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RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca a necessidade de avaliação contínua dos 

serviços de saúde mental para a garantia de sua qualidade. Recentemente, têm sido enfatizadas 

as medidas de resultados relatados pelos próprios pacientes, que constituem uma perspectiva 

única sobre os efeitos do tratamento, com destaque para a medida de satisfação com os serviços. 

Entretanto, têm sido investigados quais são os fatores que contribuem para a satisfação dos 

pacientes com os serviços, sendo que uma das hipóteses aponta para a sua percepção de 

mudanças em função do tratamento. O principal objetivo deste estudo foi avaliar se a percepção 

de mudanças pelos pacientes, em função do tratamento recebido, seria preditora de sua 

satisfação com os serviços. Participaram deste estudo 110 pacientes atendidos por três 

instituições psiquiátricas públicas do interior de Minas Gerais. Trata-se de um estudo com 

metodologia quantitativa, do tipo correlacional e de corte transversal. Para a coleta de dados, 

foram utilizadas a Escala de Mudança Percebida (EMP), a Escala de Satisfação dos Usuários 

com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR) e um questionário sociodemográfico e clínico. 

Foram feitas análises estatísticas descritivas, univariadas e multivariadas. Os resultados 

indicaram que a maioria dos pacientes era do gênero feminino (68,20%), solteira (38,20%) com 

idade média de 42,11 anos. A maioria dos pacientes possuía um diagnóstico da categoria 

transtornos do humor e afetivos (48,20%). A média de satisfação dos pacientes foi elevada tanto 

para o escore global de satisfação (4,48) quanto para as subescalas de Satisfação com os 

Profissionais (4,52) e Satisfação com os Serviços (4,34). As mudanças percebidas pelos 

pacientes em função do tratamento foram mais acentuadas para os itens humor e problemas 

pessoais e menos acentuadas para sexualidade e saúde física. O principal preditor de uma maior 

satisfação dos pacientes com os serviços foi o escore global de mudança percebida, 

comparativamente a todas as variáveis sociodemográficas e clínicas avaliadas. Também foram 

preditores da satisfação global: a maior idade dos pacientes, não ter doenças físicas e não 

apresentar comorbidade psiquiátrica. Os resultados apontaram para a importância da avaliação 

da percepção de mudanças pelos próprios pacientes em função do tratamento recebido em 

serviços de saúde mental.  

 
Palavras-chave: Avaliação de resultados. Perspectiva dos pacientes. Percepção de mudança. 

Satisfação com os Serviços.     



ABSTRACT 

 

The World Health Organization (WHO) has been requesting ongoing evaluations of mental 

health services to be carried out in order to guarantee their quality. Treatment outcome reported 

by the patients themselves has recently been emphasized, which is a unique approach towards 

the evaluation of the effects of treatment. Among treatment outcome measures, the most 

frequently used has been the patients’ satisfaction with services. However, the factors 

contributing to patients’ satisfaction have been investigated and one of the main hypotheses is 

that their perception of change as a result of treatment could be a predictor of satisfaction with 

services. The main objective of this study was to evaluate whether the perception of changes by 

patients as a result of treatment was a predictor of their satisfaction with services. A cross-

sectional correlation study was carried out with 110 patients attending three psychiatric state 

institutions in the state of Minas Gerais. The scales used for collecting data were: Escala de 

Mudança Percebida (EMP), Escala de Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR) and a sociodemographical and clinical questionnaire. Univaried and 

multivaried statistical analyses were carried out. Results indicated that the majority of patients 

was constituted by females (68,00%), singles (38,20%) with the average age of 42,11 years. 

Most of the patients had been diagnosed with the mood and affective disorders category 

(48,20%). The mean patients’ satisfaction was high, regarding both the global satisfaction score 

(4,48) and the subscales scores evaluating the satisfaction with  professionals (4,52) and  with 

services (4,34). The changes perceived by the patients due to the treatment were  more 

accentuated regarding  the items concerning mood and personal problems and less accentuated 

regarding sexuality and physical health. The main predictor of a greater patients’ satisfaction 

with services was the global score of perceived change, in comparison to all the evaluated 

sociodemographical and clinical variables. Others predictors of global satisfaction were: the 

more advanced age of patients, not suffering from any physical illnesses and not presenting 

psychiatric comorbity. These findings point out to the importance of evaluating the patients’ 

perception of change as a result of treatment in mental health services.  

 
Keywords: Outcome evaluation. Patients’ perspective. Perception of change. Satisfaction with 

services. 
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INTRODUÇÃO 

 

A política de desinstitucionalização psiquiátrica resultou em uma mudança nos serviços 

de saúde mental. O tratamento no interior dos hospitais, com internações compulsórias, passou a 

ser gradativamente substituído pelo atendimento dos pacientes em serviços comunitários de 

saúde mental e por períodos curtos de internação, quando necessário (Bandeira, 1991; 

Gonçalves, Fagundes, Lovisi, & Lima, 2001). 

Entretanto, em virtude do caráter crônico dos transtornos psiquiátricos, muitos pacientes 

demandam um atendimento complexo, contínuo e permanente. Devido a essa necessidade, os 

serviços comunitários de saúde mental, em diversos países, têm apresentado dificuldades em 

oferecer um acompanhamento satisfatório aos pacientes. Na literatura internacional, esses 

serviços foram considerados como insatisfatórios, devido às suas dificuldades em atender às 

múltiplas necessidades dos pacientes. Foram também considerados fragmentados, em 

decorrência da falta de uma boa integração entre os diversos serviços de saúde mental entre si e 

com outros serviços sociais e de saúde geral. Assim, não houve uma organização em rede 

eficiente, necessária ao atendimento complexo e integral ao paciente em processo de reinserção 

social (Solomon, Beck, & Gordon, 1988; Hanson & Rapp, 1992).  

Os serviços de saúde mental têm o desafio de prestar assistência aos portadores de 

transtornos psiquiátricos crônicos, que sofrem de graves incapacitações. De fato, quatro 

transtornos neuropsiquiátricos estavam entre as dez principais causas de incapacidade no mundo 

(Volcan, Sousa, Mari, & Horta, 2003). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2001), 450 milhões de pessoas sofriam de transtornos mentais em 2001, o que 

correspondia a 12% da carga mundial de doenças.  

Os serviços de saúde mental foram também considerados, na literatura internacional, 

como insuficientes, ou seja, em número reduzido para atender ao grande número de pessoas 

com transtornos psiquiátricos (Hanson & Rapp, 1992). No Brasil, até junho de 2009, o número 

de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100.000 habitantes variava entre 0,12 a 1,06 

entre os Estados, indicando uma cobertura inadequada em grande parte do território. Somente os 

estados da Paraíba e Sergipe atingiram a referência de um CAPS por 100.000 habitantes, 

considerada como uma cobertura adequada por Delgado et al. (2007).  
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Outra dificuldade na implantação de serviços de saúde mental eficientes é que há uma 

carência de recursos financeiros e humanos necessários para oferecer um atendimento adequado 

aos pacientes, que promova a reinserção social e uma melhor qualidade de vida. No entanto, o 

orçamento destinado pelos países para a saúde mental é pequeno e os recursos poupados com o 

fechamento dos hospitais psiquiátricos não foram repassados em grande parte para os serviços 

comunitários, fato observado na literatura internacional (Solomon et al., 1988; Bandeira, 1991; 

Hanson & Rapp, 1992) e também no Brasil (Andreoli, 2007; Kohn, Mello, & Mello, 2007).  

Para garantir a qualidade dos serviços de saúde mental, a OMS tem apontado a 

necessidade de avaliação permanente e contínua da estrutura, do funcionamento e dos resultados 

atingidos no tratamento dos usuários desses serviços. A abordagem de avaliação recomendada 

pela OMS é a integrativa, ou seja, a que inclui a perspectiva dos pacientes, familiares e 

profissionais de saúde mental (OMS, 2001, 2008). A avaliação dos serviços na perspectiva do 

paciente tem sido destacada na literatura (Mercier, Landry, Corbière, & Perreault, 2004; 

Perreault et al., 2010).  

Dentre os estudos de avaliação dos resultados, na perspectiva dos pacientes, a medida de 

satisfação dos usuários com os serviços tem sido a mais frequentemente utilizada (Smith, 2004). 

A satisfação dos usuários está relacionada com diferentes fatores, tais como: aceitabilidade do 

tratamento, características do atendimento, tipos de intervenção, competência da equipe, 

qualidade da relação entre terapeuta e cliente, acessibilidade aos serviços e também à 

informação recebida (Perreault, Pawliuk, Velleux, & Rousseau, 2006). Além desses fatores, 

Anderson, Barbara e Feldman (2007) destacaram como determinantes da satisfação com os 

serviços a qualidade das instalações e a continuidade dos cuidados. No entanto, ainda não se 

sabe em que grau a satisfação dos pacientes depende da sua percepção sobre os resultados do 

tratamento recebido nos serviços. Ruggeri (1994) recomendou que sejam realizadas pesquisas 

que investiguem a relação entre a satisfação e outras variáveis de resultado do tratamento. 

Recentemente, a atenção dos pesquisadores está se voltando para a avaliação da 

percepção de mudanças pelos pacientes em função do tratamento recebido. A medida de 

percepção de mudanças se refere aos efeitos do tratamento na saúde física e psicológica, na vida 

social e nas suas atividades, tal como percebido pelo próprio paciente. A avaliação da percepção 

de mudanças é importante porque o paciente fornece uma perspectiva única sobre o seu estado 

clínico e sobre os efeitos das intervenções em suas vidas (Mercier et al., 2004). A percepção de 
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melhoras pelo próprio paciente serve para verificar a relevância clínica do tratamento, quando 

os efeitos constatados por medidas objetivas avaliadas por terceiros são confirmados pela 

constatação de um impacto real na vida do paciente medido por ele próprio (Kazdin, 1977). A 

participação do paciente na avaliação pode ocasionar maior motivação e, assim, aumentar sua 

adesão ao tratamento. Além disso, a percepção de mudanças positivas pode ter um efeito 

potencializador, proporcionando maior sentimento de controle do paciente sobre a própria vida 

(empoderamento) e atestando a validade social da intervenção (Mercier et al., 2004).  

No contexto internacional, foram encontrados, nas bases de indexadores Bireme, 

Medline, Lilacs, Sibinet-USP e PsycINFO, apenas cinco estudos que investigaram a relação 

entre mudanças percebidas pelos pacientes como resultado do tratamento e sua satisfação com 

os serviços de saúde mental (Hasler et al., 2004a; Hasler, Moergeli, & Schnyder, 2004b; 

Holcomb, Parker, Leong, Thiele, & Higdon, 1998; Lunnen, Ogles, & Pappas, 2008; Perreault et 

al., 2010). Nesses estudos, foi observada uma relação positiva significativa entre melhora 

percebida e satisfação dos pacientes com os serviços. Ou seja, esses estudos mostraram que a 

satisfação depende do grau de mudanças percebidas pelo paciente em função do tratamento. 

Porém, esses estudos apresentam algumas limitações. Quatro deles utilizaram 

instrumentos de medida pouco adequados para avaliar essas variáveis. Três estudos (Hasler et 

al., 2004a; Hasler et al., 2004b; Lunnen et al., 2008) utilizaram uma medida dicotômica para 

avaliar a percepção de mudança e uma escala unifatorial com apenas três ou quatro itens para 

avaliar a satisfação. Um estudo (Holcomb et al., 1998) utilizou uma subescala unifatorial de 

satisfação e de percepção de mudança. Escalas de medidas dicotômicas possuem baixa 

sensibilidade, pois não oferecem uma diversidade de alternativas de respostas contínuas. Escalas 

unifatoriais não fornecem escores diversificados para as diferentes dimensões das variáveis 

estudadas (Perreault et al., 2006). Essa limitação pode interferir na confiabilidade dos resultados 

obtidos sobre a relação entre as variáveis, havendo a necessidade de se realizarem outros 

estudos, nessa temática, que incluam a utilização de instrumentos mais adequados, com 

propriedades psicométricas aferidas. 

Apesar da importância da avaliação de resultados na perspectiva dos pacientes, no Brasil 

ainda são poucos os estudos nessa área. Apenas cinco estudos abordaram a avaliação da 

percepção de mudanças pelos pacientes (Silva, Bandeira, & Calzavara, 2007; Bandeira, 

Calzavara, Costa, & Cesari, 2009; Costa, Andrade, & Bandeira, 2009; Cesari, 2010; Bandeira, 
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Andrade, Costa, & Silva, no prelo). Quatro outros estudos avaliaram quantitativamente a 

satisfação do paciente com os serviços (Jaegger et al., 2004; Heckert, Teixeira, & Trindade, 

2006; Kantorski et al., 2009; Libério, 1999). Entretanto, nenhum estudo nacional avaliou a 

relação entre a percepção de mudança pelos pacientes em função do tratamento e a satisfação 

com os serviços de saúde mental. Portanto, há uma carência de estudos nessa temática no 

contexto brasileiro. O problema de pesquisa que se coloca, neste trabalho, é saber em que grau a 

percepção de mudanças positivas pelos pacientes em função do tratamento recebido influencia a 

sua satisfação com os serviços de saúde mental.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

A seguir será apresentada a revisão de literatura. Os tópicos abordados serão: (1) 

Desinstitucionalização psiquiátrica, (2) reforma psiquiátrica no Brasil, (3) avaliação dos 

serviços de saúde mental, (4) avaliação dos resultados dos serviços pelos pacientes, (5) 

avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental, (6) estudos brasileiros de avaliação da 

satisfação dos usuários com os serviços, e (7) a percepção de mudança como fator preditor da 

satisfação dos pacientes com os serviços.  

 

1 Desinstitucionalização Psiquiátrica 

 A desinstitucionalização psiquiátrica, iniciada nos países desenvolvidos a partir de 1950, 

resultou em uma reestruturação dos serviços de saúde mental. Essa desinstitucionalização 

constituiu um movimento em prol da humanização do atendimento, sendo fruto de muitas 

denúncias em relação aos maus tratos e às más condições de vida dos pacientes dentro das 

instituições manicomiais (Bandeira, 1991; Gonçalves et al., 2001; Lougon, 2006). A luta pelos 

direitos civis e humanos dos pacientes psiquiátricos impulsionou o processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica em vários países, e o surgimento de psicofármacos mais 

eficazes tornou possível o tratamento dos pacientes fora das instituições psiquiátricas (Bandeira, 

1991; Morgado & Lima, 1994; Lougon, 2006).  

 O movimento de desinstitucionalização visou deslocar o atendimento do paciente para a 

comunidade, com a maciça diminuição das internações psiquiátricas, reinserção social dos 

pacientes, promoção de melhor qualidade de vida e envolvimento da família com o cuidado. A 

desinstitucionalização também foi uma tentativa de reduzir os altos custos necessários à 

manutenção do sistema asilar (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; Lougon, 2006; Koga, 

Furageto, & Santos, 2006; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007).  

 Entretanto, ocorreram muitas dificuldades em relação à implantação dos serviços 

comunitários de saúde mental. Uma delas se refere à carência de recursos financeiros 

necessários para a implantação e manutenção dos serviços substitutivos de assistência em saúde 

mental (Morgado & Lima, 1994; Bandeira et al., 1998; Andreoli et al., 2007). O tratamento dos 

pacientes na comunidade requer uma estrutura complexa e dispendiosa de recursos, tanto 

financeiros quanto humanos. Além da administração criteriosa de medicamentos, em alguns 
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casos aliada à psicoterapia, os pacientes psiquiátricos necessitam de vários tipos de assistência 

social e de saúde geral para atender às suas múltiplas necessidades de vida. A maioria dos países 

que implantou a desinstitucionalização não subsidiou adequadamente o desenvolvimento dos 

novos serviços, ocorrendo, assim, a transinstitucionalização, ou seja, a mera transposição dos 

pacientes dos hospitais psiquiátricos para outras instituições de cuidados (Bandeira, 1991).  

 A desinstitucionalização almejava a redução progressiva dos leitos e o desenvolvimento 

crescente de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos na comunidade (Bandeira, 1991; 

Lougon, 2006). A redução dos leitos ocorreu de forma marcante em vários países. Entretanto, o 

desenvolvimento dos serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos não ocorreu na mesma 

proporção do esvaziamento das instituições manicomiais, resultando em uma série de 

consequências graves e indesejáveis (Bandeira et al., 1998; Morgado & Lima, 1994; Lougon, 

2006).  

 Morgado e Lima (1994) destacaram cinco consequências graves da desospitalização. A 

primeira delas se refere ao desamparo dos pacientes com transtornos graves e persistentes e dos 

pacientes que são refratários ao tratamento ou a qualquer terapêutica. Isso ocorreu com 

pacientes que têm doenças de curso irreversível e progressivo e que, por isso, não conseguem 

realizar as atividades mínimas à sobrevivência. Ocorreu também a alta rotatividade dos 

pacientes – ou fenômeno da porta giratória (revolving door) –, quando o paciente 

desospitalizado que vive na comunidade tem dificuldade em aderir ao tratamento 

medicamentoso e acaba sendo re-hospitalizado repetidamente. Outra consequência grave da 

desospitalização foi o custo não-monetário da doença, que se refere ao sofrimento do paciente e 

à sobrecarga das pessoas com quem convive na comunidade. Refere-se, ainda, à exposição 

frequente do paciente a riscos e situações constrangedoras e dos embates constantes com a 

comunidade e com a família, o que é consequência direta da falta de preparo dos serviços e da 

comunidade em lidar com o portador de transtorno mental. Além disso, ocorreram os 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 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.  
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Os principais empecilhos à reinserção social de pacientes se referem à falta de 

atendimento psiquiátrico frequente e contínuo, carência de tratamentos comunitários adequados 

e interrupção do tratamento medicamentoso. A carência de centros especializados para atender 

aos pacientes em momentos de crise e a falta de serviços domiciliares dificulta a reabilitação. 

Além disso, a falta de atividades ocupacionais significativas, como trabalho supervisionado ou 

lazer, e o déficit acentuado de habilidades sociais e habilidades da vida cotidiana de alguns 

pacientes são empecilhos à sua reintegração na comunidade. A falta de preparo das famílias 

para atender às necessidades do paciente expõe os familiares e o próprio paciente a uma série de 

situações desagradáveis. A comunidade também pode rejeitar o paciente quando ele perturba os 

vizinhos e os expõe a constrangimentos. Outras dificuldades decorrem da insuficiência dos 

recursos financeiros da família, que tem que assumir despesas também pelo paciente, problemas 

referentes à moradia inadequada e utilização de álcool e outras drogas pelo paciente. Todas 

essas dificuldades contribuem para as sucessivas recaídas dos pacientes, ocasionando o 

fenômeno da porta giratória (Bandeira, 1993; Bandeira et al., 1998; Lougon, 2006).  

A desinstitucionalização tem consequências diretas na saúde mental dos cuidadores dos 

pacientes psiquiátricos, podendo ocorrer uma sobrecarga dos familiares. Isso ocorre em virtude 

da grande responsabilidade das famílias com as tarefas cotidianas de assistência aos pacientes, 

supervisão dos comportamentos problemáticos, impedimentos e restrições na vida social e 

ocupacional dos familiares e do impacto financeiro da doença mental na família. Existe também 

um sentimento de peso a carregar, incômodo ao ter que lidar com os comportamentos 

problemáticos dos pacientes e ao exercer as tarefas de assistência cotidiana, assim como 

preocupações com o presente e o futuro do paciente (Tessler & Gamache, 2000; Bandeira & 

Barroso, 2005).  

Hatfiel (1983) observou que as famílias tiveram que assumir a responsabilidade em 

fornecer cuidados aos pacientes por um período de 24 horas, o que era feito em três turnos de 

oito horas pela equipe de funcionários dos hospitais psiquiátricos. Houve também uma 

sobrecarga dos profissionais de saúde mental decorrente das frustrações com os resultados de 

seu trabalho, frequente cansaço no final do expediente e humor depressivo por trabalhar com 

pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos. Essa sobrecarga pode afetar a vida social do 

profissional e resultar em transtornos psicopatológicos, tais como depressão e ansiedade 

(Bandeira, Pitta, & Mercier, 1999; Bandeira & Barroso, 2005).  
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Diante da insuficiência e das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos serviços 

comunitários de saúde mental e dos vários obstáculos à reinserção social dos pacientes, a partir 

de 1970, surgiram, no contexto internacional, alguns programas de cuidado contínuo e intensivo 

na comunidade. Esses programas tiveram o objetivo de diminuir as re-hospitalizações e 

favorecer a melhor reintegração do paciente na comunidade. 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 italiano de acompanhamento intensivo e, nos 

Estados Unidos, o modelo Case Management (gerenciamento de casos), o Program for 

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

Machado, Dahl, Carvalho & Cavalcanti, 2007).  

 O modelo de acompanhamento intensivo da Itália foi enfatizado desde o início da 

desinstitucionalização, embora em algumas regiões ele tenha se desenvolvido mais 

acentuadamente do que em outras. Suas principais características são um número muito elevado 

de profissionais por paciente e a presença constante de uma equipe que visita os pacientes em 

suas casas e monitora seu estado de saúde de modo a prevenir crises e re-hospitalizações. Há 

também serviços de atendimento a crises em tempo integral, com uma enfermeira e um 

psiquiatra de plantão, que podem ser contatados por telefone aos domingos e feriados. O êxito 

desse programa foi confirmado pelo baixíssimo índice de reinternações psiquiátricas nas regiões 

do país em que ele foi implantado (Bandeira et al., 1998). 

 O modelo Case Management surgiu nos Estados Unidos, por volta de 1978, diante dos 

inúmeros problemas advindos da desinstitucionalização. Com exceção do Estado de Vermont, 

não houve nesse país a preocupação com a implantação de serviços comunitários de saúde 

mental integrados desde o início da desinstitucionalização. O Case Management funciona por 

meio da designação de um agente responsável, o case manager, que acompanha os pacientes 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 
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receberá os cuidados necessários. A 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 et al., 2007). 

 O programa 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. Foi denominado de “hospital sem muros”, tal a 

amplitude das intervenções, abrangendo todas as dimensões da vida do paciente. O programa 

PACT se estendeu a aproximadamente trezentas cidades dos Estados Unidos, sendo adaptado 

para cada local e recebendo várias denominações. As etapas do acompanhamento intensivo 

incluem: (a) avaliação inicial de cada necessidade do paciente em todos os aspectos de sua vida; 

(b) elaboração de plano individualizado de serviços para preencher essas necessidades; (c) 

desenvolvimento de novos serviços para atender às necessidades do paciente; (d) execução do 

plano de serviços; (e) desenvolvimento de intervenções de crise até que o paciente se estabilize; 

e (f) revisão e reformulação frequentes do plano de serviços. Quando o paciente alcança um 

pouco de autonomia e autoconfiança, uma equipe multidisciplinar de caráter menos intensivo 

assume a responsabilidade de atender-lhe, visando uma independência cada vez maior (Bandeira 

et al., 1998; Machado et al., 2007).  

A equipe do PACT procura o paciente na comunidade e realiza um treinamento in vivo 

das habilidades da vida cotidiana e sociais que ele precisa desempenhar, atuando de forma 

assertiva e diretiva, em uma busca ativa do paciente na comunidade, para garantir que ele 

execute as atividades. O paciente é responsabilizado por seus comportamentos na comunidade 

ao invés de justificar-se em virtude do transtorno psiquiátrico. A equipe multiprofissional 

também realiza intervenções junto às pessoas que convivem diretamente com o paciente, na 
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vida cotidiana, dando a elas suporte e instruções para lidarem diariamente com ele (Bandeira et 

al., 1998; Machado et al., 2007). 

 O programa Bridge, também desenvolvido nos Estados Unidos, em Chicago, tem as 

mesmas características essenciais do programa PACT, mas com o acréscimo de algumas 

características particulares. Esse programa especializou-se na população psiquiátrica 

considerada de alto risco, que constitui os pacientes itinerantes e com altas taxas de re-

hospitalizações. Ele tem a particularidade de valorizar mais a experiência profissional dos 

agentes envolvidos do que o fato de eles possuírem um diploma. Os agentes desse programa 

encaminham 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 

apresentam melhores resultados na prevenção das re-hospitalizações e na reinserção social dos 

pacientes. Estudos controlados, com delineamento experimental e grupo controle, confirmaram 

a eficácia clínica e a superioridade dos programas descritos, comparados a programas 

tradicionais de acompanhamento na comunidade (Bandeira et al., 1998). Entretanto, a avaliação 

desses programas revelaram também custos relativamente altos, tanto em termos monetários 

quanto em relação à sobrecarga que eles representam para os profissionais das equipes. Os 

profissionais são responsáveis por atuar diretamente na comunidade e atender a uma 

multiplicidade de necessidades dos pacientes, o que pode ocasionar a sobrecarga, que constitui 

um dos custos não-monetários desses programas (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. A implantação 

de serviços comunitários de saúde mental, mesmo não sendo de caráter intensivo, não pode 

ocorrer com economia dos recursos de saúde mental poupados com o fechamento dos hospitais; 

ao contrário, exige um aumento substancial das verbas direcionadas pelos governos à saúde 

mental, principalmente no início do processo de desinstitucionalização (Andreoli, 2007). 

 

2 Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 No Brasil, o processo de desinstitucionalização psiquiátrica ficou conhecido como 

reforma psiquiátrica. Seu início ocorreu por volta de 1980, um atraso de praticamente três 
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décadas em relação ao contexto internacional (Lougon, 2006). O processo de reforma 

psiquiátrica brasileiro possui uma trajetória própria, inserida em um contexto amplo de 

mudanças internacionais pela superação das inúmeras dificuldades vividas pelas instituições 

manicomiais (Lougon, 2006; Delgado et al., 2007).      

A reforma psiquiátrica foi fundada na crise do modelo de assistência centrado no 

hospital psiquiátrico. Ela foi impulsionada pelos movimentos sociais pelos direitos dos 

pacientes psiquiátricos e por melhores condições de trabalho, como o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), iniciado em 1978.  Este movimento se consolidou na 

oposição ao modelo hospitalocêntrico e na crítica ferrenha à crescente privatização da 

assistência psiquiátrica. A reforma foi um movimento complexo que ocorreu mediante muitos 

conflitos. Ela envolveu a participação de forças políticas e sociais, das universidades, dos 

serviços de saúde, de conselhos de profissionais e de representantes de associações de pacientes 

e familiares (Lougon, 2006; Delgado et al., 2007).  

O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi implantado em São 

Paulo em 1987, período no qual foram iniciadas as intervenções em grandes instituições 

psiquiátricas. Em 1989, a lei do deputado Paulo Delgado deu entrada no Congresso Nacional, 

propondo a extinção dos manicômios no Brasil. A implantação dos serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico intensificou-se a partir de 1992, depois que o governo brasileiro assinou a 

Declaração de Caracas em 1990, assumindo assegurar os direitos humanos dos portadores de 

transtornos psiquiátricos e promover a organização de serviços comunitários de saúde mental 

(Delgado et al., 2007). Foi aprovada, nesse mesmo ano, a Portaria 224 (1992) do Ministério da 

Saúde, que oficializou as normas de funcionamento dos CAPS, distinguindo suas atribuições em 

relação a outros tipos de serviços de saúde mental.  

A partir de janeiro de 1992, foi implantado o Programa de Apoio à Desospitalização 

(PAD), como estratégia governamental para a desativação maciça de leitos psiquiátricos, 

substituindo-os por outros recursos (Lougon, 2006; Delgado et al., 2007; Andreoli, 2007). O 

PAD previa que as pessoas internadas por mais de cinco anos contínuos ou por dez anos com 

pequenos intervalos de alta poderiam voltar para suas famílias de origem ou para outras 

substitutas que os acolhessem. Foi previsto que, do montante poupado com a desativação dos 

leitos psiquiátricos, um repasse de um salário e meio fosse destinado às famílias que acolhessem 
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os pacientes, o que de fato não ocorreu (Lougon, 2006), revelando uma contradição entre o que 

foi previsto em uma política de saúde mental e o que realmente foi feito na prática. 

Como uma outra estratégia para a redução progressiva de leitos e para o incremento dos 

serviços extra-hospitalares, o Programa Anual de Reestruturação Hospitalar no Sistema Único 

de Saúde (PRH) foi aprovado pelo Ministério da Saúde, em 2004. A estratégia principal desse 

Programa foi a redução de leitos a partir dos hospitais de maior porte, principalmente dos 

macro-hospitais com mais de 600 leitos e dos hospitais de 240 a 600 leitos. Era fixado um 

mínimo de leitos a serem fechados por ano, e esse número variava de acordo com o tamanho 

dos hospitais. Entretanto, essa desativação de leitos deveria respeitar a construção concomitante 

de serviços alternativos na comunidade, evitando a desassistência (Delgado et al., 2007).  

É fato que o número de leitos psiquiátricos está decrescendo no Brasil. Houve uma 

diminuição de 72.514 leitos em 1996 (Delgado et al., 2007) para 36.797 leitos em 2008 e, 

posteriormente, para 35.426 leitos em 2010 (Ministério da Saúde, 2008, 2010). Dados do 

Ministério da Saúde (2010) indicaram que no final de 2008, 415 hospitais psiquiátricos 

brasileiros tinham unidades de internação, totalizando 2.568 leitos. O estado do Rio de Janeiro 

tinha a maior concentração de leitos por 1.000 habitantes (0,42) e o estado de Paraíba a menor 

concentração (0,01 leitos por 1.000 habitantes). 

Os gastos hospitalares do Ministério da Saúde com saúde mental também apresentaram 

um decréscimo. Em 2004, os gastos hospitalares somaram 63,84% do orçamento da saúde 

mental, enquanto os gastos extra-hospitalares consumiram 36,16% (Andreoli et al., 2007). Em 

2006, pela primeira vez, os gastos extra-hospitalares do orçamento da saúde mental (51,30%) 

foram superiores aos gastos hospitalares (48,70%) (Delgado & Weber, 2007). Dados de 2009 

indicaram que houve uma inversão dos gastos, sendo, aproximadamente, 68,00% dos recursos 

de saúde mental investidos nos serviços extra-hospitalares e 32,00% nos serviços hospitalares 

(Ministério da Saúde, 2010). Entretanto, em virtude da baixa cobertura dos serviços de saúde 

mental no Brasil, é necessário o repasse de mais verbas para os serviços extra-hospitalares 

(Andreoli et al., 2007).  

A Lei Federal 10.216, que oficializou a reforma psiquiátrica no Brasil, foi promulgada 

em 6 de abril de 2001. Ela dispôs sobre o tratamento mais humanizado e a proteção dos 

portadores de transtornos psiquiátricos, a preferência pelos serviços comunitários como 

alternativos à internação psiquiátrica, as bases de funcionamento desses novos serviços e a 
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regulamentação das internações compulsórias (Lei 10.216, 2001). A Portaria 336/GM (2002), 

do Ministério da Saúde, complementou essa Lei e atualizou a Portaria 224 (1992), diferenciando 

os CAPS por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional. A Portaria 

336/GM (2002) destinou recursos específicos do Ministério da Saúde para o financiamento dos 

CAPS, reconhecendo a complexidade desses serviços, sua amplitude de atuação e sua 

importância na substituição do modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde mental. Entre os 

anos de 1980 e 2008, o número de CAPS aumentou de seis para 1.326 unidades no Brasil. Em 

junho de 2010, o número de CAPS no Brasil subiu para 1.541 unidades (Delgado et al., 2007; 

Ministério da Saúde, 2008, 2010).  

Apesar dessa mudança, o Brasil ainda não apresenta um número suficiente de CAPS por 

100.000 habitantes. A referência de cobertura de um CAPS por 100.000 habitantes, citada por 

Delgado et al. (2007), está presente em apenas dois dos estados brasileiros, Paraíba e Sergipe, 

de acordo com dados do Ministério da Saúde (2010). Essa diferença vem ocorrendo em virtude 

do maior investimento em saúde mental na região nordeste. Mesmo após o novo cadastramento 

de CAPS (Ministério da Saúde, 2010), a cobertura em saúde mental alcança somente 63% da 

população brasileira. O Brasil apresenta uma distribuição desigual de serviços, sendo 

privilegiadas as regiões Sul e Sudeste do país (Andreoli et al., 2007; Delgado et al., 2007).  

Além dos CAPS, os serviços alternativos implantados, em substituição aos hospitais 

psiquiátricos, foram os ambulatórios de saúde mental, os Núcleos de Atenção Psicossocial 

(NAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos, os hospitais dia, as unidades de psiquiatria em 

hospital geral, os lares protegidos e os centros de convivência e cultura. Foram previstos 

também os serviços de oficinas de trabalho protegido, unidades de preparação para a reinserção 

social e serviços de atendimento às famílias, mas a implantação desses dispositivos foi pouco 

expressiva no Brasil (Tenório, 2002). 

 Os CAPS desempenharam um papel estratégico no processo de reforma psiquiátrica do 

Brasil. O surgimento desses serviços apontou a possibilidade de reestruturação da assistência 

em saúde mental na comunidade. Os CAPS diferenciam-se pela capacidade de atendimento, 

porte e clientela atendida. Assim, tem-se, no Brasil, CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e 

CAPSad (Delgado et al., 2007).  

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

municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes. Eles têm uma equipe mínima de nove 
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profissionais, com escolaridade entre os níveis médio e superior, e funcionam durante os cinco 

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

mês. Os CAPS I têm como clientela adultos com transtornos psiquiátricos severos e 

persistentes. Atendem também a portadores de transtornos decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, onde não existem serviços especializados para esses transtornos (Delgado et al., 2007). 

O Ministério da Saúde (2010) registrou 725 CAPS I no país, com destaque para as regiões 

Nordeste, com 334 unidades, e Sudeste com 164 unidades.   

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

entre 50 e 200 mil habitantes. Esses serviços têm uma equipe mínima de 12 profissionais, entre 

os níveis médio e superior, e funcionam durante os cinco dias úteis da semana. A capacidade de 

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

psiquiátricos severos e persistentes (Delgado et al., 2007). Segundo dados do Ministério da 

Saúde (2010), até junho de 2010 havia 406 CAPS II no Brasil, com maior número nas regiões 

Sudeste (165) e Nordeste (120). 

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

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

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

feriados. Os CAPS III podem possuir até cinco leitos e realizar, se necessário, internações 

curtas, de algumas horas a no máximo sete dias. A equipe mínima desses serviços é de 16 

profissionais, entre os níveis médio e superior, além de equipe noturna e de final de semana. A 

capacidade de atendimento dos CAPS III é de aproximadamente 450 pessoas por mês (Delgado 

et al., 2007). Atualmente, segundo o Ministério da Saúde (2010), existem 46 CAPS III no 

Brasil, com maior número nas regiões Sudeste (27) e Nordeste (13).  

 Os CAPSi são especializados no tratamento de crianças e adolescentes com transtornos 

psiquiátricos em municípios com mais de 200 mil habitantes. Funcionam com uma equipe 

mínima de 11 profissionais de nível médio e superior, durante os cinco dias úteis da semana. A 

capacidade média de atendimento desse tipo de CAPS é de aproximadamente 180 pessoas por 

mês (Delgado et al., 2007). De acordo com o Ministério da Saúde (2010), são 122 unidades de 

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

 Os CAPSad são estruturados para o atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial 

de álcool ou outras drogas. Funcionam em municípios com mais de 200 mil habitantes, ou em 
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localidades geográficas, ou em cenários epidemiológicos que apresentam maior necessidade 

desse tipo de serviço em virtude de suas demandas de saúde mental. Os CAPSad têm uma 

equipe mínima de 13 profissionais dos níveis médio e superior e funcionam durante os cinco 

dias úteis da semana, tendo capacidade para atender a cerca de 240 pessoas por mês (Delgado et 

al., 2007). Foram registrados 242 CAPSad no Brasil até 2010, sendo a maior concentração nas 

regiões Sudeste, com 96 unidades, e Nordeste, com 70 unidades (Ministério da Saúde, 2010). 

 Os ambulatórios de saúde mental são serviços especializados que podem funcionar 

vinculados ou não a uma Unidade de Saúde. Eles realizam o tratamento e a reabilitação social 

de portadores de transtornos psiquiátricos. São unidades com equipe multiprofissional 

especializada. Podem incluir médico psiquiatra ou clínico, psicólogo, enfermeiro, assistente 

social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e pessoal auxiliar, a fim de realizar 

um trabalho em equipe multidisciplinar. Em um ambulatório de saúde mental, podem ser 

realizados os procedimentos de atendimento individual e de grupo, consulta, avaliação por 

diferentes profissionais, psicoterapia, atendimento familiar, atividades de sala de espera, 

atividades educativas em saúde, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e atividades 

comunitárias (Ministério da Saúde, 2007). 

O atendimento ao paciente no ambulatório é periódico e agendado conforme sua 

necessidade. O funcionamento do ambulatório é definido de acordo com as necessidades locais, 

tendo em vista as características epidemiológicas, a história e os problemas de saúde mental da 

população atendida. De acordo com o Ministério da Saúde (2007), em municípios maiores, os 

ambulatórios devem atender aos pacientes com transtornos psiquiátricos menos graves, como 

os Transtornos Mentais Comuns (como, por exemplo: sintomas depressivos, insônia, fadiga, 

irritabilidade, entre outros). Já em municípios menores, eles devem responsabilizar-se pelos 

transtornos mentais graves, articulando-se com a atenção básica para o acompanhamento dos 

transtornos menores. Entretanto, o próprio Ministério da Saúde (2007) reconhece que os 

ambulatórios de saúde mental apresentam um funcionamento pouco articulado à rede de 

atenção à saúde, inclusive com os CAPS. No Brasil, existiam 890 ambulatórios de saúde mental 

em 2007, com a grande maioria dos serviços nas regiões Sudeste e Sul, com, respectivamente, 

394 e 280 unidades (Ministério da Saúde, 2010). 

Os NAPS foram criados a partir de 1989, em Santos, anteriormente ao desenvolvimento 

dos CAPS. Eles são serviços comunitários regionalizados, que funcionam 24 horas por dia, sete 
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dias por semana. Prestam serviços médicos, sociais e culturais aos pacientes psiquiátricos em 

processo de reinserção social. O trabalho dos NAPS, mais do que o dos CAPS, prioriza o 

envolvimento e a participação ativa dos pacientes na comunidade por meio de atividades 

culturais, artísticas e de trabalho. Enquanto os CAPS são serviços de reabilitação clínica, 

centrados principalmente no atendimento psiquiátrico, que até admitem a internação se 

necessário, os NAPS são contrários a esse tipo de procedimento, pois visam a superação do 

modelo psiquiátrico asilar. Os NAPS visam, ainda, preencher diferentes necessidades dos 

pacientes, incluindo abrigo, atenção à crise e reabilitação social, entre outras (Rietra, 1999; 

Guimarães, Medeiros, Saeki, & Almeida, 2001). Entretanto, esta distinção entre CAPS e NAPS 

muitas vezes não é prevista, sendo esses dois serviços definidos indiferenciadamente pela 

legislação federal (Souza, 1999). A dificuldade em encontrar registros de NAPS em dados 

oficiais e a indiferenciação destes serviços em relação aos CAPS podem indicar que os NAPS 

estão desaparecendo no Brasil ou sendo substituídos por outros serviços.  

 Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), ou residências terapêuticas, constituem 

casas construídas no espaço urbano e financiadas pelo governo federal, que visam atender às 

necessidades de moradia de pacientes com problemas psiquiátricos graves, egressos ou não de 

hospitais psiquiátricos. Esses serviços têm a dupla função de fornecer moradia aos pacientes e o 

apoio necessário à integração social. Os SRTs priorizam atender, principalmente, aos pacientes 

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

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

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

2007). 

Cada SRT possui um cuidador, designado para ajudar os pacientes em suas necessidades 

e conflitos diários, e pode acolher até oito moradores. Esses serviços devem ser vinculados aos 

CAPS e a outros centros de atendimento em saúde da comunidade (Ministério da Saúde, 2004; 

Delgado et al., 2007). Entre os anos de 2002 e 2008, o número de SRTs no Brasil aumentou de 

85 para 514 unidades (Ministério da Saúde, 2008). Até maio de 2010, foram registrados 564 

SRTs em funcionamento, concentrados, em sua maioria (467) na região Sudeste, com um total 

de 3.062 moradores (Ministério da Saúde, 2010). Entretanto, esse número de SRTs ainda é 

insuficiente para acolher todos os pacientes que necessitam de moradia. Além disso, existem 

dificuldades em relação à construção de SRTs para pacientes desinstitucionalizados mais 
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crônicos, cuja condição é agravada por fatores como idade, longo tempo de internação e 

comorbidades. Esses pacientes necessitam de SRTs adaptados e adequados às suas 

necessidades, o que exige um maior número de cuidadores e, consequentemente, maior 

investimento financeiro (Ministério da Saúde, 2010).  

 Os lares ou pensões protegidas são estabelecimentos ligados a hospitais psiquiátricos 

que visam atender os pacientes na situação de transição entre o hospital e a reintegração social. 

Eles destinam-se aos pacientes que ainda não têm condições de viver em comunidade, mas que 

já não precisam de hospitalização. Esses pacientes permanecem em lares protegidos, em 

ambientes supervisionados, que visam a preparação do paciente para a reinserção social. Em 

alguns casos, essas instituições podem ser geridas pelo setor privado, com financiamento e 

inspeção públicos (Ministério da Saúde, 2004; Lougon, 2006). Atualmente, não foram 

encontrados registros de lares protegidos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES, 2010), o que pode indicar que eles estão desaparecendo ou suas funções sendo 

realizadas por outros serviços substitutivos.  

Os hospitais dia (HD) são serviços assistenciais de semi-hospitalização, nos quais o 

paciente permanece internado durante o dia, recebe os cuidados terapêuticos de que necessita e 

retorna para casa durante a noite. Os HD constituem uma alternativa para o tratamento 

temporário de pacientes em crise ou em surto até que se estabilizem. Eles possuem leitos de 

internação parcial para o tratamento dos pacientes, visando a reabilitação, a reinserção social e o 

apoio aos crônicos. Em alguns casos, pode haver serviços de apoio aos familiares. Os HD são 

intermediários entre a internação e o ambulatório e desenvolvem programas de atenção e 

cuidados intensivos por uma equipe multiprofissional, visando substituir a internação integral. 

Esses serviços funcionam até cinco dias úteis por semana, com oito horas de atendimento para 

cada paciente. O tempo máximo previsto para tratamento é de 45 dias por paciente. A equipe 

mínima é de um psiquiatra, um enfermeiro e quatro outros profissionais de nível superior, como 

psicólogo, enfermeiro, assistente social e terapeuta ocupacional, podendo incluir algum 

profissional de nível médio (Portaria 224, 1992; Lima & Botega, 2001).  

Os hospitais dia (HD) foram um dos primeiros serviços implantados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) para prestar cuidados a pessoas com transtornos psiquiátricos fora das 

instituições manicomiais. Entretanto, hoje, eles estão desaparecendo e suas funções sendo 

substituídas pelos Centros de Atenção Psicossocial. O maior investimento do Ministério da 
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Saúde nos CAPS nos últimos anos fez com que esses serviços realizassem as funções dos HD. 

Muitos HD acabaram sendo transformados em CAPS. Até 2006, estavam registrados, no 

Ministério da Saúde, 24 hospitais dia em saúde mental (Ministério da Saúde, 2007). A maioria 

deles se localizava na região Nordeste do Brasil (CNES, 2010), talvez pela falta de implantação 

de serviços que os substituíssem. Entretanto, o próprio Ministério da Saúde já prevê a 

substituição desses serviços por CAPS e ambulatórios de saúde mental nos próximos anos 

(Ministério da Saúde, 2010). 

As unidades de psiquiatria em hospital geral são alternativas aos macro-hospitais 

psiquiátricos nos casos em que a internação é um recurso terapêutico indispensável. Isso 

acontece nos casos em que os pacientes graves não respondem a outras terapêuticas e têm que 

ser internados até que se estabilizem (Dalgalarrondo, Botega, & Banzato, 2003; Machado & 

Colvero, 2003).  

A Portaria 224 (1992) do Ministério da Saúde dispôs normas para o funcionamento 

dessas unidades de psiquiatria no hospital geral de acordo com o SUS. As hospitalizações 

psiquiátricas em hospital geral são permitidas somente para os casos em que foram esgotadas 

todas as possibilidades de atendimento em unidades extra-hospitalares. O número dos leitos 

psiquiátricos não pode ultrapassar 10,00% da capacidade do hospital, chegando ao máximo de 

30 leitos. A equipe proposta para um total de 30 leitos deve incluir um médico psiquiatra ou um 

médico clínico e um psicólogo, um enfermeiro, dois profissionais de nível superior (psicólogo, 

assistente social e/ou terapeuta ocupacional) e profissionais de nível médio necessários ao 

desenvolvimento das atividades. O hospital deve incluir salas para trabalhos individuais e 

grupais, bem como a família no atendimento, e preparar pacientes e familiares para a alta 

(Dalgalarrondo et al., 2003; Machado & Colvero, 2003). Apesar do número de leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais ter crescido 75,00% após a desinstitucionalização, eles somam 

apenas 3,00% do total dos leitos psiquiátricos do país (Dalgalarrondo et al., 2003).   

 Os Centros de Convivência e Cultura são centros públicos que oferecem às pessoas com 

transtornos psiquiátricos espaços de sociabilidade e produção cultural. São espaços de convívio 

e inclusão social, que priorizam a cultura, e não exclusivamente a saúde mental. São serviços 

assistenciais que contribuem para a articulação com a vida cotidiana e com a cultura. Trabalham 

em colaboração com os CAPS e outros centros de tratamento em saúde mental. Alguns desses 

Centros de Convivência e Cultura têm funcionado como programas de geração de renda ou 
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cooperativas, nas quais a produção artística e cultural dos pacientes é vendida e o lucro dividido 

entre eles (Delgado et al., 2007). Até o ano de 2008, foram registrados no Brasil 54 Centros de 

Convivência e Cultura, com destaque para as cidades de São Paulo, com 19 unidades, e Belo 

Horizonte, com nove unidades (Ministério da Saúde, 2010). 

 O Ministério da Saúde (2010) tem ampliado o papel do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), na atenção básica, para prestar atendimento em saúde mental. As contratações 

de profissionais de saúde mental para atuar nos NASF têm crescido, assim como o número de 

atividades envolvendo portadores de transtornos psiquiátricos. Tais atividades envolvem 

oficinas terapêuticas, atividades ocupacionais e oficinas de aprendizagem. Atualmente, o Brasil 

possui 1.165 NASF, nos quais trabalham 6.895 profissionais, sendo 2.123 de saúde mental 

(Ministério da Saúde, 2010). 

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

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

programa “De Volta para Casa”. Esse programa consiste em concessão de auxílio financeiro 

para assistência, acompanhamento e integração social de pacientes com transtornos 

psiquiátricos severos e persistentes. O benefício consistiu em pagamento de duzentos e quarenta 

reais (R$ 240,00) mensais a pacientes egressos de internações em hospitais ou unidades 

psiquiátricas. O benefício é concedido por um ano, podendo ser renovado caso essa estratégia 

ainda seja necessária para o processo de reabilitação (Ministério da Saúde, 2003; Delgado et al., 

2007).  

Em 2003, o programa “De Volta para Casa” beneficiou 206 pessoas, aumentando para 

3.574 beneficiários em 2010, principalmente nas regiões Sudeste (2.347) e Nordeste (517) 

(Ministério da Saúde, 2010). Entretanto, esse programa ainda não atingiu os resultados e a 

abrangência esperados. Esse problema se deve, em grande parte, ao fato de os pacientes 

psiquiátricos, muitas vezes, não possuírem documentos de identidade e CPF. Além disso, há 

uma dificuldade de estabelecer parcerias com o Poder Judiciário para a emissão de certidões 

tardias para esses pacientes (Furtado, 2006).  

 Apesar do avanço em relação à desospitalização, a reforma psiquiátrica brasileira tem 

enfrentado muitos problemas e desafios, reflexo da insuficiência dos serviços substitutivos de 

atenção psiquiátrica, das dificuldades de reinserção social de alguns pacientes, pouco repasse de 

verbas e da falta de preparo da família e da comunidade para receber os pacientes 
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desospitalizados. As dificuldades do contexto internacional também são fortemente 

experienciadas no Brasil (Bandeira, 1991, 1993). 

Segundo Morgado e Lima (1994), o desamparo dos pacientes graves e crônicos, 

refratários ao tratamento e com dificuldade de adesão ao medicamento, o fenômeno da porta 

giratória, o sofrimento do paciente e da família, os problemas com a polícia e com a justiça, e o 

aumento da população de rua são consequências graves da desospitalização no Brasil. Soma-se 

a isso a carência de serviços de emergência psiquiátrica, de unidades de psiquiatria em hospitais 

gerais e de serviços de visitas domiciliares, o que dificulta a reinserção social dos pacientes. 

Essa realidade aponta para a necessidade de desenvolver mecanismos adequados de avaliação 

dos serviços de assistência em saúde mental no Brasil, de forma a obter informações relevantes 

para a melhoria de sua qualidade (Bandeira, 1993).  

Para a avaliação dos serviços hospitalares de saúde mental no Brasil, o Ministério da 

Saúde criou, em 1998, o Programa Nacional de Avaliação do Serviço Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH). Esse foi o primeiro processo avaliativo sistemático implantado no país. O PNASH 

foi realizado nos anos de 2001 e 2002, gerando um impacto na gestão e financiamento dos leitos 

psiquiátricos na área de saúde mental (Ministério da Saúde, 2004; Delgado et al., 2007). 

Conferir PNASH 

 A partir de 2004, esse Programa foi ampliado, passando a avaliar os serviços de saúde 

como um todo. Assim, ele passou a se chamar Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 

Saúde (PNASS). O PNASS realiza anualmente a avaliação dos serviços de saúde, incluindo os 

serviços de saúde mental. A avaliação do PNASS inclui eficiência, eficácia e efetividade das 

estruturas, processos e resultados dos serviços de saúde. São ainda realizadas entrevistas de 

satisfação dos usuários com os diversos aspectos dos serviços (Ministério da Saúde, 2004).  

 Apesar da crescente redução dos leitos e da criação de serviços de saúde mental na 

comunidade, muitas dificuldades ocorrem na reforma psiquiátrica brasileira. Andreoli et al. 

(2007) relataram que a insuficiência dos serviços substitutivos no Brasil é uma consequência de 

um corte excessivo no orçamento da saúde mental. Segundo esses autores, esperava-se que a 

desinstitucionalização correspondesse a uma poupança dos recursos utilizados para a 

manutenção do tratamento dos pacientes nas instituições manicomiais. Porém, os recursos 

poupados com o fechamento dos hospitais não foram investidos nos serviços de saúde mental na 

comunidade, o que impediu que eles se desenvolvessem de forma adequada. Além disso, os 
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recursos são desigualmente distribuídos em termos geográficos, e há um número insuficiente de 

profissionais de saúde, principalmente psiquiatras e enfermeiros, nesses serviços.  

A implantação do sistema de cuidados psiquiátricos comunitários requer um aumento 

substancial de recursos, pelo menos no início de sua implantação, tal como ocorrido em países 

desenvolvidos que já passaram pela desinstitucionalização (Bandeira et al., 1998; Andreoli et 

al., 2007). Segundo Andreoli et al. (2007), os problemas com os cuidados de saúde mental no 

Brasil podem se tornar até maiores se não houver aumento no financiamento de saúde mental e 

ampliação dos serviços em todas as regiões brasileiras. 

 

3 Avaliação dos Serviços de Saúde Mental 

A avaliação em saúde é um procedimento quase tão antigo quanto a própria atividade 

dos serviços. Já a avaliação sistematizada das práticas e dos serviços de saúde e saúde mental é 

um procedimento relativamente recente. Os estudos de avaliação se desenvolveram lentamente, 

de forma fragmentada, já que não eram considerados como essenciais ao funcionamento dos 

serviços. As primeiras tentativas sistematizadas de avaliação dos serviços de saúde ocorreram 

por volta de 1910 e foram direcionadas às práticas médicas e ao controle do exercício 

profissional. A expansão da avaliação dos serviços de saúde ocorreu somente após a Segunda 

Guerra Mundial, em virtude da necessidade de monitorar a eficácia dos recursos e da tecnologia 

investidos na área de saúde pelo Estado (Reis et al., 1990).   

A avaliação dos serviços está estreitamente vinculada ao financiamento, à atribuição de 

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

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

tornaram indispensável o controle dos custos da saúde. A avaliação do funcionamento e a 

eficácia do sistema de saúde tornaram-se relevantes na obtenção de informações que 

garantissem a qualidade dos serviços. Países como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália 

criaram organismos específicos para avaliar as novas tecnologias (Contandriopoulos, 

Champagne, Denis, & Pineault, 1997).  

Contandriopoulos et al. (1997) diferenciaram avaliação e pesquisa avaliativa. Eles 

consideram que avaliar consiste em fazer um julgamento a respeito de uma intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, objetivando o auxílio na tomada de decisões em relação aos 

serviços. Esse julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas, tratando-se de 
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uma avaliação normativa, ou ser elaborado a partir de procedimentos científicos, configurando 

uma pesquisa avaliativa. 

A avaliação normativa constitui um julgamento sobre uma dada intervenção ou serviço, 

a partir da comparação desses serviços – em sua estrutura, processo e resultados –, com critérios 

e normas pré-estabelecidos pelos órgãos reguladores (Contandriopoulos et al., 1997). Com 

relação aos serviços de saúde mental, uma avaliação normativa poderia ser realizada verificando 

se as normas do Ministério da Saúde para a implantação e funcionamento dos serviços de saúde 

mental estão sendo seguidas na prática desses serviços. Essa avaliação poderia englobar: 

adequação da estrutura física, quantidade de pacientes atendidos, número de profissionais por 

paciente, tipos de profissionais envolvidos e funcionamento dos serviços, dentre outros.  

Já a pesquisa avaliativa é um procedimento científico, que constitui uma pesquisa 

aplicada, por ser realizada por razões práticas, em geral para fazer descobertas que sejam 

aplicáveis e de utilidade imediata. Dois tipos principais de pesquisa avaliativa são descritos de 

acordo com seus objetivos: formativa e somativa (Contadriopoulos et al., 1994).   

A pesquisa avaliativa formativa, também conhecida como avaliação de processo, é 

realizada enquanto os programas estão ainda no início de sua implantação. Geralmente, são 

executadas para ajudar administradores a reverem os programas e fornecer feedbacks imediatos 

para correção de eventuais erros. Por esse motivo, é vista de forma mais benigna pelos 

administradores dos serviços, já que auxiliam os executores do programa a melhorar sua 

qualidade (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Bouyle, 1994). Segundo Smith 

(2004), esse tipo de avaliação é caracterizado pela utilização de várias fontes de dados, inclusive 

informais, como relatos dos vários envolvidos, pequenas pesquisas na instituição e observação 

participante. A avaliação formativa é descritiva e faz uso principalmente de dados qualitativos 

para responder como o programa funciona.   

A pesquisa avaliativa somativa, ou de resultados, é realizada para examinar os efeitos de 

um programa já implantado, que está em funcionamento há algum tempo e já produziu alguns 

efeitos. Nesse caso, a pesquisa avalia os efeitos do programa ou da intervenção sobre o estado 

de saúde dos usuários. Avalia, ainda, as metas e resultados do programa, seu nível de sucesso e 

utilidade e outros possíveis resultados que não eram esperados e que ocorreram. A pesquisa 

avaliativa é feita com a participação dos diferentes envolvidos para verificar se as metas foram 
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alcançadas, bem como as falhas e lacunas do programa (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1987; 

Contandriopoulos et al., 1994).  

A pesquisa avaliativa de resultados enfatiza o que aconteceu com os pacientes depois da 

participação no programa (Smith, 2004). Essa pesquisa avaliativa utiliza, principalmente, dados 

de natureza quantitativa, medidas padronizadas, avaliações antes e após a intervenção ou 

tratamento, com delineamentos experimentais e quase-experimentais de pesquisa. Esse tipo de 

pesquisa investiga o sucesso dos programas para verificar se eles devem continuar, ser 

modificados ou interrompidos (Smith, 2004; Contandriopoulos et al., 1994). Por isso, muitas 

vezes, ela pode ser fonte de resistência para os administradores dos programas 

(Contandriopoulos et al., 1994).  

Dentro da pesquisa avaliativa, Contandrioupoulos et al. (1997) descreveram seis tipos de 

análise: estratégica, da intervenção, da produtividade, dos efeitos, do rendimento e da 

implantação. A análise estratégica analisa se o problema escolhido para a intervenção é o mais 

pertinente e o de maior relevância, tendo em vista o conjunto dos problemas de uma dada 

população. A análise da intervenção verifica se os recursos e meios empregados são adequados 

e suficientes para atingir os objetivos visados. A análise da produtividade verifica a melhor 

maneira de distribuir os recursos para produzir os serviços. A análise dos efeitos verifica a 

eficácia dos serviços para modificar o estado de saúde dos pacientes. A análise do rendimento 

ou da eficiência relaciona os recursos empregados com os efeitos obtidos (medida de 

custo/benefício, custo/eficácia ou custo/utilidade). Por fim, a análise da implantação consiste em 

avaliar a influência da variação no grau de implantação de uma intervenção e a influência do 

ambiente no qual a intervenção é implantada sobre os seus efeitos (Contandriopoulos et al., 

1997).     

Devido à grande complexidade que atualmente envolve o sistema de saúde, cada vez 

mais é amplo o consenso de que qualquer decisão deve ser acompanhada de avaliações 

sistemáticas. O ciclo planejar, executar, avaliar e agir, no sentido de readaptar os conhecimentos 

em função dos dados produzidos pela avaliação, deve fazer parte da rotina dos serviços. Nesse 

sentido, Contandriopoulos (2006) defende a necessidade de que a avaliação em todos os níveis 

do sistema de saúde seja implantada e institucionalizada, gerando uma verdadeira cultura de 

avaliação para verificar continuamente a qualidade dos serviços. A garantia da qualidade é 

enfatizada como aspecto central no funcionamento dos serviços (OMS, 2001).  
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Desde que a avaliação da qualidade dos serviços começou a ser destacada, muitas 

recomendações de avaliação foram sugeridas (Silva & Formigli, 1994). Donabedian (1966, 

1990, 1992) é um dos mais importantes autores quando se trata de avaliação dos serviços de 

saúde. Ele estabeleceu as bases de avaliação em saúde, sendo referência também para avaliação 

dos serviços de saúde mental (Reis et al., 1990; Silva & Formigli, 1994; Almeida, 2002). Para 

Donabedian (1990), a qualidade dos serviços é um fenômeno complexo, que envolve múltiplas 

dimensões: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

Essa teoria foi chamada pelo autor de “Sete Pilares da Qualidade”.  

A eficácia corresponde à capacidade da ciência ou dos cuidados em trazer melhoras na 

saúde e bem-estar de um sujeito ou população em condições ideais, ou seja, o máximo que se 

pode fazer nas mais favoráveis condições possíveis. A efetividade constitui a capacidade do 

cuidado em melhorar a saúde na prática cotidiana, ou seja, em situações reais. Constitui o grau 

em que o cuidado atinge o nível de melhora na saúde que os estudos de eficácia estabelecem 

como atingíveis. A eficiência consiste na capacidade de obter grandes melhorias na saúde a 

baixo custo. Se duas estratégias de cuidado são igualmente efetivas ou eficazes, a de menor 

custo é a mais eficiente. A otimização constitui o balanceamento mais vantajoso entre custo e 

benefício. A aceitabilidade diz respeito à conformidade das preferências do paciente quanto à 

acessibilidade, relação paciente-profissional, instalações, efeitos do cuidado e custos. Envolve 

uma avaliação subjetiva por parte do paciente. A legitimidade se refere à aceitabilidade dos 

cuidados pela comunidade e pela sociedade. A equidade é o princípio que determina a justa 

distribuição do cuidado e seus benefícios na saúde de uma população (Donabedian, 1990).  

Donabedian (1966) sistematizou o procedimento de avaliação dos cuidados de saúde na 

tríade estrutura, processo e resultados. A avaliação da estrutura compreende as características 

relativamente estáveis dos serviços, tais como: recursos, instrumentos e provedores, bem como 

as condições físicas, organizacionais e administrativas. A avaliação do processo compreende as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais dos serviços junto aos usuários. Tudo o que se 

relaciona ao tratamento dos pacientes constitui o processo, como: tratamento medicamentoso, 

psicoterapia, oficinas, terapia ocupacional e atividades de trabalho. A avaliação dos resultados 

corresponde às mudanças ocorridas no estado de saúde do paciente ou da população, que podem 

ser relacionadas a um cuidado prévio. Mudanças relacionadas com sintomatologia, 

conhecimentos, comportamentos e satisfação com o cuidado também se incluem nas medidas de 
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resultado. Donabedian (1992) considera que a utilização do modelo integrativo, que reúne 

indicadores das três dimensões, é a melhor estratégia para a avaliação dos serviços de saúde. 

A avaliação dos serviços de saúde mental só se tornou uma prática sistematizada a partir 

do movimento da desinstitucionalização psiquiátrica. Portanto, a avaliação dos serviços de 

saúde mental, visando avaliar a qualidade desses serviços, é bastante recente. As experiências 

com o tratamento dos pacientes em serviços comunitários de saúde mental não foram avaliadas 

desde o seu início, o que dificultou a análise dos processos e resultados decorrentes da 

implantação desses novos serviços (Gonçalves et al., 2001).   

A OMS manifestou-se em relação à necessidade de incorporar a avaliação dos serviços 

de saúde mental como prática contínua e permanente, para garantir a manutenção de sua 

qualidade (OMS, 2001; Almeida, 2002). Almeida (2002) argumentou que, isoladamente, os 

indicadores clássicos, como número de altas, remissão de sintomas e severidade da 

psicopatologia, mostraram-se insuficientes para a avaliação em saúde mental, devendo ser 

buscados instrumentos complementares de avaliação. A função deles estaria voltada ao 

acompanhamento dos resultados atingidos pelos serviços, de forma a estabelecer estratégias 

para melhorar a qualidade da assistência prestada. Além disso, a avaliação pode se constituir 

como estratégia útil aos processos de gestão, podendo-se repensar as ações políticas e 

programáticas por meio dos indicadores de resultado.  

De acordo com Hunter e Cameron (2008), a avaliação deve ser um procedimento de 

rotina dos serviços, podendo ser realizada pelos próprios profissionais da instituição. As 

informações sobre os resultados do tratamento devem ser sempre coletadas na prática cotidiana 

dos serviços, e não somente quando são realizadas pesquisas controladas para avaliar os efeitos 

clínicos ou farmacológicos do tratamento. Isso porque a avaliação deve ser parte do trabalho a 

ser realizado nos serviços, e não somente atribuição de pesquisadores ou cientistas. Esses 

autores demonstraram ser isso possível, pois fizeram, com sucesso, uma avaliação de rotina por 

um período de três anos, em um Serviço Nacional de Saúde na Escócia, responsável pelo 

tratamento de pacientes esquizofrênicos.  Nesse trabalho, foi utilizada uma medida de avaliação 

dos resultados pelos próprios pacientes (Avon Mental Health Measure). A OMS (2001) também 

recomendou a monitoração periódica da adesão ao tratamento, dos resultados esperados das 

intervenções e dos efeitos adversos, tendo como parceira a pessoa que recebe o tratamento.  
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No relatório mundial da saúde de 2001, a Organização Mundial de Saúde lançou dez 

recomendações aos países para a reestruturação da assistência em saúde mental. Uma delas se 

refere à necessidade de monitoração do atendimento psiquiátrico na comunidade por meio da 

inclusão de indicadores de saúde mental nos sistemas de informação e notificação em saúde. 

Segundo a OMS, essa monitoração permite identificar o número de indivíduos com transtornos 

psiquiátricos e a qualidade dos cuidados que recebem nas comunidades. Além disso, a 

monitoração pode possibilitar a verificação da eficácia dos programas de prevenção e do 

tratamento, para assim fortalecer os argumentos a favor do investimento de mais recursos em 

saúde mental. Outra recomendação é dar mais apoio à pesquisa, incluindo estudos sobre os 

aspectos biológicos e psicossociais dos transtornos psiquiátricos, possibilitando maior 

compreensão desses transtornos e o desenvolvimento de intervenções mais eficazes. Além 

disso, pesquisas epidemiológicas também devem ser empreendidas, a fim de investigar os 

determinantes psicossociais de transtornos mentais, informações sobre a prevalência de 

transtornos mentais na comunidade, bem como identificar grupos de risco (OMS, 2001).  

Outra recomendação importante (OMS, 2001) é a avaliação da qualidade dos serviços de 

saúde mental na abordagem integrativa, incluindo diferentes perspectivas de medida para dar 

conta da complexidade do problema. A OMS enfatiza que a avaliação deve ser feita a partir da 

utilização de instrumentos e indicadores que integrem as perspectivas do conjunto de pessoas 

envolvidas no serviço: pacientes, familiares e profissionais. Os estudos de avaliação dos 

resultados dos serviços devem contemplar essas diferentes perspectivas (OMS, 2001; Almeida, 

2002). 

 Hansson (2001) também apontou sete recomendações para a avaliação de resultados de 

serviços psiquiátricos. A primeira delas, é que a avaliação deve ser feita em múltiplos níveis, 

envolvendo variáveis tanto em nível do serviço quanto em nível do paciente. De acordo com 

esse autor, a avaliação em múltiplos níveis fornece resultados mais completos e esclarecedores. 

A segunda recomendação é que devem ser avaliadas múltiplas dimensões dos resultados. Os 

serviços psiquiátricos oferecidos na comunidade utilizam programas de intervenção bastante 

complexos, necessitando-se de várias medidas de resultado para uma boa avaliação. Medidas 

clínicas de psicopatologia e medidas mais amplas de resultado, relacionadas à complexidade das 

intervenções, devem ser utilizadas. A terceira recomendação é que as avaliações de resultados 

incluam múltiplas perspectivas, como a de pacientes, familiares e profissionais. Além dessas 
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medidas, ele recomenda que se utilize também a perspectiva de observadores independentes, 

que não fazem parte dos serviços.  A quarta recomendação é que se investigue a relação entre 

medidas de resultado dos serviços e medidas de entrada e processo, que constituem os recursos, 

a qualidade do tratamento e as variáveis como uso dos serviços. Esse tipo de avaliação 

possibilitaria melhor compreensão sobre quais componentes dos serviços estariam mais 

relacionados aos resultados obtidos. A quinta recomendação é que se utilizem medidas 

padronizadas, válidas e fidedignas na avaliação dos resultados dos serviços, de suas entradas e 

processos, o que permite a comparação entre diferentes estudos. A sexta recomendação é que as 

pesquisas de avaliação de resultados também abordem a eficiência e a efetividade de partes 

específicas dos serviços, no que se refere às características dos clientes e procedimentos 

adotados. Essa avaliação é considerada mais importante do que a avaliação da eficiência ou 

efetividade relativa entre diferentes serviços, tendo em vista a complexidade e variedade de 

intervenções que integram um único serviço comunitário de saúde mental. A última 

recomendação para avaliação dos serviços é se fazerem estudos de custo/efetividade dos 

serviços. Esse tipo de estudo possibilita a comparação de resultados de diferentes serviços; serve 

de referência para a decisão clínica e até mesmo para a distribuição eficaz de recursos humanos 

e financeiros.  

Segundo Smith (2004), a avaliação dos resultados dos serviços envolvendo a perspectiva 

dos usuários se faz mediante três tipos principais de estudo: (1) estudos de satisfação com os 

diversos aspectos do serviço; (2) estudos de avaliação dos usuários sobre o grau em que os 

serviços atingiram os objetivos visados; e (3) estudos sobre os efeitos do tratamento por meio de 

avaliações pré-pós de variáveis que deveriam sofrer modificações em função do tratamento (por 

exemplo: sintomas, comportamentos, sentimentos, pensamentos). Dentre as pesquisas que 

envolvem a participação dos pacientes, os estudos de satisfação têm sido os mais frequentes.  

 

4 Avaliação dos Resultados dos Serviços pelos Pacientes 

Os resultados do tratamento são definidos como medidas de funcionamento ou de 

realização centradas no cliente, bem como as alterações nessas medidas ao longo do tempo. 

Geralmente, envolvem sintomas da doença e aspectos da vida do paciente que os serviços 

esperam melhorar ou resolver (Booth, Clardy, Smith, & Smith, 1998). A avaliação dos 

resultados de serviços psiquiátricos transformou-se em um tema importante para a pesquisa em 
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saúde mental, determinando, nas últimas décadas, um aumento crescente do interesse científico 

nessa área (Hansson, 2001; McCabe, Saidi, & Priebe, 2007). Esse interesse pode ser verificado 

pelos vários estudos desenvolvidos e na elaboração de instrumentos de avaliação de resultados 

relatados pelos próprios pacientes (McCabe et al., 2007). Em especial, as informações obtidas a 

respeito da percepção dos pacientes fornecem uma visão mais abrangente dos efeitos globais do 

tratamento, sendo importantes para a prestação dos serviços de saúde mental (Lunnen et al., 

2008).  

 Desde 1970, a perspectiva do paciente passou a ser utilizada na avaliação do tratamento 

psiquiátrico. Isso ocorreu porque muitos sintomas só podem ser experimentados pelos próprios 

pacientes, sendo inacessíveis a avaliações clínicas. Da mesma forma, alguns efeitos do 

tratamento também só podem ser relatados pelos próprios pacientes (McCabe et al., 2007). A 

inclusão da perspectiva dos pacientes é importante porque melhorias clínicas estatisticamente 

significativas medidas por terceiros podem, algumas vezes, não corresponder a melhorias reais 

em como o paciente se sente ou em sua condição de vida (Mercier et al., 2004; McCabe et al., 

2007). 

De acordo com McCabe et al. (2007), as medidas de resultado do tratamento relatadas 

pelos pacientes podem ser de dois tipos: (1) relacionadas à doença e ao tratamento, ou (2) 

referentes à recuperação e bem-estar. As medidas relacionadas à doença e ao tratamento podem 

incluir necessidades e metas do paciente, satisfação com o tratamento e com o serviço, relação 

terapêutica, comunicação com a equipe de profissionais, sintomas e capacidade de insight. As 

medidas de recuperação e bem-estar do paciente incluem variáveis como autonomia, 

autoestima, senso de coerência e recuperação.  

No contexto internacional, a medida de percepção do paciente sobre os resultados do 

tratamento é amplamente utilizada em saúde mental para a avaliação dos benefícios do 

tratamento na vida dos indivíduos (United States Food and Drug Administration [FDA], 2006; 

McCabe et al., 2007). Essa medida de resultados ficou conhecida como Patient Reported 

Outcomes (PRO) ou resultados relatados pelo próprio paciente. Os instrumentos PRO consistem 

em qualquer informação fornecida pelo paciente sobre os resultados do tratamento, seja em 

relação ao próprio estado de saúde ou referente ao tratamento recebido, sem a interferência de 

terceiros. Os resultados medidos por instrumentos PRO podem ser observáveis (como 
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frequência do comportamento) ou não-observáveis e experimentados apenas pelo paciente 

(como sentir-se deprimido) (FDA, 2006).  

De acordo com a FDA (2006), os instrumentos PRO podem ser utilizados para medir 

vários aspectos, podendo abordar os puramente sintomáticos (como dor), conceitos mais 

práticos (como capacidade de realizar atividades da vida diária) e extremamente complexos 

(como qualidade de vida). Os resultados relatados pelos pacientes contemplam sua perspectiva 

única sobre a sua doença e seu tratamento, sem a avaliação intermediária de clínicos ou 

investigadores. Esse tipo de avaliação é importante porque investiga a qualidade dos cuidados, 

refletindo diretamente as opiniões, sentimentos e juízos dos pacientes (McCabe et al., 2007).   

A avaliação dos resultados relatados pelos próprios pacientes também é utilizada nas 

pesquisas que avaliam medicamentos. A FDA (2006) citou três vantagens para a inclusão da 

perspectiva dos pacientes nos ensaios clínicos para testar novos medicamentos. A primeira delas 

é que alguns efeitos clínicos, como intensidade e alívio dos sintomas, são experimentados 

apenas pelos pacientes. A segunda vantagem é que os pacientes fornecem uma perspectiva única 

sobre a eficácia do tratamento, ou seja, o que pode ser eficaz na avaliação do profissional do 

serviço pode não produzir mudanças no sentimento de bem-estar pelo paciente. A terceira 

vantagem é que a avaliação sistemática, na perspectiva do paciente, pode fornecer informações 

válidas que estariam perdidas se a avaliação se restringisse ao julgamento de um médico. A 

FDA (2006) argumenta que os questionários estruturados são instrumentos mais adequados para 

a avaliação da perspectiva do paciente. A entrevista clínica administrada e interpretada por 

terceiros introduz o viés da variabilidade interobservador, podendo diferir da percepção direta 

do paciente.   

Em acréscimo, Davies e Ware (1988) citaram quatro vantagens para se utilizar a 

perspectiva dos clientes na avaliação da qualidade dos serviços. A primeira é que as avaliações 

dos pacientes são preditivas do seu comportamento em relação ao serviço. Clientes satisfeitos 

com a qualidade são significativamente menos propensos a mudar de serviço, mais aderentes ao 

tratamento nos serviços e mais propensos a indicá-los para outras pessoas. A segunda vantagem 

é que as informações fornecidas pelos pacientes são válidas e precisas na avaliação da qualidade 

dos serviços e que o viés das características interpessoais não é forte o bastante para invalidá-

las. A terceira é que coletar informações dos próprios pacientes é um procedimento menos 

dispendioso do que outras fontes de dados de avaliação da qualidade. A quarta vantagem é que 
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o paciente é a pessoa mais indicada para falar sobre aspectos interpessoais relacionados ao 

atendimento no serviço. Métodos tradicionais de avaliação da qualidade dos serviços raramente 

podem detectar aspectos experienciados pelos pacientes. 

Awad e Voruganti (2000) atestaram a confiabilidade de autorrelatos de pacientes 

crônicos clinicamente estáveis, tendo obtido entre 80,00 a 87,00% de acordo entre medidas 

tomadas ao longo de quatro semanas. Esses achados apoiam a utilização da perspectiva do 

paciente como um indicador da qualidade do serviço. Essa inclusão dos pacientes na avaliação 

dos serviços é importante na medida em que, ao longo das últimas cinco décadas, os pacientes 

deixaram de ser tratados como meros receptores passivos do tratamento, passando a ser cada 

vez mais vistos como agentes ativos do cuidado. Trata-se de envolver o indivíduo, 

responsabilizando-o com a adesão e colaboração com o tratamento (McCabe et al., 2007).   

 Várias avaliações dos resultados dos serviços podem ser feitas por meio dos 

instrumentos PRO. Estudos de avaliação da satisfação, percepção de mudanças e qualidade de 

vida refletem a adoção dessa perspectiva única do paciente, que é muito importante para 

monitorar e direcionar os resultados a favor da melhoria dos serviços e das condições clínicas 

do paciente (McCabe et al., 2007). Hunter e Cameron (2008) argumentaram que esse tipo de 

avaliação é importante para rever sistematicamente as necessidades individuais dos pacientes a 

partir desses dados e para aperfeiçoar a efetividade das intervenções. Estudos de avaliação dos 

resultados do tratamento são importantes por constituírem-se medidas de eficácia das 

intervenções. Além disso, esse tipo de estudo é amplamente recomendado pela OMS (2001). 

   

5 Avaliação da Satisfação com os Serviços de Saúde Mental  

A satisfação é um conceito pouco teorizado na literatura. Muitos autores e pesquisadores 

o utilizam, mas pouca atenção foi dada ao desenvolvimento de uma definição adequada de 

satisfação (Ruggeri, 1994). Ware, Snyder, Wright e Davies (1983) sugerem que o termo 

satisfação seja definido diferentemente por indivíduos em consequência da variação cultural e 

de suas experiências. Dessa forma, a subjetividade interfere na formulação de uma definição 

clara e generalizável de satisfação.   

Segundo Ruggeri (1994), as abordagens da expectativa são os principais modelos 

conceituais usados na definição da satisfação. De acordo com esses modelos, os indivíduos 

procuram ajuda por várias razões, e seus julgamentos sobre o tratamento podem não estar 
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relacionados somente com a natureza da intervenção recebida, mas também com o processo de 

tornarem-se clientes. A abordagem da expectativa considera que a satisfação é determinada por 

um processo cognitivo de comparação entre as expectativas que os indivíduos possuíam ao 

iniciar o tratamento e a experiência concreta do tratamento nos serviços. Essa abordagem da 

expectativa resultou em três modelos básicos de explicação a respeito da satisfação: o modelo 

do contraste, o modelo da assimilação e o modelo da assimilação-contraste (Pascoe, 1983; 

Ruggeri, 1994).  

Pascoe (1983) e Ruggeri (1994) descreveram esses três modelos da abordagem da 

expectativa, apresentados a seguir. No modelo do contraste, o usuário compara a discrepância 

entre suas expectativas e o desempenho do serviço no tratamento. Se o desempenho for mais 

elevado do que as expectativas, o serviço será avaliado como satisfatório; e se o desempenho 

estiver abaixo do esperado, o tratamento será julgado como insatisfatório. No modelo da 

assimilação, o desempenho, que é moderadamente mais baixo do que a expectativa, não 

determinará insatisfação porque a percepção do desempenho do serviço será assimilada para 

igualar-se a expectativas mais elevadas, havendo, portanto, um processo de diminuição das 

diferenças. O modelo da assimilação-contraste supõe que os efeitos de assimilação ocorrem 

quando há atributos ambíguos da experiência subjetiva com o tratamento, enquanto que os 

efeitos do contraste ocorrem quando os atributos do tratamento são menos ambíguos (Ruggeri, 

1994).  

Apesar das dificuldades na definição da satisfação, seu emprego é extremamente 

necessário na avaliação dos serviços. A inclusão de variáveis subjetivas é uma perspectiva 

importante na avaliação dos serviços, principalmente quando leva em consideração a 

perspectiva dos pacientes e familiares (Ruggeri, 1994). Desde que a prática de avaliação dos 

serviços na perspectiva dos pacientes passou a ser difundida, por volta de 1960, principalmente 

na Europa e Estados Unidos, os estudos de avaliação da satisfação têm sido amplamente 

utilizados (Esperidião & Trad, 2005). No Canadá, esses estudos se expandiram de forma mais 

expressiva a partir de 1970, em parte para atender às recomendações governamentais (Perreault 

et al., 2006).  

O estudo da satisfação dos usuários no Brasil ganhou destaque a partir da década de 

1990, com a ampliação do SUS e o incentivo da participação da comunidade nos processos de 

planejamento e avaliação (Esperidião & Trad, 2006). A inclusão da medida de satisfação nas 
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avaliações dos serviços de saúde pelo governo federal (PNASS) reforçou a importância da 

utilização dessa medida (Ministério da Saúde, 2004). O interesse pela variável satisfação foi 

reforçado também pelos resultados de alguns estudos que mostraram que usuários satisfeitos 

tendem a aderir mais ao tratamento prescrito, fornecer informações importantes para o provedor 

do cuidado e continuar utilizando os serviços de saúde. Além disso, foi constatado que os 

pacientes satisfeitos apresentavam melhor qualidade de vida (Esperidião & Trad, 2006). 

Várias vantagens são citadas na literatura para a incorporação das medidas de satisfação 

na avaliação dos resultados do tratamento (Hasler et al., 2004a). A satisfação do paciente é um 

importante indicador da qualidade da atenção porque permite definir até que ponto os cuidados 

médicos atingiram as expectativas dos pacientes. Para Ruggeri (1994), a satisfação constitui um 

fator importante que pode contribuir para influenciar e potencializar a própria eficácia das 

intervenções. De acordo com Sabourin, Perusse e Gendreau (1989), o grau de satisfação dos 

usuários permite avaliar até que ponto uma intervenção ou tratamento é socialmente aceitável e 

pertinente, estimando, assim, sua validade social. Segundo estes autores, a qualidade do serviço 

tende a deteriorar se não são incluídas avaliações por parte de seus usuários. 

A perspectiva dos pacientes representa um dos principais meios para melhorar a 

qualidade dos serviços e do cuidado. A medida da satisfação é útil para os gerentes dos 

programas interessados no planejamento ou na tomada de decisões que visam melhorar a 

qualidade dos serviços (Perreault, Katerelos, Sabourin, Leichner, & Desmarais, 2001). Além 

disso, as medidas de satisfação são importantes para a comparação de terapias e programas, bem 

como para a atribuição dos recursos humanos e financeiros (Awad & Voruganti, 2000). 

Segundo Lunnen et al. (2008), no contexto da desinstitucionalização psiquiátrica, parece 

evidente que a satisfação continuará a ser um componente importante de qualquer avaliação do 

serviço.  

Desde a década de 1970, vários estudos sobre satisfação dos pacientes foram publicados. 

A maioria deles descreveu as relações estatisticamente significativas entre a satisfação do 

paciente e outras variáveis, como características do próprio paciente e variáveis relacionadas ao 

tratamento. Pascoe (1983) realizou uma análise de várias pesquisas que trataram de variáveis 

que influenciavam ou determinavam o grau de satisfação do paciente. Apesar de haver muitas 

divergências entre os estudos, algumas variáveis puderam ser destacadas. O autor classificou 
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essas variáveis em três grandes categorias: características do paciente, comportamento do 

paciente em relação aos serviços de saúde e características do serviço.  

As características dos pacientes mais pesquisadas foram as atitudes e as variáveis 

sociodemográficas. As atitudes referem-se a opiniões e expectativas do paciente sobre os 

serviços médicos, bem como a satisfação com a vida. As variáveis sociodemográficas mais 

citadas nos estudos foram: idade, nível educacional, tamanho da família, renda, classe social, 

raça, gênero e ocupação. Entretanto, nos estudos internacionais revisados, as únicas variáveis 

sociodemográficas que demonstraram relações consistentes com a satisfação foram idade e 

gênero. Pessoas idosas e mulheres tenderam a relatar maior satisfação com os serviços. 

Entretanto, resultados contraditórios foram encontrados por alguns autores (Pascoe, 1983).  

Quanto ao comportamento do paciente em relação aos serviços de saúde, as variáveis 

mais investigadas foram: utilização do serviço, mudança de serviços e conformidade com o 

tratamento. Na maioria dos estudos, foi encontrada uma relação positiva e significativa entre 

utilização dos serviços e satisfação, ou seja, quanto maior a satisfação com o serviço, maior a 

sua utilização. A conformidade do paciente em comparecer ao serviço, cumprir as 

recomendações do tratamento e aderir ao medicamento também estavam relacionados 

positivamente com a satisfação. Já a mudança de serviços, abandono do tratamento e não 

retorno à consulta médica estavam, na maioria dos estudos, relacionados com a insatisfação 

(Pascoe, 1983). 

As características dos serviços mais relacionadas com a satisfação foram: (a) a 

acessibilidade, disponibilidade e conveniência dos serviços; (b) as características estruturais e 

financeiras; (c) a interação do provedor do cuidado com o paciente; (d) as habilidades 

interpessoais do provedor; (e) a duração da consulta; (f) a adaptação entre o paciente e o 

provedor do cuidado; (g) e os resultados clínicos. A percepção, por parte do paciente, de uma 

boa interação com o provedor do cuidado e da competência desse provedor também foram 

preditores de maior satisfação. As habilidades interpessoais dos profissionais, tais como: 

comunicação clara e adequada, explicações compreensíveis e a demonstração de interesse pelo 

paciente, associaram-se a um maior grau de satisfação. Quanto às características estruturais e 

financeiras, foram preditores de maior satisfação os serviços de menor custo, menor tamanho e 

que não eram centros de ensino. No que diz respeito aos tipos de serviço, os relatos de maior 

satisfação geralmente se relacionaram aos tratamentos em unidades de tratamento não-intensivo, 
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com atendimento mais humanizado, que ofereciam continuidade do tratamento e que permitiam 

mais autonomia. Também foram mais preditores de satisfação os serviços que tinham 

disponibilidade de profissionais e que eram convenientes em relação ao tempo de espera para 

ser atendido. A maior duração da consulta também foi preditor de satisfação, bem como ter um 

serviço contínuo de cuidados com o mesmo profissional (Pascoe, 1983).  

O bom relacionamento entre o provedor do cuidado e o paciente, expresso pela 

reciprocidade, atenção do profissional e informações fornecidas, foi determinante da satisfação 

do paciente. Os resultados clínicos do tratamento, referentes à melhora no estado de saúde do 

paciente e à diminuição da severidade da enfermidade, estavam fortemente relacionados com a 

satisfação dos pacientes, na grande maioria dos estudos (Pascoe, 1983).  

   Weiss (1988) também fez uma extensa revisão de literatura sobre os determinantes da 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde. O autor apresentou quatro grupos principais 

de variáveis determinantes da satisfação dos pacientes: (a) características dos pacientes 

(variáveis sociodemográficas, expectativas sobre a consulta médica e estado de saúde); (b) 

características dos prestadores do atendimento (traços de personalidade, qualidade técnica e a 

“arte do cuidado”); (c) aspectos da relação médico e paciente; e (d) fatores estruturais e 

ambientais (acessibilidade, forma de pagamento, tempo de tratamento, marcação de consulta e 

outros). Para investigar a importância relativa de vários fatores na satisfação dos pacientes, o 

autor realizou uma pesquisa, na qual aplicou uma escala de satisfação em uma amostra 

domiciliar de 400 pacientes. Os resultados de uma análise de regressão múltipla confirmaram 

que alguns fatores comportamentais e situacionais, tais como: confiar no serviço de assistência 

médica, ter continuidade dos cuidados e estar satisfeito com a vida, foram preditores mais 

importantes da satisfação dos pacientes do que as características sociodemográficas idade, 

gênero, raça, escolaridade ou renda do paciente. 

 Anderson et al. (2007) realizaram um estudo sobre as qualidades principais dos serviços 

de saúde que influenciavam a satisfação dos pacientes. Foram identificadas 24 qualidades dos 

cuidados de saúde que se associaram à satisfação do paciente. Essas qualidades foram agrupadas 

pelos autores em sete categorias, que dizem respeito à interação dos usuários com os serviços e 

com os profissionais de saúde. As categorias são as seguintes: (a) acesso ao médico e aos 

serviços de saúde, (b) troca de informações com o provedor do cuidado, (c) personalidade e 

comportamento dos prestadores de cuidado (por exemplo: grau em que o médico foi solidário, 
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atencioso e compassivo), (d) processos de cuidado médico (como diagnóstico e tratamento), (e) 

continuidade do cuidado, (f) qualidade das instalações de saúde, e (g) equipe de funcionários do 

consultório.  

Perreault et al. (2001) verificaram que a satisfação dos usuários com os serviços 

ambulatoriais está relacionada com a qualidade da relação terapeuta-paciente, os tipos de 

intervenção e sua efetividade, a competência da equipe, a acessibilidade aos serviços e os 

procedimentos administrativos. Os autores ainda verificaram, por meio de análise fatorial, que a 

satisfação estava relacionada com a informação recebida pelo paciente acerca do transtorno e do 

seu tratamento. Eles comprovaram que a informação é uma dimensão que faz parte da 

satisfação.   

Com relação aos estudos brasileiros dos determinantes da satisfação com os serviços de 

saúde e saúde mental, poucas variáveis foram estudadas. O estudo de Souza (1997) encontrou 

uma associação positiva e significativa entre a maior idade dos pacientes e sua satisfação com 

os serviços de saúde em uma cidade do Distrito Federal. Esperidião e Trad (2006), em uma 

revisão de literatura, identificaram uma associação positiva entre a satisfação do paciente, 

acessibilidade aos serviços e disponibilidade de medicamentos e vacinas. No estudo de 

Kantorski et al. (2009) sobre a satisfação com os CAPS da região Sul do Brasil, as variáveis 

relacionadas a um maior grau de satisfação foram as seguintes: (a) sentir-se acolhido e 

conhecido no serviço; (b) ter suas necessidades atendidas pelos profissionais, mesmo à noite, 

finais de semana e feriados; (c) ter ajuda para organizar a vida em relação a conflitos próprios, 

com familiares e com a comunidade; e (d) ter auxilio para administrar as finanças. 

Ruggeri (1994) analisou várias pesquisas publicadas que envolviam a satisfação do 

paciente e apontou algumas recomendações metodológicas para garantir a qualidade dos dados 

obtidos. Uma dessas recomendações é o uso de instrumentos de medida padronizados e que 

tenham suas propriedades psicométricas avaliadas. Na literatura de avaliação dos serviços, há 

um extenso reconhecimento da importância das propriedades psicométricas dos instrumentos de 

medida em termos de sua validade e fidedignidade (Ruggeri, 1994; Perreault et al., 2001). 

Escalas de medida validadas permitem a confiabilidade dos dados e a comparabilidade dos 

resultados entre diferentes pesquisas (Esperidião & Trad, 2005; Hansson, 2001). Também é 

importante que sejam escolhidos instrumentos de medida que tenham sido elaborados e 
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validados especificamente para a população-alvo estudada (Selltiz et al., 1987; Perreault et al., 

2001).  

Recomenda-se que os instrumentos de medida possuam um número adequado de 

alternativas de resposta, evitando a dicotomia satisfeito / insatisfeito, o que possibilita uma 

maior sensibilidade da medida na detecção de diferentes níveis de satisfação e de insatisfação. 

Eles devem possuir validade de conteúdo, de modo a avaliar várias dimensões dos serviços e 

das relações envolvidas no tratamento. Devem ainda ser instrumentos contendo vários itens de 

avaliação, e não apenas um único item que avalia globalmente o serviço. Além disso, os 

instrumentos devem ser multifatoriais, com subescalas que permitam avaliar a satisfação em 

relação a diferentes dimensões do serviço, com escores independentes, pois pode ser que o 

paciente esteja mais satisfeito com algumas dimensões do serviço e menos satisfeito com outras. 

Portanto, os instrumentos de medida mais adequados para os estudos de satisfação são as 

escalas multifatoriais, validadas, que possuem vários itens e alternativas de resposta variadas 

para cada item (Ruggeri, 1994).  

Quanto aos demais aspectos metodológicos das pesquisas, recomenda-se que o tamanho 

da amostra seja adequado ao tipo de estudo. As amostras devem ser maiores quanto mais a 

população-alvo for heterogênea, quanto menor for a prevalência do fenômeno estudado na 

população e quanto maior for a variação do fenômeno (Contandriopoulos et al., 1994). Além 

disso, deve-se ter o cuidado em relatar o excesso de recusas dos sujeitos em participar da 

pesquisa, o que é relevante para a análise dos resultados, a fim de evitar o viés de amostragem. 

Excesso de recusas revela uma amostra altamente selecionada e, portanto, enviesada e não-

representativa do conjunto de pacientes atendidos no serviço (Ruggeri, 1994). 

Com relação à condução do estudo, para garantir a confiabilidade dos dados relatados 

pelos pacientes, deve-se fornecer instruções detalhadas aos sujeitos sobre a pesquisa, garantir o 

anonimato, o sigilo e o fato de que a participação não vai interferir no tratamento, bem como 

garantir a confidencialidade da entrevista e do estudo. Esses cuidados são importantes para não 

enviesar as respostas dos sujeitos da pesquisa (Günther, 1999). Para verificar a compreensão do 

paciente em relação aos vários itens da escala, um procedimento útil consiste na Técnica de 

Sondagem, denominada Probe technique, descrita por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). 

O uso dessa técnica consiste em pedir aos sujeitos que justifiquem, uma a uma, suas respostas. 
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Isso permite verificar a validade das respostas e a compreensão adequada das questões dos 

instrumentos de medida pelos pacientes.  

No contexto internacional, muitos instrumentos padronizados de avaliação da satisfação 

dos pacientes com os serviços de saúde mental foram elaborados. Isso se deve tanto à 

necessidade de atender às exigências dos órgãos reguladores de incluir a avaliação dos usuários 

dos serviços, quanto às recomendações metodológicas descritas anteriormente nos estudos de 

satisfação. Os instrumentos elaborados para avaliar a satisfação têm demonstrado qualidades 

psicométricas de validade e fidedignidade. Dentre eles, estão o Larsen Client Satisfaction 

Questionnaire – CSQ-8 (Larsen, Attkisson, Hargreaves, & Nguyen, 1979), o Opinion 

Questionnaire on Outpatient Services 21 – QOSE-21 (Tempier, Pawliuk, Perreault, & Steiner, 

2002), o OQOS-26 (criado a partir do QOSE-21), o Service Satisfaction Scale – SSS-30 

(Greenfield & Attkisson, 1989) e o Verona Service Satisfaction Scale – VSSS-EU (Ruggeri, 

Lasalvia, Dall'agnola, & Tansella, 2000). No Brasil, foi validada a escala SATIS-BR nas 

versões dos pacientes e dos profissionais (Bandeira, Pitta, & Mercier, 2000) e na versão dos 

familiares (Bandeira, Mercier, Perreault, Libério, & Pitta, 2002) para avaliar a satisfação com os 

serviços de saúde mental.  

Diante do exposto, dos dados de pesquisa apresentados, das convergências e 

divergências de resultados e das limitações de alguns estudos, fica evidente a necessidade de 

realização de mais pesquisas sobre a satisfação. Em particular, são necessárias investigações que 

abordem os determinantes da satisfação dos pacientes com os serviços de saúde e saúde mental.  

 

6 Estudos Brasileiros de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços   

No contexto brasileiro, foram encontrados somente quatro estudos quantitativos que 

avaliaram o grau de satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental, utilizando a 

escala SATIS-BR. Trata-se dos estudos de Libério (1999), Jaegger et al., (2004), Heckert et al., 

(2006) e Kantorski et al., (2009). 

 Os quatro estudos encontrados variaram em relação à metodologia. O tamanho das 

amostras, por exemplo, variou de 15 a 1.162 sujeitos. O estudo de Libério (1999) utilizou uma 

amostra de 136 sujeitos; o de Jaegger et al. (2004), 15 sujeitos; o de Heckert et al. (2006) uma 

amostra de 64 sujeitos; e o de Kantorski et al. (2009), 1.162 sujeitos. Todas as pesquisas 

utilizaram o método de amostragem não-probabilística.  
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Com relação ao tipo de serviços, onde foram retiradas as amostras, houve também uma 

variação entre os estudos. O estudo de Libério (1999) envolveu usuários de cinco CAPS da 

cidade do Rio de Janeiro, a pesquisa de Jaegger et al. (2004) incluiu os pacientes que residiam 

em uma instituição de longa permanência, o estudo de Heckert et al. (2006) envolveu os 

pacientes que residiam em serviços residenciais terapêuticos e o estudo de Kantorski et al. 

(2009) envolveu usuários de 30 CAPS de três estados do Sul do Brasil.  

 Quanto às regiões em que foram realizadas as pesquisas, observou-se que a região 

Sudeste concentrou a maior parte delas. Três, das quatro pesquisas encontradas, foram 

realizadas nesta região, e somente uma pesquisa na região Sul (Kantorski et al., 2009). 

 No que se refere aos critérios de inclusão da população-alvo, uma pesquisa (Libério, 

1999) incluiu usuários que frequentavam um dos cinco CAPS estudados por mais de quatro 

semanas. A pesquisa de Jaegger et al. (2004) selecionou todos aqueles que residiam no serviço 

de residências terapêuticas do Instituto Municipal Juliano Moreira na época da coleta de dados. 

O estudo de Heckert et al. (2006) incluiu todos os pacientes que foram admitidos no Centro 

Regional de Referência em Saúde Mental (CRRESAM) de Juiz de Fora, no período entre julho 

de 1999 a dezembro de 2001. A pesquisa de Kantorski et al. (2009) incluiu usuários que 

freqüentavam, em 2006, um dos 30 CAPS do Sul do Brasil participantes do estudo. A seguir, 

encontra-se uma descrição mais detalhada de cada um dos estudos realizados.  

Libério (1999), em sua dissertação de mestrado, avaliou a satisfação de pacientes, 

profissionais e familiares de cinco CAPS da cidade do Rio de Janeiro: Rubens Corrêa, Pedro 

Pellegrino, Simão Bacamarte, Ernesto Nazareth e Arthur Bispo do Rosário. A autora avaliou a 

satisfação de pacientes e profissionais utilizando as escalas SATIS-BR em suas respectivas 

versões. Já a avaliação da satisfação dos familiares foi feita de forma descritiva, já que, na época 

do estudo, a escala SATIS-BR na versão dos familiares ainda não tinha sido validada. A 

avaliação da satisfação dos pacientes indicou maiores escores na “Satisfação com os 

Profissionais” do que em relação à “Satisfação com os Serviços” para quatro dos CAPS 

pesquisados. Somente no CAPS Pedro Pellegrino, não houve diferenças significativas entre os 

escores nas duas subescalas.  

O estudo realizado por Jaegger et al. (2004) avaliou o grau de satisfação dos pacientes 

com o serviço de Residências Terapêuticas do Instituto Municipal Juliano Moreira, no Rio de 

Janeiro. Os resultados indicaram alto grau de satisfação. O total de 86,60% dos usuários estava 
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satisfeito ou muito satisfeito com a equipe, instalações de moradia e com o serviço; 80,00% dos 

entrevistados estavam muito satisfeitos com a assistência oferecida; e 80,00% estavam 

satisfeitos ou muito satisfeitos globalmente com o serviço. Obteve-se maior escore na subescala 

“Satisfação com os Profissionais” do que na subescala “Satisfação com o Serviço”. 

 Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Heckert et al. (2006). Eles 

avaliaram o grau de satisfação dos usuários do CRRESAM da região central de Juiz de Fora 

(MG). Foram encontrados altos escores de satisfação dos pacientes com as instalações, com a 

equipe e com os serviços. Os escores mais elevados de satisfação foram em relação aos 

seguintes itens: sentir-se respeitado no atendimento, achar que a equipe havia compreendido 

bem as suas necessidades e julgar que a equipe estava ajudando sempre. Os escores menos 

elevados foram em relação aos itens que avaliaram se os serviços ajudaram a lidar melhor com 

os problemas e a obter o tipo de ajuda de que necessitavam. Nesse estudo, os autores não 

realizaram análise separadamente para cada subescala, e, sim, por itens; mas, em conformidade 

com os resultados do estudo de Jaegger et al. (2004), o grau de satisfação dos pacientes foi 

bastante elevado.  

O estudo de Kantorski et al. (2009) também corroborou os dados dos estudos anteriores. 

Os autores avaliaram o grau de satisfação de usuários de centros de atenção psicossocial dos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foram utilizados dados de 30 CAPS. 

Foi realizada tanto a análise da satisfação por item quanto por subescala. Os resultados do 

estudo indicaram elevados escores de satisfação para todos os itens da escala SATIS-BR e 

também para suas duas subescalas. O item que teve uma média de satisfação menos elevada foi 

o que avalia as condições gerais das instalações do serviço. Em conformidade com os estudos 

anteriores foram encontrados maiores escores de satisfação na subescala “Satisfação com os 

Profissionais” do que em relação à subescala “Satisfação com o Serviço”.     

 Pode-se observar a existência de muitos pontos convergentes entre os estudos de 

satisfação dos pacientes. É importante notar que, em geral, os estudos relatados apresentaram 

altos graus de satisfação e que esse resultado variou entre diferentes dimensões dos serviços, 

tendo sido maior para a subescala “Satisfação com os Profissionais” e menor para a subescala 

“Satisfação com os Serviços”. Daí, a importância de se utilizarem escalas multidimensionais (e 

não unifatoriais) e alternativas de resposta diversificadas (e não dicotômicas), pois instrumentos 

com essas características permitem distinguir níveis de satisfação diversificados em relação a 
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diferentes aspectos dos serviços e detectar determinantes específicos de insatisfação (Ruggeri, 

1994; Mercier et al., 2004; Perreault et al., 2001).  

Cada vez mais, os estudos têm reconhecido que a satisfação é um construto 

multidimensional (Holcomb et al., 1998; Perreault et al., 2001; Lebow, 1983). Segundo 

Holcomb et al. (1998), um paciente pode estar satisfeito, por exemplo, com a equipe de 

funcionários do tratamento, mas não com o ambiente em que o tratamento foi fornecido. Os 

dados das pesquisas nacionais analisadas estão em consonância com esta teoria.  

 

7 A Percepção de Mudança como Fator Preditor da Satisfação dos Pacientes com os  
   Serviços  

As percepções, expectativas e preferências dos pacientes devem, necessariamente, 

integrar uma boa avaliação. Nos últimos anos, as percepções e expectativas do paciente em 

relação ao tratamento recebido têm sido incorporadas como um construto importante para a 

avaliação dos resultados do tratamento (Donabedian, 1966).  

 A medida de percepção de mudanças em função do tratamento começou a ser destacada 

recentemente por meio de um estudo realizado por Mercier et al. (2004) no Canadá. Os autores 

desse estudo consideraram que o questionamento direto aos pacientes, sobre os efeitos do 

tratamento recebido por eles, poderia ser um indicador da qualidade dos serviços. Para isso, eles 

procederam à elaboração e ao estudo das propriedades psicométricas do Questionnaire of 

Perceived Changes, para avaliar os resultados do tratamento na perspectiva dos clientes.  

  Mercier et al. (2004) destacaram várias vantagens para a inclusão da percepção de 

mudança pelo paciente na avaliação dos serviços. Uma dessas vantagens é que a medida das 

mudanças percebidas pelo paciente permite flexibilidade na avaliação dos resultados de 

interesse tanto para clínicos quanto para os próprios clientes. Por exemplo, o clínico ou o 

paciente pode escolher mudanças a serem alcançadas ou habilidades a serem adquiridas pelo 

paciente e monitorar variações nesses aspectos ao longo do tratamento a partir da perspectiva 

deste. O clínico pode também detectar aspectos que não estão apresentando os efeitos esperados 

em função do tratamento e investigar possíveis problemas que estejam interferindo no processo, 

de forma a efetuar modificações nas intervenções utilizadas.  

 Além disso, a avaliação da percepção de mudança pelo paciente fornece a possibilidade 

de calibração de outras medidas externas objetivas efetuadas pelo clínico ou pesquisador, antes 
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e após o tratamento. Isso acontece porque o relato do cliente sobre os efeitos do tratamento 

produz indicadores de resultado, podendo-se verificar se uma mudança estatisticamente 

significativa avaliada por terceiros, antes e depois do tratamento, significa também a ocorrência 

de uma real mudança na vida do paciente, tal como percebida por ele (Mercier et al., 2004). 

Essa avaliação é importante porque pode ser que um efeito estatisticamente significativo não 

constitua uma mudança clinicamente significativa que produza um impacto real na vida do 

paciente (Kazdin, 1977). 

Outra vantagem da incorporação da percepção de mudança pelo paciente é que incluir a 

opinião dele na avaliação dos resultados do tratamento pode ter um efeito potencializador, que 

resulta da percepção de melhoras em sua vida. Isso pode proporcionar maior sentimento de 

controle (empowerment) sobre sua própria vida, de forma a melhorar a adesão do paciente ao 

tratamento (Mercier et al., 2004). Além disso, a percepção de resultados positivos do tratamento 

pode influenciar a satisfação dos pacientes com os serviços (Weiss, 1988). Dessa forma, a 

percepção de mudança pode ser um dos determinantes-chaves da satisfação.       

 No contexto internacional, foram encontrados apenas cinco estudos que investigaram a 

relação entre a percepção de mudanças em função do tratamento e a satisfação com o serviço. 

Quatro deles (Holcomb et al., 1998; Hasler et al., 2004a; Hasler et al., 2004b; Lunnen et al., 

2008) avaliaram serviços psiquiátricos e um estudo (Perreault et al., 2010) avaliou um serviço 

de tratamento para dependência química. Todos esses estudos verificaram a existência de uma 

relação positiva significativa entre mudanças terapêuticas percebidas pelos pacientes e sua 

satisfação com os serviços.  

O estudo de Holcomb et al. (1998) examinou a relação entre a satisfação do paciente 

com o serviço e as mudanças relatadas por ele em sua qualidade de vida, sintomatologia, nível 

de funcionamento e quanto aos resultados percebidos com o tratamento. Os autores utilizaram o 

Treatment Outcome Profile, uma escala de autorrelato de 27 itens, subdivididos em quatro 

subescalas, que avaliam as mudanças na qualidade de vida, sintomatologia, nível de 

funcionamento e satisfação dos pacientes que recebem tratamento em serviços de saúde mental. 

Os resultados do estudo indicaram que o grau de melhora relatada pelos próprios pacientes em 

relação aos resultados do tratamento foi um forte preditor de sua satisfação com os serviços 

psiquiátricos.   
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Os estudos de Hasler et al. (2004a, 2004b) utilizaram, para avaliar a percepção de 

mudanças, uma versão adaptada do Inventário Bern de Metas do Tratamento (Bern Inventory of 

Treatment Goals) elaborado por Grosse e Grawe (2002). Foram avaliadas as mudanças 

terapêuticas percebidas pelos pacientes por meio de 67 itens. Estes são subdivididos em 21 

categorias e seis tipos de mudança: P = lidar com problemas específicos e sintomas (categorias 

1 a 10), M = questões referentes à medicação (categoria 11), I = mudanças interpessoais 

(categorias 12 a 16), W = bem-estar e funcionamento (categoria 17), E = questões existenciais 

(categoria 18), e G = crescimento pessoal (categorias 19 a 21). Os pacientes registraram ainda, 

de acordo com a lista de itens, as três mudanças que consideraram mais importantes (Hasler et 

al., 2004a, 2004b). O Larsen’s Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) foi utilizado como 

medida de satisfação.   

Os resultados do estudo de Hasler et al. (2004a) demonstraram a existência de correlação 

positiva entre as mudanças percebidas pelos pacientes na sua capacidade de lidar com 

problemas específicos e mudanças no domínio interpessoal com a satisfação global dos 

pacientes com o serviço. Os pacientes que não haviam percebido mudanças positivas em função 

do seu tratamento estavam menos satisfeitos com os serviços. Verificou-se também uma 

influência do gênero na relação entre mudanças percebidas e satisfação. Apenas para o grupo de 

homens foi encontrada uma correlação positiva entre a percepção de melhora na capacidade de 

lidar com problemas específicos e nos sintomas e a satisfação com o serviço. No entanto, 

somente em pacientes do gênero feminino, obteve-se uma correlação positiva significativa entre 

a ocorrência de mudanças percebidas nas relações interpessoais e a satisfação com o serviço.  

 O estudo de Hasler et al. (2004b) procedeu à comparação do grupo de pacientes 

satisfeitos e do grupo de pacientes insatisfeitos da amostra, visando identificar as mudanças 

percebidas mais relevantes para cada grupo. Os pacientes satisfeitos relataram perceber mais 

mudanças do que os pacientes insatisfeitos com relação ao enfrentamento de problemas 

específicos, aos sintomas e às suas metas interpessoais. Ambos os grupos de pacientes, 

satisfeitos e insatisfeitos, relataram mudanças em relação ao bem-estar e funcionamento, 

aspectos existenciais e crescimento pessoal. Esse estudo também identificou que o vínculo de 

trabalho, o tipo de tratamento e o diagnóstico estavam associados à percepção de mudança. 

Pacientes que possuíam trabalho remunerado relataram mais melhoras no domínio interpessoal, 

relacionamentos e sintomas de ansiedade. Pacientes tratados somente com psicoterapia 
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perceberam mais mudanças no enfrentamento de problemas específicos e sintomas do que 

pacientes tratados somente com farmacoterapia ou com os dois tratamentos combinados. 

Pacientes com transtornos de ansiedade relataram mais mudanças em relação à intimidade; 

pacientes com transtornos de alimentação relataram mais mudanças no significado da vida e na 

redução de medo e ansiedade; e pacientes com transtornos de ajustamento perceberam mais 

mudanças em enfrentamento do trauma e crescimento pessoal.  

O estudo de Lunnen et al. (2008) comparou satisfação, mudança sintomática, mudança 

percebida e funcionamento final dos pacientes de um serviço de saúde mental de Londres. Os 

autores utilizaram o modelo integrativo de avaliação de resultados, incorporando a perspectiva 

dos profissionais, dos familiares e do próprio paciente no estudo. Com relação à avaliação pelo 

paciente, foi utilizado o Patient Questionnaire (Q-P) para medir as mudanças percebidas em 

função do tratamento. Esse instrumento avalia a experiência subjetiva e a visão do paciente 

sobre o seu próprio tratamento por meio de 89 itens divididos em seis subescalas. Uma das 

subescalas avalia as mudanças percebidas por meio de quatro itens. A satisfação do paciente foi 

medida pelo Larsen’s Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). Os resultados constataram 

uma forte correlação entre mudança percebida e satisfação do paciente (r = 0,83, p < 0,001).   

O estudo de Perreault et al. (2010) verificou a relação entre a percepção de melhora e a 

satisfação dos pacientes com os serviços de tratamento para dependência química. Para a 

avaliação quantitativa da satisfação dos pacientes com o serviço, os autores utilizaram o 

Methadone Maintenance Outpatient Services Questionnaire (MMOSQ). Para a avaliação das 

melhoras percebidas, foi utilizado o Perceived Improvement Questionnaire (PIQ), que é uma 

versão adaptada do Questionnaire of Perceived Changes (Mercier et al., 2004). O Questionnaire 

of Perceived Changes foi validado para o Brasil como Escala de Mudança Percebida (EMP). 

Ambas as escalas possuem boas propriedades psicométricas e são multifatoriais. Os resultados 

indicaram correlações significativas (r = 0,22 a r = 0,34, p < 0,001) entre a satisfação dos 

pacientes e a percepção de melhora, tanto para as três subescalas do PIQ (Saúde Física, Saúde 

Emocional e Relações Sociais) como para o escore global.  

No contexto brasileiro, até o momento, não foram encontradas pesquisas nas bases de 

dados do Scielo, Sibinet-USP, Lilacs e Medline, que estudaram a relação entre percepção de 

mudanças e satisfação dos pacientes.  Foram encontrados cinco estudos que envolveram apenas 
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a medida de percepção de mudanças pelos pacientes em função do tratamento (Silva et al., 

2007; Bandeira et al., 2009; Costa et al., 2009; Cesari, 2010; Bandeira et al., no prelo).  

O primeiro estudo refere-se à análise dos fatores associados à percepção de mudança 

pelos pacientes em função do tratamento (Silva et al., 2007). Os resultados apontaram que a 

percepção de melhora variou de acordo com a dimensão da vida do paciente, tendo sido mais 

elevada para os aspectos psicológicos e menos elevada para os aspectos referentes à saúde 

física. Além disso, observou-se que os escores mais elevados de percepção de melhora estavam 

relacionados com a menor idade dos pacientes, a autonomia para tomar o medicamento, o 

menor número de crises no último ano, a ausência de doenças físicas e a utilização de menor 

número de tipos de medicamentos.  

O segundo estudo fez a adaptação transcultural para o Brasil da Escala de Mudança 

Percebida (EMP) nas versões do paciente e do familiar (Bandeira et al., 2009). O terceiro estudo 

(Costa et al., 2009) comparou a percepção de mudanças entre pacientes e familiares, 

encontrando pontos de convergência e divergência. Nesse último estudo, observou-se que, na 

maioria dos itens da escala (10 entre 19 itens), as percepções dos pacientes e familiares 

convergiram. As divergências foram, em sua maioria, em relação a aspectos subjetivos, tais 

como: confiança em si mesmo, interesse pela vida e humor.  

O quarto estudo relacionou percepção de mudanças e qualidade de vida em pacientes 

com esquizofrenia (Cesari, 2010). O objetivo era verificar se a percepção de mudanças era fator 

preditivo de melhor qualidade de vida em pacientes com esquizofrenia. Obteve-se um 

coeficiente de correlação positivo e significativo (r = 0,76; p < 0,01) entre os escores de 

mudança percebida, medidos pela escala EMP, e a qualidade de vida dos pacientes, medida pela 

Escala de Qualidade de Vida (QLS-BR). Esse resultado indica que quanto maior a mudança 

percebida pelos pacientes em função do tratamento, melhor a sua qualidade de vida. A análise 

de regressão múltipla indicou que o escore global da EMP e os escores das subescalas 

“Aspectos Psicológicos e Sono” e “Ocupação e Saúde Física” foram preditores mais 

importantes da qualidade de vida do que as variáveis sociodemográficas analisadas. O quinto 

estudo realizou a validação, para o Brasil, da escala EMP versão dos pacientes, em termos da 

fidedignidade e validade (Bandeira et al., no prelo).  

 Tendo em vista a importância das medidas de satisfação dos usuários e de percepção de 

mudanças na avaliação dos serviços de saúde mental e a carência de estudos que investiguem a 



 
 

57 

relação entre esses construtos, torna-se importante aprofundar o conhecimento nessa área. A 

investigação da influência da percepção de mudança na satisfação dos pacientes com os serviços 

de saúde é um campo de pesquisa a ser explorado no Brasil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

O objetivo principal do presente estudo foi investigar a relação entre a percepção de 

mudanças ocorridas na vida dos pacientes em função do tratamento e sua satisfação com os 

serviços de saúde mental.    

 

Objetivos Específicos 

1. Descrever e comparar os escores de percepção de mudança dos pacientes em função do 

tratamento recebido nos serviços de saúde mental (global, por subescalas e por itens). 

2. Descrever e comparar o grau de satisfação dos pacientes em relação às diferentes 

dimensões dos serviços (global, por subescalas e por itens).  

3. Verificar os fatores sociodemográficos e clínicos associados à satisfação do paciente 

com o serviço.  

4. Verificar se a percepção de mudança, global e por subescalas, é uma variável preditora 

mais importante da satisfação dos pacientes com os serviços, do que as demais variáveis 

investigadas.  
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MÉTODO 

A seguir será apresentado o método da pesquisa. Os tópicos abordados serão: (1) 

delineamento do estudo, (2) local do estudo, (3) população-alvo, (4) amostra, (5) instrumentos 

de medida, e (6) procedimento.  

 

1 Delineamento do estudo  

 Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo correlacional, na classificação de Selltiz et al. 

(1987) e Contandriopoulos et al. (1994), tendo em vista que a pesquisa visa investigar relações 

entre variáveis, tal como elas ocorrem naturalmente, sem manipulação de variáveis, 

diferentemente das pesquisas experimentais. No presente estudo, foi investigada a relação entre 

as variáveis percepção de mudança em função do tratamento recebido e a satisfação com os 

serviços.  

Este estudo consistiu em uma pesquisa de corte transversal, na qual as medidas foram 

tomadas em um único intervalo de tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987). As 

medidas de percepção de mudança e satisfação foram realizadas em uma mesma entrevista com 

os pacientes psiquiátricos.  

Trata-se também de uma pesquisa avaliativa de serviços de saúde mental, do tipo 

somativa, definida, na classificação de Selltiz et al. (1987) e de Contandriopoulos et al. (1994), 

como aquela pesquisa que visa avaliar os resultados ou efeitos de serviços ou programas de 

tratamento. Dentre as avaliações de resultados possíveis, Contandriopoulos et al. (1994) 

descrevem seis tipos de análise: estratégica, de intervenção, da produtividade, dos efeitos, de 

rendimento e da implantação. A presente pesquisa focalizou a análise dos efeitos.  

 

2 Local do estudo 

Este estudo foi conduzido em três instituições de assistência em saúde mental do setor 

público, na região das Vertentes, interior de Minas Gerais. São elas: o CAPS de São João del-

Rei, o CAPS de Lavras e o Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena.  
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2.1 CAPS de São João del-Rei  

O CAPS de São João del-Rei (CAPS del Rei) é do tipo I e está em funcionamento desde 

2004. Ele atende atualmente a cerca de 368 pacientes e faz entre 900 a 1.000 atendimentos por 

mês. Funciona de segunda a sexta-feira, no período de 7 às 16 horas e visa o atendimento diário 

de adultos com transtornos psiquiátricos severos e persistentes. Esse serviço atende à clientela 

da cidade de São João del-Rei e de outros 15 municípios vizinhos, que, juntos, possuem 236.767 

habitantes (IBGE, 2009). Assim, a cobertura do CAPS del Rei é de 0,42 CAPS/100.000 

habitantes. Na época da coleta de dados, a equipe de profissionais que atuava no serviço era 

composta por um coordenador (psicólogo), um psiquiatra, dois psicólogos, uma enfermeira 

chefe, duas técnicas em enfermagem, dois auxiliares de enfermagem, um farmacêutico, uma 

gerente administrativa, um auxiliar de serviços gerais, um técnico administrativo, dois vigias e 

dois guardas.  

O CAPS del Rei atende a pacientes em regime não-intensivo, semi-intensivo e intensivo. 

O regime não-intensivo consiste em consultas mensais, atendimento psicológico e tratamento 

medicamentoso para pacientes que estão com sintomatologia estável. Pacientes não-intensivos 

utilizam o serviço por, no máximo, três vezes por mês. O CAPS del Rei realiza também o 

tratamento ambulatorial, por não existir outro serviço para encaminhamento dos pacientes 

estáveis. A frequência de consulta para os pacientes ambulatoriais é a cada 30, 60 ou 90 dias, de 

acordo com a necessidade dos pacientes. O regime semi-intensivo trata pacientes que 

frequentam o serviço de 4 a 12 vezes por mês ou três vezes por semana em permanência dia. 

Esses pacientes recebem atendimentos da equipe do CAPS e participam de oficinas terapêuticas. 

Essas oficinas são realizadas no CAPS, no Conservatório Estadual de Música e na Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). Trata-se de um trabalho voluntário feito por professores, 

profissionais e estagiários da UFSJ. O regime intensivo trata, em permanência dia, os pacientes 

que frequentam o CAPS durante vários dias por semana, totalizando mais de 12 vezes por mês, 

e recebem tratamento por parte de todos os profissionais que atuam na instituição. Eles também 

participam das oficinas terapêuticas. O CAPS oferece transporte para os pacientes intensivos se 

locomoverem ao serviço. 
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2.2 CAPS de Lavras 

O CAPS de Lavras também está em funcionamento desde 2004. Trata-se de um CAPS 

do tipo II, que realiza o atendimento de pacientes com transtornos psiquiátricos severos e 

persistentes, de segunda a sexta-feira, entre 7 e 16 horas. Esse serviço atende a pacientes 

residentes em Lavras e em 11 cidades vizinhas, totalizando uma população de 187.577 

habitantes, segundo dados do IBGE (2009). A cobertura do CAPS de Lavras é de 0,53 

CAPS/100.000 habitantes. Na época do estudo, a equipe de profissionais que atuava no serviço 

era composta por uma coordenadora (psiquiatra), quatro psicólogos, três psiquiatras, dois 

técnicos em enfermagem, duas enfermeiras, uma terapeuta ocupacional, duas artistas plásticas, 

um professor de educação física, duas recepcionistas, duas cozinheiras, quatro auxiliares de 

enfermagem, um digitador e um auxiliar de serviços gerais. Eram realizados, aproximadamente, 

5.000 atendimentos por mês. 

Além de atender aos pacientes em regime de permanência dia, nas modalidades de 

atendimento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo, esse serviço oferece atendimento 

ambulatorial. Os pacientes do CAPS, que recebem atendimento em regime intensivo, 

frequentam o serviço por mais de 12 vezes ao mês. Os pacientes do regime semi-intensivo são 

atendidos de 4 a 12 vezes por mês (máximo de três vezes por semana) e os pacientes não-

intensivos utilizam o serviço por até três vezes por mês. Quanto ao ambulatório, a frequência de 

atendimento é a cada 30, 60 ou 90 dias, dependendo da necessidade de cada paciente.  

Todos os pacientes atendidos no CAPS de Lavras, tanto no regime de permanência dia 

quanto no ambulatório, recebem atendimento psiquiátrico. Contudo, somente os pacientes da 

permanência dia contam com o atendimento psicoterápico individual. Os pacientes do 

ambulatório são encaminhados para receber esse tipo de atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde, as quais possuem psicólogos para esse tipo de atendimento. Somente os pacientes da 

permanência dia são medicados no CAPS. O transporte desses pacientes é realizado pelo 

próprio serviço.   

O CAPS de Lavras oferece oficinas terapêuticas diárias para os pacientes do regime de 

permanência dia. Essas oficinas são conduzidas por duas artistas plásticas, funcionárias do 

próprio CAPS, conhecidas como “oficineiras”. Também são desenvolvidas outras atividades 

com os pacientes, como jogos, práticas de educação física e atividade manual em grupo. 
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2.3 Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena 

O Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena foi inaugurado em meados da década de 

1980. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Atende a aproximadamente 800 

pacientes por mês, entre crianças, adolescentes e adultos. Os atendimentos destinam-se, 

principalmente, a pacientes crônicos estabilizados, indicados por outro serviço médico, tais 

como as Unidades Básicas de Saúde de Barbacena e região, outros profissionais de clínicas de 

dependência química ou do SUS e beneficiários da previdência social. Os diagnósticos dos 

pacientes são os mais diversos, incluindo desde Transtornos Mentais Comuns até diagnósticos 

de transtornos severos e persistentes, como a esquizofrenia. O ambulatório de saúde mental de 

Barbacena foi incluído neste estudo porque o CAPS deste município atende somente pacientes 

agudos, em crise, não atendendo aos critérios de inclusão e exclusão da população-alvo deste 

estudo.  

Na época de realização do presente estudo, a equipe do ambulatório incluía 19 

profissionais. Eram 12 residentes em psiquiatria, dois psiquiatras, duas psicólogas, duas 

secretárias e um auxiliar de serviços gerais. As psicólogas realizavam aproximadamente 120 

atendimentos a pacientes adultos por mês. Crianças e adolescentes eram atendidos pelas 

psicólogas somente para avaliação e, se necessário, eram encaminhados para atendimento 

psicológico na clínica escola da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) em 

Barbacena.  

O Ambulatório de Saúde Mental atende a pacientes psiquiátricos de Barbacena e 

microrregião, incluindo 16 municípios vizinhos, totalizando uma população de 240.079 

habitantes. Assim, a cobertura do Ambulatório é 0,41/100.000 habitantes. Não há nenhum tipo 

de atendimento grupal ou de familiares. O serviço funciona na sede da antiga Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), mas com verba municipal do Departamento 

Municipal de Saúde de Barbacena (DEMASP). O município de Barbacena tem uma 

coordenadoria específica em saúde mental, responsável pelos vários serviços existentes na 

cidade: CAPS III, residências terapêuticas, leitos psiquiátricos, unidades de internação parcial e 

ambulatório de saúde mental. Na época da coleta de dados a coordenadora da saúde mental do 

município era uma psicóloga.  
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3 População-alvo  

A população-alvo deste estudo compreendeu pacientes adultos, maiores de 18 anos, de 

ambos os gêneros, que recebiam tratamento há, no mínimo, nas instituições participantes da 

pesquisa. Os pacientes deveriam apresentar um transtorno severo e persistente, conforme 

critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde – CID-10 (OMS, 1998). Foram incluídos pacientes com diagnósticos de três categorias: 

1. F20 a F29, que incluem esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes; 2. 

F30 a F39, que incluem os transtornos do humor ou afetivos; e 3. F40 a F48, que correspondem 

aos transtornos neuróticos relacionados ao stress e somatoforme. Esses diagnósticos foram 

retirados dos prontuários dos pacientes nas instituições onde faziam tratamento e foram feitos 

por psiquiatras ou médicos residentes de psiquiatria.    

Os critérios de exclusão dos pacientes foram comorbidade psiquiátrica grave, como 

transtorno por uso de substâncias psicoativas ou álcool, transtornos por déficits cognitivos ou 

problema neurológico associado ao diagnóstico principal ou doença física crônica grave. Esses 

critérios foram estabelecidos visando obter uma amostra mais homogênea, a fim de evitar a 

interferência dessas variáveis na interpretação dos resultados. Foram excluídos também os 

pacientes que demonstraram impossibilidade em compreender e responder às questões dos 

instrumentos utilizados. Esse último critério foi definido pelo entrevistador a partir de uma 

Técnica de Sondagem (Guillemin et al., 1993), que consiste em solicitar ao sujeito que ele 

justifique sua resposta a cada um dos itens da escala.  

 

 4 Amostra  

A amostra foi do tipo não-probabilística, definida de acordo com os recursos humanos 

(entrevistadores) e financeiros disponíveis para esta pesquisa, adotando-se os critérios de 

inclusão e exclusão definidos acima. Segundo Selltiz et al. (1987), o uso deste tipo de  amostra 

pode ser adotado em pesquisas analíticas, que verificam relações entre variáveis, tal como no 

presente trabalho, contrariamente às pesquisas de levantamento, que requerem amostras 

aleatórias representativas da população, pois visam a generalização dos resultados. 
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Para obter um poder de amostra adequado, o tamanho da amostra (n) foi calculado 

utilizando o software R (R Development Core Team, 2010). Foi utilizada a seguinte fórmula 

(Cohen, 1988):  

 

 

 

Foi adotado um poder da amostra (1 - β) = 0,95, onde beta representa o erro tipo II, um 

nível de significância α = 0,05, um desvio-padrão σ = 2, um semi-intervalo de confiança d = 1 e 

um valor calculado em função de α e β (ƒ(α, β) = 13,7). Utilizando esses valores, chegou-se a 

um tamanho de amostra calculado igual a 110 sujeitos.  

Foram contatados 143 pacientes psiquiátricos para participação na pesquisa. Deste total, 

27 pacientes foram excluídos por não terem preenchido os critérios de inclusão da população-

alvo e seis foram excluídos por não terem compreendido as questões dos instrumentos utilizados 

(avaliados pela Técnica de Sondagem). Não houve recusas dos pacientes para participação no 

estudo. Foram entrevistados 110 pacientes atendidos pelas instituições psiquiátricas públicas das 

cidades de São João del-Rei, Lavras e Barbacena, que preencheram os critérios de inclusão da 

população alvo. A maioria destes pacientes (82,70%) fazia tratamento ambulatorial, tanto nos 

CAPS de São João del-Rei e de Lavras, quanto no Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena, 

tendo em vista os critérios de inclusão e exclusão da população alvo, que requeriam pacientes 

com sintomatologia estável.  

O tamanho de amostra do presente trabalho foi superior ao de quatro dentre os cinco 

estudos internacionais que avaliaram a relação entre percepção de mudança e satisfação. A 

amostra do estudo de Holcomb et al. (1998) foi de 81 pacientes, as amostras dos dois estudos de 

Hasler et al. (2004a, 2004b) foram de 97 pacientes e a amostra de Lunnen et al. (2008) foi de 66 

pacientes. Somente o tamanho da amostra do estudo de Perreault et al. (2010) foi superior ao do 

presente estudo, com um total de 232 sujeitos. 

 

4.5 Instrumentos de Medida 

 
4.5.1 Escala de Mudança Percebida (EMP) 
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A versão original da Escala de Mudança Percebida, denominada Questionnaire of 

Perceived Changes, foi elaborada por Mercier et al. (2004), visando avaliar os resultados do 

tratamento na perspectiva dos clientes. A escala EMP (Anexo A) foi submetida aos 

procedimentos de adaptação transcultural para o Brasil por Bandeira et al. (2009) e validada por 

Bandeira et al. (no prelo) no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ.  

A validação da escala foi feita a partir de uma amostra de 300 pacientes que recebiam 

tratamento em CAPS de Minas Gerais. Com relação à fidedignidade da escala EMP, foram 

analisadas a consistência interna e a estabilidade temporal. A consistência interna foi avaliada 

por meio do coeficiente Alfa de Cronbach, tendo-se obtido um valor de alfa igual a 0,84 para a 

escala global, indicando uma boa homogeneidade dos itens que compõem a EMP e um 

adequado índice de fidedignidade ou precisão para avaliar o construto de percepção de 

mudança. A estabilidade temporal da EMP, avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse 

entre os escores do teste e do reteste (r = 0,93 p < 0,01), também se mostrou adequada, o que 

atesta a capacidade do instrumento para obter resultados replicáveis ao longo do tempo 

(Bandeira et al., no prelo).    

A validade de construto da escala EMP foi analisada pela análise fatorial e pelo método 

dos Componentes Principais com Rotação Varimax. Foram identificados três fatores ou 

subescalas, que explicaram 42,13% da variância dos dados. Os resultados indicaram que a EMP 

tem validade de construto, sendo uma medida adequada de percepção de mudanças (Costa et al., 

2009). A escala inclui 19 itens, sendo que 18 deles estão agrupados em três subescalas: 

“Ocupação e Saúde Física”, “Dimensão Psicológica e Sono” e “Relacionamentos e Estabilidade 

Emocional”. O 19° item é global e avalia como o paciente está se sentindo, em geral, desde que 

iniciou o tratamento psiquiátrico (Bandeira et al., no prelo).  

A subescala “Ocupação e Saúde Física” é composta por oito itens que avaliam as 

mudanças percebidas pelos pacientes em relação às atividades de lazer, energia (disposição para 

fazer as coisas), tarefas de casa, capacidade de cumprir obrigações e tomar decisões, interesse 

em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa, sexualidade, apetite e saúde física. A subescala 

“Dimensão Psicológica e Sono” abrange seis itens referentes às mudanças percebidas pelos 

pacientes na confiança em si próprio, humor, problemas pessoais, sentimento de interesse pela 

vida, capacidade de suportar situações difíceis e qualidade do sono. A subescala 

“Relacionamentos e Estabilidade Emocional” abrange quatro itens que avaliam as mudanças 
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percebidas pelo paciente em relação à convivência com os amigos, estabilidade das emoções, 

convivência com a família e convivência com as outras pessoas. As alternativas de resposta a 

cada questão estão dispostas em uma escala do tipo Likert de 3 pontos, indicando que um dado 

aspecto da vida do paciente está: 1. pior do que antes, 2. sem mudança e 3. melhor do que antes 

(Bandeira et al., no prelo). 

A escala EMP apresenta ainda uma questão, feita ao paciente no início da entrevista, na 

qual ele é inquirido se o tratamento que ele está recebendo o ajudou a se sentir melhor. Em caso 

afirmativo, o paciente é interrogado a explicar de que maneira o tratamento o fez se sentir 

melhor. Em caso negativo, pede-se ao paciente para explicar porque sua vida não melhorou após 

o início do tratamento.   

 

4.5.2 Escala de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde Mental 

O questionário que deu origem à escala de avaliação da satisfação dos usuários com os 

serviços de saúde mental (SATIS-BR) foi elaborado pela divisão de Saúde Mental da 

Organização Mundial de Saúde (WHO-SATIS, 1996). Para a adaptação e uniformização do 

instrumento foi realizado um estudo multicêntrico da OMS junto a 19 países (Bandeira et al., 

1999, 2000). 

A escala SATIS (Anexo B) foi traduzida e adaptada para o contexto brasileiro pelo 

Laboratório de Investigações em Saúde Mental da Universidade de São Paulo. A validação foi 

feita pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da Universidade Federal de 

São João del-Rei, com participação do Centro Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa 

e Formação em Saúde Mental (Bandeira et al., 2000).   

A versão brasileira da escala global de satisfação dos usuários (versão abreviada) possui 

13 itens quantitativos, distribuídos em duas subescalas. A subescala 1, “Satisfação com os 

Profissionais”, possui cinco itens que avaliam a satisfação do paciente em relação a: obter 

informações da equipe, qualidade da discussão sobre o tratamento, considerar que a equipe está 

ajudando, considerar a equipe amigável e considerar a equipe competente. A subescala 2, 

“Satisfação com o Serviço”, possui quatro itens que avaliam a satisfação do paciente com: a 

capacidade de escuta por parte de quem o admitiu, a compreensão da equipe sobre o tipo de 

ajuda de que ele necessitava, o conforto e a aparência do serviço e as condições gerais das 

instalações do serviço.  
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Além das subescalas 1 e 2, a escala global compreende quatro itens adicionais que 

avaliam a satisfação do paciente com relação ao tipo de ajuda fornecida pelo serviço, à 

competência do terapeuta principal, à maneira de ser tratado no serviço e ao grau de 

compreensão da equipe sobre o seu problema (Bandeira et al., 1999, 2000). As alternativas de 

resposta aos itens estão dispostas em uma escala ordinal do tipo Likert com 5 pontos, onde 1 

representa que o usuário está muito insatisfeito e 5 que ele está muito satisfeito. Somente para o 

item referente a obter informações da equipe há uma opção de resposta 9, que representa que o 

paciente nunca pediu informações no serviço. 

A escala SATIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas, tanto em relação à 

fidedignidade quanto à validade. Com relação à fidedignidade, foi analisada a consistência 

interna da escala. Os valores obtidos do coeficiente alfa de Cronbach para a escala global foi de 

0,84 e, para as subescalas 1 e 2, os valores foram, respectivamente, 0,77 e 0,55. Esses valores 

indicam que a escala SATIS-BR apresenta uma boa homogeneidade dos itens e um adequado 

índice de fidedignidade ou precisão para a avaliação da satisfação dos usuários (Bandeira et al., 

1999, 2000).  

No que diz respeito à validade da SATIS-BR, foram realizadas as análises de validade de 

construto e validade concomitante. Para a validade de construto, foram calculadas as correlações 

de Spearman dos dois fatores identificados na escala brasileira entre si e com a escala global. Os 

resultados atestaram a validade de construto da SATIS-BR, pois as correlações das subescalas 1 

e 2 com a escala global (respectivamente, 0,87 e 0,85) foram mais elevadas do que a correlação 

das subescalas entre si (r = 0,62). Isso indica que as subescalas da versão brasileira, ainda que 

representem dimensões distintas, compartilham um construto em comum presente na escala 

global de satisfação dos usuários (Caron, Mercier, & Tempier, 1997; Caron, 1998).  

Para o estudo da validade convergente, foi feita a comparação dos dados da escala 

SATIS-BR com os resultados de questões do Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8), que, 

segundo Perreault, Leichener, Sabourin e Gendreau (1992), constitui a escala validada mais 

utilizada para avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de saúde mental. Os resultados 

da correlação de Spearman mostraram uma relação significativa (r = 0,63) entre essas duas 

escalas, e também uma relação significativa entre ambas as subescalas da SATIS-BR e o CSQ-8 

(0,62 e 0,66). A escala SATIS-BR global e suas subescalas apresentam elementos em comum 
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com o CSQ-8, o que atesta a validade da SATIS-BR para medir o construto satisfação do 

usuário (Bandeira et al., 1999, 2000).  

 

4.5.3 Questionário Sociodemográfico e Clínico  

Para a caracterização da amostra e análise dos fatores associados, foi utilizado um 

questionário (Anexo C), que avalia as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes. 

O questionário foi desenvolvido com base em dados relevantes indicados na literatura e em 

outros questionários sociodemográficos existentes. Esse instrumento foi testado e utilizado em 

pesquisas sobre avaliação de serviços de saúde mental do LAPSAM da UFSJ por Silva et al. 

(2007), Costa et al. (2009), Bandeira et al. (2009), Cesari (2010), e Bandeira et al. (no prelo).  

 As características sociodemográficas levantadas pelo questionário incluíram as 

seguintes variáveis: idade, data de nascimento, gênero, estado civil, escolaridade, tipo de 

trabalho e renda dos pacientes. As variáveis clínicas avaliadas foram: o tipo de diagnóstico, a 

presença de comorbidade psiquiátrica, a duração do transtorno, a duração do tratamento 

psiquiátrico, o número de internações, o tipo de medicação utilizada, a existência de doenças 

físicas e o número de crises no último ano. Variáveis clínicas referentes ao diagnóstico, 

comorbidades, tempo de tratamento e tipo de medicação foram identificadas ou confirmadas nos 

prontuários dos pacientes. 

 

4.6 Procedimento 

 
4.6.1 Coleta de Dados 

A aplicação das escalas e do questionário foi realizada pela pesquisadora e por 

estudantes do curso de Psicologia da UFSJ, participantes de estágio em pesquisa. Todos os 

entrevistadores passaram por treinamentos teórico e prático para aplicação de instrumentos de 

medida validados. A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi, primeiro, a Escala de 

Mudança Percebida e, em segundo lugar, a Escala de Satisfação com os Serviços, tendo em 

vista que a primeira escala apresentava um maior número de questões.  O último instrumento 

aplicado foi o Questionário Sociodemográfico e Clínico, pois, segundo Günther (1999), 
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informações mais pessoais devem ser tomadas por último na entrevista, quando o entrevistador 

já estabeleceu um rapport com o sujeito. 

As entrevistas foram realizadas no serviço de saúde mental onde o paciente fazia 

tratamento ou em sua residência, após seu consentimento e agendamento prévio. Os 

profissionais dos serviços indicavam os pacientes estabilizados que seriam potencialmente 

capazes de responder as questões das entrevistas. Estes pacientes eram contatados, podendo ser 

eliminados caso não preenchessem os critérios para participação no estudo.  

A aplicação das escalas e do questionário foi feita individualmente por meio de 

entrevistas estruturadas. Antes de iniciar a aplicação dos instrumentos, os entrevistadores se 

apresentavam, explicavam os objetivos da pesquisa e asseguravam o sigilo das informações 

coletadas e o anonimato de cada paciente. O entrevistador, então, lia o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo D) para o paciente e somente iniciava a entrevista após a sua 

concordância em participar, seguida da assinatura do documento. Todas as questões eram lidas e 

as respostas anotadas pelos entrevistadores. Eles também informavam ao paciente que não havia 

respostas certas nem erradas, incentivando a sinceridade do participante.  

 

4.6.2 Análise dos Dados 

Todos os dados coletados nas entrevistas foram transcritos no software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 13.0. As análises estatísticas foram propostas com 

base nas obras de Hosmer e Lemeshou (2000), Tabachnick e Fidell (2001), Bisquerra, Sarriera e 

Martinez (2004) e Dancey e Reidy (2006).  

Foram utilizadas análises estatísticas descritivas com cálculo de médias, desvios-padrão 

e porcentagens para: a) descrição das características sociodemográficas e clínicas da amostra; b) 

descrição dos dados de percepção de mudança a partir da escala EMP, por itens, subescalas e 

escore global; e c) descrição dos dados de satisfação dos pacientes com os serviços, obtidos pela 

escala SATIS-BR, por itens, subescalas e escore global. 

A escolha dos testes estatísticos para a análise comparativa dos dados foi definida a 

partir da verificação da hipótese de normalidade. A aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov, na 

amostra, indicou a normalidade dos dados das escalas. A distribuição normal dos dados 

justificou a utilização de testes paramétricos para a inferência estatística (Tabachnick & Fidell, 

2001).  
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Quanto à análise das diferenças entre as médias das três dimensões da percepção de 

mudança (Escala EMP), foi utilizada a Análise de Variância ANOVA e o teste post hoc de 

Tukey. Para comparação das duas dimensões da satisfação dos pacientes (Escala SATIS-BR) foi 

utilizado o Teste t de Student. A análise da diferença entre as médias dos itens destas duas 

escalas foi realizada por meio da ANOVA e do teste post hoc de Tukey. Para verificar se houve 

relação significativa entre a percepção de mudança e a satisfação com os serviços, foi utilizada a 

análise Correlação de Pearson, para os escores globais e para as subescalas.  

Para a análise dos fatores associados à satisfação com o serviço, foram realizadas, 

inicialmente, análises estatísticas univariadas, visando identificar as variáveis 

sociodemográficas e clínicas que iriam compor a análise multivariada posterior, utilizando-se o 

teste t de Student para duas amostras independentes e ANOVA para comparar três grupos. Para 

as variáveis contínuas utilizou-se o coeficiente de Correlação de Pearson. 

A análise multivariada dos fatores associados à satisfação com os serviços foi feita com 

três modelos de regressão linear múltipla, nas quais a variável dependente foi o escore global de 

satisfação e as variáveis independentes foram as variáveis sociodemográficas, as variáveis 

clínicas e os escores médios de percepção de mudança. Essa análise foi realizada, a fim de obter 

a ordem de importância das variáveis preditoras da satisfação do paciente com o serviço.  

Foram incluídas, na análise multivariada, as variáveis sociodemográficas e clínicas que 

tinham sido identificadas como significativas nas análises univariadas (p < 0,05) e as variáveis 

que tinham apresentado valor de p ≤ 0,25, conforme critério de Hosmer e Lemeshou (2000). A 

primeira análise de regressão foi realizada apenas com as variáveis sociodemográficas e clínicas 

como variáveis independentes (VIs), visando identificar quais destas variáveis seriam preditoras 

de maior satisfação (VD). A segunda análise incluiu as variáveis sociodemográficas e clínicas e 

o escore global de percepção de mudança como VIs, para verificar se a percepção de mudanças 

seria uma variável preditora mais importante da satisfação do que as demais variáveis 

investigadas. A terceira análise incluiu as três subescalas da EMP como VIs, visando identificar 

quais dimensões da percepção de mudança seriam preditoras de maior satisfação. Essas três 

análises foram realizadas separadamente, com o objetivo de identificar os fatores isolados e 

combinados, associados à satisfação com o serviço. A média global de percepção de mudança 

foi utilizada separadamente das médias das subescalas, para evitar a colinearidade, tendo em 

vista que a média global da escala EMP é calculada a partir das médias das subescalas. 
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4.6.3 Considerações Éticas 

 Antes de ser desenvolvido, este trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPES) da UFSJ, processo número 8-a/2010/CEPES. 

A carta de aprovação da CEPES se encontra em anexo (Anexo E). O estudo foi aprovado 

também pelas direções dos serviços de saúde mental participantes da pesquisa. Aos 

entrevistados, foram asseguradas as informações referentes aos métodos e objetivos do estudo. 

Foi apresentado e discutido com cada entrevistado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e, somente após a assinatura do mesmo, procedeu-se à coleta de dados.  

Foi garantido aos entrevistados que a participação na pesquisa não lhes ofereceria riscos 

ou desconforto. Eles foram informados sobre a duração aproximada da entrevista (50 minutos), 

sobre o caráter confidencial das respostas e sobre a possibilidade de interromperem a entrevista 

a qualquer momento. Os participantes foram ainda informados de que a entrevista não 

interferiria no tratamento que eles recebiam nos serviços de saúde mental, solicitando a eles que 

respondessem de maneira sincera às questões apresentadas. As informações pessoais de todos os 

participantes foram mantidas em sigilo e os dados coletados mantidos anônimos e guardados em 

local seguro, sendo divulgados somente os resultados do grupo. 

 Cada paciente entrevistado recebeu uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, assinado pela pesquisadora e com o número de telefone para contato com a equipe 

de pesquisa. Os entrevistadores explicaram aos sujeitos que aquele número de telefone poderia 

ser utilizado para saber sobre o andamento da pesquisa, esclarecer dúvidas posteriores à 

entrevista ou retirar o seu consentimento para participar.  
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RESULTADOS 

 

Serão apresentados, primeiramente, os resultados das análises estatísticas descritivas das 

características sociodemográficas e clínicas da amostra de pacientes. Em seguida, os dados 

referentes à análise da percepção de mudança e da satisfação dos pacientes com os serviços. 

Finalmente, serão apresentadas as análises univariadas e multivariadas dos fatores associados à 

satisfação dos pacientes com o serviço.   

 

1 Descrição da amostra de pacientes 

 
1.1 Características sociodemográficas 

Os resultados referentes às características sociodemográficas dos pacientes da amostra 

estão dispostos na Tabela 1. Dos 110 participantes deste estudo, 68,20% eram do gênero 

feminino e 31,80% do gênero masculino. A idade média dos pacientes era 42,11 anos, sendo a 

idade mínima de 19 anos e a idade máxima de 67 anos. Com relação ao estado civil, a maioria 

dos pacientes (38,20%) era solteira. Quanto ao grau de escolaridade, 97,30% dos pacientes 

haviam frequentado a escola, com tempo médio de 5,85 anos de escolaridade.  

No que diz respeito ao local de tratamento, 40,00% dos pacientes se tratavam no CAPS 

de Lavras, 33,60% no CAPS del Rei e 26,40% no Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena. 

Dos 110 pacientes entrevistados, 59,10% possuíam alguma fonte de renda. A maioria deles 

(78,50%) recebia um valor entre 1 e 2 salários mínimos. As principais fontes de renda eram: 

aposentadoria por invalidez (21,60%), benefício temporário do INSS (21,60%) e emprego ou 

atividade remunerada (20,00%). A maioria dos pacientes (80,90%) não tinha trabalho formal 

remunerado.  
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Tabela 1 – Características sociodemográficas dos pacientes  
 

 

 

 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 
Porcentagem 

(%) 

Gênero 
Feminino  
Masculino  

75 
35 

68,20% 
31,80% 

Estado civil 

Solteiro 
Casado 
Separado ou Divorciado 
Vivendo como casado 
Viúvo 
Não informaram 

42 
39 
14 
6 
6 
3 

38,20% 
35,40% 
12,70% 
5,50% 
5,50% 
2,70%  

Local em que faz 
Tratamento 

CAPS de Lavras  
CAPS del Rei 
Ambulatório de Barbacena 

44 
37 
29 

40,00% 
33,60% 
26,40% 

Nível de escolaridade 

Analfabeto 
Primeiro grau incompleto 
Primeiro grau completo 
Segundo grau incompleto 
Segundo grau completo 
Superior completo 
Curso técnico 

3 
72 
13 
5 
15 
1 
1 

2,70% 
65,60% 
11,80% 
4,50% 

13,60% 
0,90% 
0,90% 

Trabalho formal  
Sim  
Não  

21 
89 

19,10%  
80,90% 

Possui renda própria 
Sim 
Não 

65 
45 

59,10% 
40,90% 

Renda  

Menos de 1 salário mínimo 
De 1 a 2 salários mínimos 
De 2,1 a 3 salários mínimos 
Não informaram 

7 
51 
5 
2 

10,70%  
78,50% 
7,70%  
3,10% 

Origem da renda 

Emprego ou trabalho regular 
Trabalho temporário  
Aposentadoria por idade 
Aposentadoria por invalidez 
Auxílio-doença 
Seguro  
Pensão 
Emprego e pensão 
Bolsas de Programas do Governo 
Aluguel 
Encostado (Benefício temporário) 

13 
1 
1 
14 
5 
1 
10 
2 
3 
1 
14 

20,00% 
1,50% 
1,50% 

21,60% 
7,70% 
1,50% 

15,40% 
3,10% 
4,60% 
1,50% 

21,60%  

Local de realização da 
entrevista 

CAPS 
Ambulatório de Barbacena 
Casa do paciente 

58 
16 
36 

52,70% 
14,60% 
32,70% 
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1.2 Características clínicas 

Os dados referentes às características clínicas dos pacientes encontram-se na Tabela 2. 

Com relação à categoria diagnóstica, 40,00% dos pacientes eram da categoria “Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes”, 48,20% da categoria “Transtornos do 

Humor e Afetivos” e 11,80% da categoria “Transtornos Neuróticos Relacionados ao Stress e 

Somatoforme”. Os diagnósticos constavam dos prontuários dos pacientes e seguiram os critérios 

da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde – CID-10 (OMS, 

1998). A maioria dos pacientes (86,40%) não apresentou comorbidades e fazia apenas 

tratamento ambulatorial (82,70%). Os pacientes que faziam tratamento do tipo CAPS DIA 

estavam em regime não-intensivo (até 3 atendimentos por mês). Esses pacientes já 

apresentavam sintomatologia estável e estavam prestes a serem transferidos para o regime de 

tratamento ambulatorial, como os demais. 

 

Tabela 2 – Características clínicas dos pacientes 

Variáveis Categorias  Frequência 
(n)  

Porcentagem 
(%) 

Média/DP 

Categoria 
Diagnóstica 

- Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos e Delirantes 

- Transtornos do Humor e Afetivos 
- Transtornos neuróticos relacionados 

ao stress e Somatoforme 

44 
 

53 
13 

44 (40,00%) 
 

53 (48,20%) 
13 (11,80%) 

 

 

Comorbidades 
Sim 
Não 

15 
95 

15 (13,60%) 
95 (86,40%) 

 

Modalidade de 
tratamento  

CAPS DIA  
Tratamento ambulatorial 

19 
91 

19 (17,30%) 
91 (82,70%) 

 

Idade de início 
do transtorno 
psiquiátrico 

   
28,48 anos 

±12,09 

Duração do 
transtorno  

   13,66 anos 
±10,83 

Duração do 
tratamento 
psiquiátrico 

   
11,05 anos ± 

9,69 

Crises no último 
ano 

Não teve crises 
Teve 1 crise  
Teve de 2 a 5 crises 
Teve de 6 a 10 crises 
Teve 10 ou mais crises 

59 
27 
17 
5 
2 

59 (53,60%) 
27 (24,60%) 
17 (15,50%) 

5 (4,50%) 
2 (1,80%) 

1,45 crises ± 2,99 

Continua  
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Continuação da Tabela 2 

Variáveis Categorias  Frequência 
(n) 

Porcentagem 
(%) 

Média/DP 

Internações 

Nunca foi internado 
Teve de 1 a 5 internações 
Teve de 6 a 10 internações 
Teve de 11 a 15 internações 
Teve mais de 16 internações 
Não souberam informar 

55 
39 
10 
2 
2 
2 

50,00% 
35,60% 
9,00% 
1,80% 
1,80% 
1,80% 

3,96 vezes ± 
13,88 

Duração média 
da última 
internação   

   
62,53 dias 
±167,97 

Tempo 
transcorrido 
desde a última 
internação  

   

78,56 meses ± 
85,52  

Número de tipos 
de medicamentos 
psiquiátricos  

         
 

 3,26 tipos ±1,31 
 

Tipo de 
medicação 
recebida 

Apenas via oral 
Apenas via intramuscular 
Ambas 

83 
1 
26 

75,50% 
0,90% 

23,60% 
 

Frequência da 
medicação oral 

Diária  
Nenhuma  

109 
1 

99,10% 
0,90% 

 

Frequência da 
medicação 
intramuscular 

Nenhuma  
10 em 10 dias 
Quinzenal 
20 em 20 dias 
Mensal 

83 
1 
12 
3 
11 

75,50% 
0,90% 

10,90% 
2,70% 

10,00% 

 

Toma o 
medicamento 
sozinho 

Sim 
Não 

81 
29 

73,60% 
26,40% 

 

Adesão ao 
medicamento 

Aceita que lhe deem o remédio 
Não aceita tomar a medicação 
Às vezes, aceita tomar 

26 
1 
2 

89,70% 
3,40% 
6,90% 

 

Doenças físicas 
Sim 
Não 

46 
64 

41,80% 
58,20% 

 

Outro tratamento 
de saúde  

Sim 
Não  

42 

68 

38,20% 
61,80% 

 

Tipo de 
tratamento 

Clínico Geral  
Psicólogo 
Cardiologista  
Reumatologista 
Outros  

19 
5 
4 
4 
10 

45,30% 
11,90% 
9,50% 
9,50% 

23,80% 
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A maior parte dos pacientes da amostra (58,20%) não tinha doenças físicas. A idade de 

início do transtorno psiquiátrico era, em média, de 28,48 anos e a duração média do transtorno 

psiquiátrico de 13,66 anos, variando entre 1 e 46 anos. A duração média do tratamento 

psiquiátrico era de 11,05 anos, com tempo mínimo de 1 e máximo de 46 anos. Quanto ao 

número de crises no último ano, 53,60% dos pacientes relataram não terem sofrido nenhuma 

crise. Dos pacientes que tiveram crises no último ano, a maioria (24,60%) havia tido apenas 

uma crise.  

Dos entrevistados, 50,00% relataram que haviam sido internados em hospitais 

psiquiátricos, em média, por 3,96 vezes no decorrer da vida, variando de 1 a 30 internações. A 

duração média da última internação era de 62,53 dias. O tempo médio transcorrido desde a 

última internação dos pacientes era de 78,56 meses, variando entre 0,6 a 384 meses.  

Com relação à medicação psiquiátrica, os pacientes tomavam, em média, 3,26 

medicamentos, variando entre 1 e 6. A maioria dos pacientes (75,50%) utilizava apenas 

medicação via oral, 23,60% dos pacientes utilizavam tanto a medicação oral quanto a 

intramuscular e 0,90% utilizavam apenas a medicação intramuscular. A frequência da 

medicação via oral era diária para todos os pacientes que utilizavam esse tipo de medicação. 

Dos pacientes que utilizavam a medicação intramuscular, para a maioria (10,90%) a frequência 

era quinzenal. No que se refere à adesão ao medicamento, a maior parte dos pacientes tomava os 

psicofármacos de forma independente (73,60%), sem ajuda e sem precisar ser lembrado por 

outra pessoa. Dentre os pacientes que necessitavam da ajuda de um cuidador para tomar a 

medicação, 89,70% aceitavam tomar o medicamento. Da amostra de pacientes, 38,20% fazia 

outros tratamentos de saúde, além do tratamento psiquiátrico, na maioria das vezes com um 

clínico geral (45,30%).  

 

2 Normalidade da amostra 

Para determinar o tipo de análises estatísticas a serem feitas, os escores de percepção de 

mudança e de satisfação foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Os 

resultados mostraram que, para valores de p superiores a 0,05, os dados seguiam uma 

distribuição normal. O valor de p obtido para os escores da Escala de Mudança Percebida foi 

igual a 0,07 (escore K-S = 1,31) e, para a Escala de Satisfação de Usuários, igual a 0,60 (escore 

K-S = 1,31). Esses resultados indicaram que, para as escalas avaliadas, pode-se admitir a 
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distribuição normal dos dados. Dessa forma, justificou-se a utilização de testes paramétricos nas 

análises que se seguem.   

 

3 Percepção de mudança 

Neste subtópico, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas dos 

escores de percepção de mudança dos pacientes em função do tratamento recebido. 

Primeiramente, serão apresentados os resultados referentes ao escore global de percepção de 

mudança e os escores das subescalas, bem como a comparação entre elas. Em seguida, serão 

apresentados os resultados referentes a cada item da escala de percepção de mudança em termos 

dos escores médios e das porcentagens de pacientes que apresentaram percepção de melhora, 

piora e ausência de mudança. 

 

3.1 Análise da percepção de mudança global e por subescalas 

Na Tabela 3, estão dispostos os resultados referentes ao escore global de percepção de 

mudança e aos escores médios das subescalas da EMP.  

 
Tabela 3 – Análise das médias das subescalas de percepção de mudança (EMP) pela análise de 

variância (ANOVA) e pelo teste post hoc de Tukey 
 

ANOVA: F = 14,31 e p = 0,00; *p ≤ 0,01; Tukey: p (1-2): comparação das subescalas 1 e 2; p (1-3) comparação 
das subescalas 1 e 3 ; p (2-3) comparação das subescalas 2 e 3; DP = desvio padrão.  

 

Pode-se observar que as médias de percepção de mudança foram bastante elevadas tanto 

para o escore global quanto para as subescalas. A média global de percepção de mudança foi de 

2,53 em uma faixa de variação entre 1 e 3. Com relação às subescalas, as médias obtidas 

 
  Subescalas 

 

Média (DP) 
Post hoc de Tukey 

p (1-2) p (1-3) p (2-3) 

1. Ocupação e Saúde Física 2,40 (0,42)  

2. Aspectos Psicológicos e Sono 2,69 (0,38) 0,00*  0,01* 

3. Relacionamentos e Estabilidade Emocional 2,52 (0,41) 0,05 

Escala Global   2,53 (0,34)  
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variaram de 2,40, na dimensão “Ocupação e Saúde Física”, a 2,69, na dimensão “Aspectos 

Psicológicos e Sono”. 

A comparação entre os escores médios de percepção de mudanças das subescalas, por 

meio da análise de variância ANOVA e do teste post hoc de Tukey, mostrou que o grau de 

percepção de mudança dos pacientes foi significativamente mais elevado na subescala 2, 

“Aspectos Psicológicos e Sono”, comparativamente à subescala 1, “Ocupação e Saúde Física” 

(p = 0,00), e à subescala 3, “Relacionamentos e Estabilidade Emocional” (p = 0,01). As médias 

dessas duas últimas subescalas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre 

elas (p = 0,05).  

Portanto, a percepção de mudança dos pacientes, em função do tratamento recebido, 

variou entre as diferentes dimensões da escala EMP, tendo sido significativamente mais elevada 

para a dimensão dos “Aspectos Psicológicos e Sono”. Essa dimensão se refere às mudanças 

percebidas pelos pacientes em relação aos seguintes itens: confiança em si próprio, humor, 

problemas pessoais, sentimento de interesse pela vida, capacidade de suportar situações difíceis 

e qualidade do sono. 

 

3.2 Análise da percepção de mudança por itens 

A Tabela 4 apresenta os dados obtidos para cada item da escala EMP em termos dos 

escores médios de percepção de mudança, desvios-padrão e das porcentagens dos sujeitos que 

apresentaram melhora, piora e ausência de mudança. Com relação aos resultados das 

porcentagens, pode-se observar, nessa Tabela, que a maioria das respostas se situou nas 

categorias melhor do que antes (3) e sem mudança (2). Na categoria melhor do que antes 

(escore 3), a maioria dos pacientes  percebeu uma melhora em função do tratamento quanto aos 

seguintes itens: humor (80,90%), capacidade de suportar situações difíceis (79,10%), interesse 

pela vida (75,50%), sono (73,60%) e sentimento de confiança em si mesmo (70,00%).  

Com relação à resposta 2 (sem mudança), 50% dos pacientes não perceberam mudanças 

em função do tratamento, em sua saúde física, 47,30% em sua sexualidade, e 47,30% na 

convivência com os amigos ou amigas. No que se refere à resposta 1 (pior do que antes), 

21,80% consideraram que a sexualidade havia piorado após o tratamento, 16,40% perceberam 

piora na energia ou disposição para fazer as coisas e 14,50% constataram piora no apetite.  
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Tabela 4 – Escores médios e porcentagens de percepção de mudança por itens da escala EMP 

 Itens 
Média/ 

DP 
Pior do que 

antes 
Sem 

mudança 
Melhor do 
que antes 

1. Problemas pessoais 
2. Humor 
3. Estabilidade das emoções  
4. Confiança em si mesmo 
5. Interesse pela vida 
6. Capacidade de suportar situações 

difíceis 
7. Apetite 
8. Energia 
9. Sono 
10. Saúde física 
11. Sexualidade 
12. Convivência com a família 
13. Convivência com amigos  
14. Convivência com as outras  
      pessoas 
15. Interesse em se ocupar  
16. Atividades de lazer  
17. Tarefas de casa 
18. Capacidade de cumprir   
      obrigações e tomar decisões 

2,77 (0,50) 
2,78 (0,44) 
2,60 (0,61) 
2,65 (0,58) 
2,71 (0,54) 
2,60 (0,58) 

 
2,35 (0,72) 
2,44 (0,76) 
2,63 (0,68) 
2,25 (0,67) 
2,09 (0,72) 
2,55 (0,66) 
2,44 (0,58) 
2,52 (0,55) 

 
2,60 (0,62) 
2,49 (0,66) 
2,51 (0,66) 
2,49 (0,66) 

 

4,50% 
3,60% 
6,30% 
5,50% 
4,50% 
0,90% 

 
14,50% 
16,40% 
10,90% 
12,70% 
21,80% 
9,10% 
4,50% 
2,70% 

 
7,30% 
9,10% 
9,10% 
9,10% 

 

30,90% 
15,50% 
27,30% 
24,50% 
20,00% 
20,00% 

 
36,40% 
23,60% 
15,50% 
50,00% 
47,30 % 
26,40% 
47,30% 
42,70% 

 
25,40% 
32,70% 
30,90% 

       32,70% 
 

64,60% 
80,90% 
66,40% 
70,00% 
75,50% 
79,10% 

 
49,10% 
60,00% 
73,60% 
37,30% 

        30,90% 
64,50% 
48,20% 
54,60% 

 
67,30% 
58,20% 
60,00% 
58,20% 

 
19. Item de avaliação global  2,94 (0,25) -  6,40% 93,60% 

     

Os escores médios de percepção de mudança para os itens da escala EMP foram 

comparados por meio da análise de variância ANOVA e do teste post hoc de Tukey. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 5. Houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos itens (F = 8,56; p < 0,01).  

Os pacientes apresentaram médias de percepção de mudança significativamente mais 

elevadas para o “humor” (item 2) e “problemas pessoais” (item 1) comparativamente às médias 

dos itens 7, 8, 10, 11 e 13 (p ≤ 0,01). As percepções de mudança em relação ao “interesse pela 

vida” (item 5) e “sentimento de confiança em si mesmo” (item 4) também foram 

significativamente mais elevadas do que para os itens 7, 10 e 11 (p ≤ 0,04). As médias 

referentes ao “sono” (item 9), “estabilidade das emoções” (item 3), “capacidade de suportar 

situações difíceis” (item 6), “interesse em trabalhar e se ocupar com alguma coisa” (item 15) e 

“convivência com a família” (item 12) foram significativamente maiores do que as médias dos 

itens 10 e 11 (p ≤ 0,03).  
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Tabela 5 – Escores médios dos itens da escala EMP que apresentaram diferenças significativas 
em relação a outros itens pela Análise de Variância ANOVA e teste post hoc de 
Tukey 

 

Item Média Itens            Média P 

2. Humor 
 

2,78 7. Apetite  
8. Energia  
10. Saúde física  
11. Sexualidade 
13. Convivência com os 

amigos 

2,35 
2,44 
2,25 
2,09 
2,44 

0,00** 
0,01** 
0,00** 
0,00** 
0,01** 

1. Problemas  

pessoais  

2,77 7. Apetite  
8. Energia  
10. Saúde física  
11. Sexualidade 
13. Convivência com os 

amigos 

2,35 
2,44 
2,25 
2,09 
2,44 

0,00** 
0,01** 
0,00** 
0,00** 
0,01** 

5. Interesse pela vida 2,71 7. Apetite 
10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,35 
2,25 
2,09 

0,00** 
0,00** 
0,00** 

4. Confiança em si mesmo 2,65 7. Apetite 
10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,35 
2,25 
2,09 

0,04* 
0,00** 
0,00** 

9. Sono  2,63 10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,25 
2,09 

0,00** 
0,00** 

3. Estabilidade das emoções  2,60 10. Saúde física  
11. Sexualidade 

  2,25 
2,09 

0,00** 
0,00** 

6. Capacidade de suportar 
situações difíceis  

2,60 10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,25 
2,09 

0,00** 
0,00** 

15. Interesse em trabalhar ou se 
ocupar 

2,60 10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,25 
2,09 

0,00** 
0,00** 

12. Convivência com a família 2,55 10. Saúde física  
11. Sexualidade 

2,25 
2,09 

0,03* 
0,00** 

14. Convivência com outras 
pessoas 

2,52 11. Sexualidade 2,09 0,00** 

17. Tarefas de casa 2,51 11. Sexualidade 2,09 0,00** 

16. Atividades de lazer 2,49 11. Sexualidade 2,09 0,00** 

18. Capacidade de cumprir 
obrigações e tomar decisões  

2,49 11. Sexualidade 

 

2,09 0,00** 

8. Energia  2,44 11. Sexualidade 2,09 0,01* 

13. Convivência com os amigos  2,44 11. Sexualidade 2,09 0,01* 

F = 8,56 e p = 0,00; * p < 0,05; ** p < 0,01  
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Por fim, os itens que avaliavam a “convivência com as outras pessoas” (item 14), 

“tarefas de casa” (item 17), “atividades de lazer” (item 16), “capacidade de cumprir obrigações 

e tomar decisões” (item 18), “energia” (item 8) e “convivência com os amigos” (item 13) 

apresentaram médias significativamente mais elevadas de percepção de mudança (p ≤ 0,01) do 

que a média do item 11 referente à “sexualidade” do paciente.  

 

4 Satisfação dos usuários 

 
Serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas dos escores de 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental. Seguem, primeiramente, os resultados 

para as subescalas da SATIS-BR e para a comparação entre elas, e, em seguida, para cada item 

da escala, em termos de médias e porcentagens.   

 

4.1 Análise da satisfação global e por subescalas 

Na Tabela 6, encontram-se os escores médios de satisfação dos pacientes para a escala 

global e para as duas subescalas da SATIS-BR e uma comparação entre elas por meio do teste t 

de Student para amostras relacionadas.  

 
Tabela 6 – Análise das médias das subescalas de satisfação (SATIS-BR) pelo teste t de Student 

 

Subescala Média/DP P 

1. Satisfação com Profissionais 4,52 (0,49) 
0,00** 

2. Satisfação com o Serviço 4,34 (0,55) 

Escala Global 4,48 (0,45)   

** p < 0,01; DP = desvio-padrão.  
 

Pode-se observar que o escore global de satisfação foi de 4,48, em uma faixa de variação 

entre 1 e 5, indicando que os pacientes estavam entre satisfeitos a muito satisfeitos com o 

serviço. Os resultados mostraram que as médias foram de 4,52 para a subescala 1, “Satisfação 

com a equipe de profissionais”, e 4,34  para a subescala 2, “Satisfação com o serviço”. Portanto, 

os pacientes apresentaram níveis elevados de satisfação com os serviços tanto em termos da 

avaliação global quanto das duas dimensões avaliadas. A análise das diferenças entre os escores 

médios das subescalas mostrou que a satisfação dos pacientes foi significativamente mais 
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elevada em relação aos profissionais (p < 0,001). Essa dimensão avalia a satisfação dos 

pacientes com os seguintes itens: obter informações da equipe, qualidade da discussão sobre o 

tratamento, considerar que a equipe está ajudando, considerar a equipe amigável e considerar a 

equipe competente. 

 

4.2 Análise da satisfação por itens 

   A Tabela 7 apresenta os resultados descritivos dos escores de satisfação dos pacientes 

para cada item da escala SATIS-BR, em termos das médias, desvios-padrão e porcentagens de 

pacientes insatisfeitos, mais ou menos satisfeitos e satisfeitos. As análises dos resultados de 

porcentagens por itens mostraram que a maioria dos dados se concentra nos escores 4 e 5, que 

indicam satisfação e muita satisfação com o serviço, respectivamente. A maioria dos pacientes 

(82,70% a 97,30%) relatou estar satisfeita ou muito satisfeita em relação aos diversos aspectos 

do serviço avaliados. É importante considerar que, para o item referente à obtenção de 

informações da equipe, têm-se dados de porcentagem para apenas 77 dos pacientes da amostra. 

Os outros 33 pacientes relataram nunca terem pedido informações no serviço.  

As porcentagens mais elevadas de satisfação (escore 4) ou muita satisfação (escore 5) 

foram para os itens: tipo de ajuda dada ao paciente pelo serviço (97,30%), ter sido tratado com 

respeito e dignidade (96,40%), considerar a equipe de profissionais amistosa (95,40%), achar 

que a equipe de profissionais estava ajudando (94,60%), considerar a equipe competente 

(93,60%), acreditar que a equipe compreendeu o tipo de ajuda necessária (92,80%) e considerar 

o terapeuta o principal competente (90,90%). Com relação à categoria intermediária de 

satisfação (escore 3), verificou-se que 15,50% dos pacientes consideraram regulares as 

condições gerais das  instalações, 10,90% consideraram que foram “mais ou menos” escutados 

pelo profissional durante a admissão e 10,00% consideraram que o profissional compreendeu 

“mais ou menos” o problema apresentado.     

Quanto aos escores de insatisfação (1 e 2), 6,50% dos pacientes se declararam muito 

insatisfeitos ou insatisfeitos com a obtenção de informações da equipe e 5,50% relataram esse 

mesmo nível de insatisfação com o conforto e aparência do serviço. Para os itens que avaliaram 

se o paciente considerava a equipe útil e se o paciente considerava a equipe competente, não 

houve respostas que expressaram insatisfação.  
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Tabela 7 – Escores médios e porcentagens de satisfação por itens da escala SATIS-BR 

  

INSATISFEITOS 
MAIS OU 
MENOS 

SATISFEITOS 
SATISFEITOS 

Itens Média/DP 
Respostas 

1 e 2 

Resposta 

3 

Respostas 

4 e 5 

1. Ter sido tratado com respeito e dignidade 
2. Ter sido ouvido com atenção pela pessoa que o 

admitiu 
3. Profissional que admitiu o paciente 

compreendeu o seu problema 
4. Equipe compreendeu o tipo de ajuda de que o 

paciente necessitava  
5. Tipo de ajuda dada pelo serviço 
6. Obtenção de informações da equipe 
7. Discussão feita sobre seu tratamento 
8. A equipe de profissionais estava ajudando  
9. Considera equipe amistosa 
10. Competência da equipe 
11. Competência do terapeuta principal 
12. Conforto e aparência do serviço 
13. Condições gerais das instalações do serviço 

   4,78 (0,61) 
4,44 (0,72) 

 
4,33 (0,84) 

 
4,46 (0,68) 

 
4,71 (0,55) 
4,48 (0,99) 
4,29 (0,75) 
4,72 (0,56) 
4,58 (0,61) 
4,55 (0,62) 
4,50 (0,71) 
4,25 (0,85) 
4,19 (0,80) 

2 (1,80%) 
1 (0,90%) 

 
3 (2,70%) 

 
2 (1,80%) 

 
1 (0,90%) 
5 (6,50%) 
2 (1,80%) 

-  
1 (0,90%) 

-  
2 (1,80%) 
6 (5,50%) 
2 (1,80%) 

2 (1,80%) 
12 (10,90%) 

 
11 (10,00%) 

 
6 (5,40%) 

 
2 (1,80%) 
4 (5,20%) 

10 (9,10%) 
6 (5,40%) 
4 (3,70%) 
7 (6,40%) 
8 (7,30%) 
8 (7,30%) 

17 (15,50%) 

106 (96,40%) 
97 (88,20%) 

 
96 (87,30%) 

 
102 (92,80%) 

 
107 (97,30%) 
68 (88,30%) 
98 (89,10%) 
104 (94,60%) 
105 (95,40%) 
103 (93,60%) 
100 (90,90%) 
96 (87,20%) 
91 (82,70%) 
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  Na Tabela 8, são apresentados os escores médios dos itens da escala SATIS-BR, 

que apresentaram diferenças significativas em relação a outros itens pela análise de 

variância ANOVA e teste post hoc de Tukey. Houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de alguns itens (F = 7,44; p < 0,01). Os resultados de 

comparação das médias que não tiveram resultados estatisticamente significativos foram 

omitidos dessa tabela. 

 

Tabela 8 – Escores médios dos itens da escala SATIS-BR que apresentaram diferenças 
significativas em relação a outros itens pela Análise de Variância ANOVA e 
teste post hoc de Tukey 

 

Item  Média Itens  Média P 

1. Ter sido tratado com 
respeito e dignidade 

 

4,78 2. Ter sido ouvido com atenção pela 
pessoa que o admitiu  

3. Profissional que admitiu o paciente 
compreendeu o seu problema 

7. Discussão feita sobre seu 
tratamento  

12. Conforto e aparência do serviço  
13. Condições gerais das instalações 

do serviço  

4,44 
 

4,33 
 

4,29 
4,25 
4,19 

 

0,02* 
 

0,00** 
 

0,00** 
0,00** 
0,00** 

8. Considerar que a 
equipe de profissionais 
estava ajudando   

4,72 3. Profissional que admitiu o paciente 
compreendeu o seu problema 

7. Discussão feita sobre seu 
tratamento  

12. Conforto e aparência do serviço  
13. Condições gerais das instalações 

do serviço 

4,33 
 

4,29 
4,25 
4,19 

 

0,00** 
 

0,00** 
0,00** 
0,00** 

 

5. Tipo de ajuda dada 
pelo serviço  

4,71 3. Profissional que admitiu o 
paciente compreendeu o seu 
problema 

7. Discussão feita sobre seu 
tratamento  

12. Conforto e aparência do serviço  
13. Condições gerais das instalações 

do serviço 

4,33 
 

4,29 
4,25 
4,19 

 

0,02** 
 

0,00** 
0,00** 
0,00** 

9. Considerar a equipe 
amigável  

4,58 12. Conforto e aparência do serviço  
13. Condições gerais das instalações 

do serviço 

4,25 
4,19 

 

0,04* 
0,00** 

 

10. Competência da 
equipe  

4,55 13. Condições gerais das instalações 
do serviço  

4,19 
 

0,01* 

F = 7,44;  p = 0,00; * p < 0,05; ** p < 0,01 
   

  O escore médio de satisfação dos pacientes foi significativamente mais elevado 

em relação à maneira como eles foram tratados, em termos de respeito e dignidade (item 

1), comparativamente aos itens 2, 3, 7, 12 e 13 da escala SATIS-BR (p ≤ 0,02). Os itens 
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considerar que a equipe do serviço estava ajudando (item 8) e tipo de ajuda dada pelo 

serviço (item 5) obtiveram médias mais elevadas de satisfação do que os itens 3, 7, 12 e 

13 (p ≤ 0,02). O escore médio de satisfação do paciente também foi significativamente 

mais elevado para o item 9, considerar a equipe amigável, em comparação com os itens 

12 e 13 (p ≤ 0,04). A média do item 10, competência da equipe, também foi 

significativamente mais elevada do que a média do item 13 (p = 0,01). 

 

5 Análise univariada dos fatores associados à satisfação com o serviço 

  

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando 

a identificar os fatores sociodemográficos e clínicos associados à satisfação dos pacientes 

com os serviços de saúde mental referente ao escore global e a cada subescala. Para essas 

análises, foram utilizados o teste t de Student para amostras independentes, para duas 

variáveis categóricas, e a análise de variância ANOVA, para mais de duas variáveis 

categóricas, e a análise de correlação de Pearson, para as variáveis contínuas.  

 

5.1 Análises univariadas das variáveis sociodemográficas e clínicas  

 

As categorias de algumas variáveis sociodemográficas e clínicas investigadas 

apresentaram baixas frequências de resposta. Por essa razão, algumas dessas categorias 

foram agrupadas e outras não foram investigadas. Os vários tipos de diagnósticos foram 

agrupados em três categorias, de acordo com o CID-10 (OMS, 1998): (1) “Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes”, (2) “Transtornos do Humor e 

Afetivos”, e (3) “Transtornos Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoforme”. Para a 

variável “tipo de medicação”, foram comparados os grupos “via oral” e “oral e 

intramuscular”, pois um único sujeito fazia uso exclusivo de medicação intramuscular. 

Para a variável “estado civil”, foram comparados os dados dos 107 pacientes que 

responderam a esta questão em duas categorias: (1) pacientes que viviam com um 

companheiro (casados e vivendo como casados), e (2) pacientes que não viviam com um 

companheiro (solteiros, divorciados, separados e viúvos). As variáveis que avaliaram a 

adesão ao medicamento, a frequência da medicação oral e a frequência da medicação 

intramuscular não foram analisadas por apresentarem poucos sujeitos para uma das 

categorias de resposta (n < 3).  
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As Tabelas 9, 11 e 13 apresentam os resultados referentes à análise dos fatores 

sociodemográficos e clínicos associados à satisfação dos pacientes, consideradas variáveis 

categóricas, para as quais foram comparados dois ou três grupos de pacientes. Nessas 

tabelas, para a análise da categoria diagnóstica e do serviço em que o paciente fazia 

tratamento, foi utilizada a análise de variância ANOVA, uma vez que foram comparadas 

três categorias de resposta. Para todas as outras variáveis, foi utilizado o Teste t de Student 

para amostras independentes. As Tabelas 10, 12 e 14 apresentam a análise dos fatores 

sociodemográficos e clínicos associados à satisfação dos pacientes, consideradas variáveis 

contínuas, por meio do coeficiente de correlação de Pearson.   

A Tabela 9 apresenta as análises dos fatores associados ao escore global de 

satisfação, indicando, para cada uma das variáveis sociodemográficas e clínicas, os dados 

referentes ao número de sujeitos (n), as médias e os desvios-padrão, assim como os valores 

de p referentes ao Teste t de Student e a análise de variância ANOVA. Os resultados 

mostraram que somente a variável “categoria diagnóstica” estava significativamente 

associada ao grau de satisfação. Pacientes com diagnósticos da categoria “Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes” estavam globalmente mais satisfeitos 

com o serviço (p = 0,02) do que os pacientes da categoria “Transtornos Neuróticos 

Relacionados ao Stress e Somatoforme”.  

 

Tabela 9 – Análise univariada dos fatores associados à satisfação global dos pacientes com 
os serviços  

 

Variáveis Categorias     n        Média (DP) P 

Gênero 
Feminino 
Masculino 

75 
35 

4,47 (0,45) 
4,51 (0,44) 

0,67 

Vive com 
companheiro 

Sim  
Não  

45 
62 

        4,49 (0,41) 
        4,50 (0,47) 

0,94 

Trabalho formal 
Sim 
Não 

    21 
    89 

4,55 (0,34) 
4,48 (0,46) 

0,53 

Renda própria 
Sim 
Não 

    65 
    45 

4,52 (0,37) 
4,44 (0,54) 

0,38 

Continua 
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Continuação da Tabela 9 

Variáveis Categorias     n        Média (DP) P 

 
 
Categoria 
diagnóstica 

 - Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos e Transtornos Delirantes 
- Transtornos do Humor e Afetivos  

44 
 

53 

4,57 (0,50) 
 

4,49 (0,40) 
0,68 

Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos  
     e Transtornos Delirantes 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
    Stress e Somatoforme 

44 
 

13 
 

4,57 (0,50) 
 

4,18 (0,34) 
 

0,02* 

 Transtornos do Humor e Afetivos 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
    Stress e Somatoforme 

53 
13 

4,49 (0,40) 
4,18 (0,34) 

 
0,06 

Comorbidade 
psiquiátrica 

Sim 
Não 

15 
95 

4,35 (0,53) 
4,50 (0,43) 

0,21 

Local de 
tratamento 

CAPS del Rei  
CAPS de Lavras 

37 
44 

       4,62 (0,33) 
       4,40 (0,47) 

0,07 

CAPS del Rei 
Ambulatório Barbacena 

37 
29 

       4,62 (0,33) 
       4,45 (0,52) 

0,28 

CAPS de Lavras 
Ambulatório Barbacena 

44 
29 

       4,40 (0,47) 
       4,45 (0,52) 

0,87 

Modalidade de 
tratamento 

CAPS DIA 
Ambulatorial  

  19 
   91 

4,48 (0,41) 
4,48 (0,46) 

1,00 

Doenças físicas 
Sim 
Não 

46 
64 

4,42 (0,48) 
4,53 (0,43) 

0,22 

Outro tratamento 
de saúde 

Sim 
Não 

     43 
     67 

4,51 (0,38) 
4,47 (0,49) 

0,65 

Internações 
Sim 
Não 

     55 
   55 

4,46 (0,48) 
4,51 (0,42) 

0,54 

Toma o 
medicamento 
sozinho 

Sim 
Não 

   81 
   29 

4,52 (0,17) 
4,39 (0,52) 0,19 

Tipo de 
medicação 

Via oral 
Oral e intramuscular 

    83 
    26 

4,45 (0,45) 
4,55 (0,45) 

0,34 

* p < 0,05 
 
A Tabela 10 apresenta a análise dos fatores associados à satisfação global dos 

pacientes para as variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas. Os resultados 

mostraram que somente as variáveis idade e escolaridade estavam associadas 

significativamente à satisfação. Foi encontrada uma correlação positiva significativa (r = 

0,24, p < 0,01) entre a variável “idade do paciente” e o escore global de satisfação, 

indicando que quanto maior era a idade, em anos, maior o grau de satisfação global do 

paciente com o serviço (p = 0,01). Para a variável escolaridade, foi encontrada uma 

correlação negativa e significativa (r = - 0,27, p < 0,01 ) com a satisfação, indicando que 

quanto menor a escolaridade do paciente, maior a sua satisfação global com o serviço. Para 
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as demais variáveis categóricas e contínuas, não foram encontradas relações significativas 

com a satisfação global.  

 

Tabela 10 – Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas 
associadas à satisfação global dos pacientes com os serviços 

 

** p < 0,01; *p < 0,05; r = coeficiente de correlação de Pearson. 
 

Na Tabela 11, estão dispostos os resultados das análises dos fatores associados à 

satisfação dos pacientes para a subescala “Satisfação com os Profissionais”. Os resultados 

mostraram que os pacientes que tinham diagnósticos da categoria “Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes” estavam significativamente mais 

satisfeitos com a equipe de profissionais (p = 0,00) do que os pacientes portadores de 

“Transtornos Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoforme”. Também os pacientes da 

categoria “Transtornos do Humor e Afetivos” estavam significativamente mais satisfeitos 

com os profissionais (p = 0,01) do que os pacientes com “Transtornos Neuróticos 

Relacionados ao Stress e Somatoforme”. Os pacientes que tomavam a medicação de forma 

independente, sem ajuda de um cuidador, estavam significativamente mais satisfeitos com 

a equipe de profissionais do que os pacientes que necessitavam de ajuda para tomar o 

medicamento (p = 0,04). 

Variáveis  Média (DP) r P 

Idade  42,11 (10,77) 0,24 0,01* 

Número de anos de 
escolaridade  

5,85 (3,22) - 0,27 0,00** 

Idade do início do 
transtorno psiquiátrico 

28,48 (12,09) 0,08 0,42 

Duração do transtorno 13,66 (10,83) 0,12 0,22 

Duração do tratamento 
psiquiátrico  

11,05 (9,69) 0,14 0,16 

Número médio de 
internações   

3,96 (13,88) 0,00 0,96 

Duração da última 
internação  

62,53 (167,97) -0,08 0,58 

Tempo desde a última 
internação  

78,56 (85,52) 0,12 0,37 

Número de crises no último 
ano  

1,45 (2,99) - 0,14 0,14 

Número de tipos de 
medicamentos 

3,26 (1,31) - 0,11 0,91 
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Tabela 11 – Análise univariada das variáveis categóricas associadas à subescala 1, 
“Satisfação com os Profissionais” 

 

Variáveis Categorias      n         Média (DP) P 

Gênero 
Feminino 
Masculino 

 75 
 35 

4,52 (0,49) 
4,55 (0,51) 

0,76 

Vive com 
companheiro 

Sim  
Não  

45 

62 

      4,50 (0,48) 
      4,56 (0,49) 0,54 

Trabalho formal   
Sim 
Não 

    21 
    89 

  4,60 (0,39) 
  4,51 (0,52) 

0,50 

Renda própria  Sim 
Não 

    65 
    45 

4,54 (0,43) 
4,51 (0,58) 0,74 

Categoria 
diagnóstica 

Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos  
     e Transtornos Delirantes 
Transtornos do Humor e Afetivos  

44 
 

53 

       4,61 (0,55) 
 

       4,56 (0,41) 0,84 

Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos  
     e Transtornos Delirantes 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
    Stress e Somatoforme 

44 
 

13 
 

       4,61 (0,55) 
 

       4,10 (0,44) 0,00** 

Transtornos do Humor e Afetivos 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
    Stress e Somatoforme 

53 
13 

       4,56 (0,41) 
       4,10 (0,44) 0,01* 

Comorbidade 
psiquiátrica  

Sim  
Não  

15 
95 

      4,30 (0,62) 

      4,56 (0,47) 
0,06 

Local de 
tratamento  

CAPS del Rei  
CAPS de Lavras 

37 
44 

4,65 (0,35) 
4,41 (0,51) 

0,07 

CAPS del Rei 
Ambulatório Barbacena 

37 
29 

4,65 (0,35) 
4,53 (0,59) 

0,59 

CAPS de Lavras 
Ambulatório Barbacena 

44 
29 

4,41 (0,51) 
4,53 (0,59) 

0,55 

Modalidade de 
tratamento 

CAPS DIA 
Ambulatorial  

19 
91 

4,51 (0,49) 
4,53 (0,50) 

0,90 

Doenças físicas 
Sim  
Não  

46 
64 

4,44 (0,54) 
4,59 (0,45) 0,12 

Outro 
tratamento de 
saúde 

Sim 
Não 

   43 
   67 

   4,51 (0,48) 
  4,54 (0,51) 0,81 

Internações Sim 
Não 

   55 
 55 

  4,54 (0,49) 
  4,51 (0,50) 0,75 

Toma o 
medicamento 
sozinho  

Sim 
Não 

  81 
  29 

  4,58 (0,44) 
  4,37 (0,60) 0,04* 

Tipo de 
medicação  

Via oral 
Oral e injeção 

   83 
   26 

4,50 (0,49) 
4,58 (0,51) 0,53 

** p < 0,01; *p < 0,05 
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A Tabela 12 apresenta a análise dos fatores sociodemográficos e clínicos contínuos 

associados à satisfação dos pacientes na subescala 1,“Satisfação com os Profissionais”. Os 

resultados mostraram que idade e escolaridade estavam correlacionadas com a satisfação 

do paciente com os profissionais. Quanto maior a idade (r = 0,23; p = 0,02) e menor a 

escolaridade (r = - 0,32; p < 0,001), maior era a satisfação dos pacientes com os 

profissionais. Para as demais variáveis categóricas e contínuas, não houve relação 

estatisticamente significativa com a Satisfação com os Profissionais. 

 

Tabela 12 – Análise univariada das variáveis contínuas associadas à subescala 1, 
“Satisfação com os Profissionais”  

 

** p < 0,01; *p < 0,05; r = coeficiente de correlação de Pearson. 
 

Na Tabela 13, estão dispostas as análises dos fatores associados à “Satisfação com 

os Serviços”. Os resultados dessa tabela apontaram que somente a variável “local de 

tratamento” estava associada à maior satisfação do paciente com o serviço. A satisfação foi 

significativamente mais elevada para os pacientes que se tratavam no CAPS de São João 

del-Rei do que a dos pacientes que se tratavam no CAPS de Lavras (p = 0,03). 

 

Variáveis Média (DP)                 R P 

Idade  42,11 (10,77)   0,23 0,02* 

Número de anos de 
escolaridade  

5,85 (3,22) - 0,32 0,00** 

Idade do início do 
transtorno psiquiátrico 

28,48 (12,09)  0,04 0,68 

Duração do transtorno em 
anos 

13,66 (10,83)  0,15 0,12 

Duração do tratamento 
psiquiátrico  

11,05 (9,69)  0,16 0,10 

Número médio de 
internações   

3,96 (13,88)   0,01 0,92 

Duração da última 
internação  

62,53 (167,97) - 0,09 0,52 

Tempo desde a última 
internação  

78,56 (85,52)  0,13 0,35 

Número de crises no último 
ano  

1,45 (2,99) - 0,06 0,56 

Número de tipos de 
medicamentos 

3,26 (1,31)   0,01 0,96 
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Tabela 13 – Análise univariada das variáveis categóricas associadas à subescala 2, 
“Satisfação com os Serviços” 

 

Variáveis  Categorias     N        Média (DP) P 

Gênero  
Feminino 
Masculino 

75 
35 

4,32 (0,55) 
4,36 (0,58) 

0,72 

Vive com 
companheiro  

Sim  
Não   

45 
62 

4,36 (0,50) 
4,32 (0,60) 

0,73 

Trabalho formal   
Sim 
Não 

   21 
   89 

4,40 (0,47) 
4,33 (0,58) 

0,59 

Renda própria  
Sim 
Não 

   65 
   45 

4,38 (0,48) 
4,26 (0,64) 

0,23 

Categoria  
Diagnóstica 

Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos e Transtornos Delirantes 

Transtornos do Humor e Afetivos  

44 
 

53 

4,41 (0,62) 
 

4,32 (0,52) 
0,68 

Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos e Transtornos Delirantes 

Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
   Stress e Somatoforme 

44 
 

13 
 

4,41 (0,62) 
 

4,13 (0,40) 
0,25 

 
Transtornos do Humor e Afetivos 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao 
   Stress e Somatoforme 

53 
13 

4,32 (0,52) 
4,13 (0,40) 0,52 

Comorbidade 
psiquiátrica  

Sim  
Não  

15 
95 

      4,27 (0,69) 
      4,35 (0,53) 

0,60 

Local de 
tratamento  

CAPS del Rei  
CAPS de Lavras 

37 
44 

      4,53 (0,47) 
      4,22 (0,55) 

0,03* 

CAPS del Rei 
Ambulatório Barbacena 

37 
29 

      4,53 (0,47) 
      4,28 (0,61) 

0,15 

CAPS de Lavras 
Ambulatório Barbacena 

44 
29 

      4,22 (0,55) 
      4,28 (0,61)  

0,89 

Modalidade de 
tratamento  

CAPS DIA 
Ambulatorial  

 19 
 91 

4,34 (0,47) 
4,34 (0,57) 

0,96 

Doenças físicas 
Sim  
Não  

46 
64 

4,27 (0,56) 
4,38 (0,55) 

0,30 

Outro tratamento 
de saúde  

Sim 
Não 

   43 
   67 

4,33 (0,46) 
4,34 (0,61) 

0,94 

Internações  
Sim 
Não 

    55 
  55 

4,31 (0,58) 
4,36 (0,53) 

0,67 

Toma o 
medicamento 
sozinho  

Sim 
Não 

  81 
  29 

4,35 (0,54) 
4,29 (0,61) 

0,63 

Tipo de 
medicação  

Via oral 
Oral e injeção 

   83 
   26 

4,29 (0,55) 
4,45 (0,56) 

0,20 

*p < 0,05 
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A tabela 14 apresenta a análise das variáveis sociodemográficas e clínicas 

contínuas associadas à satisfação dos pacientes na subescala 2, “Satisfação com os 

Serviços”. Observou-se que somente a variável número de crises no último ano estava 

correlacionada com a maior satisfação do paciente com o serviço. Houve uma correlação 

negativa e significativa entre essas duas variáveis (r = - 0,19; p = 0,04), indicando que 

quanto menor o número de crises do paciente no último ano, maior a sua satisfação com o 

serviço.  

 

Tabela 14 – Análise univariada das variáveis contínuas associadas à subescala 2, 
“Satisfação com os Serviços” 

 

Os resultados descritos, referentes à análise univariada, permitiram encontrar seis 

variáveis associadas à maior satisfação do paciente com os serviços tanto para a escala 

global quanto para as subescalas. As variáveis foram: categoria diagnóstica, local de 

tratamento, idade dos pacientes, escolaridade, independência para tomar a medicação e 

número de crises no último ano. De acordo com esses resultados, estavam 

significativamente mais satisfeitos os pacientes que possuíam um diagnóstico da categoria 

Variáveis Média (DP)                   R P 

Idade  42,11 (10,77) 0,18 0,60 

Número de anos de 
escolaridade  

5,85 (3,22) - 0,15 0,12 

Idade do início do 
transtorno psiquiátrico 

28,48 (12,09) 0,03 0,78 

Duração do transtorno em 
anos 

13,66 (10,83) 0,11 0,25 

Duração do tratamento 
psiquiátrico  

11,05 (9,69) 0,14 0,15 

Número médio de 
internações   

3,96 (13,88) 0,04 0,69 

Duração da última 
internação  

62,53 (167,97) - 0,06 0,69 

Tempo desde a última 
internação  

78,56 (85,52) 0,14 0,31 

Número de crises no último 
ano  

1,45 (2,99) - 0,19  0,04* 

Número de tipos de 
medicamentos 

3,26 (1,31) 0,04 0,65 

* p < 0,05; r = coeficiente de correlação de Pearson. 
 



 
 

 

93 

“Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes” ou da categoria 

“Transtornos do Humor e Afetivos”, que se tratavam no CAPS del Rei, que tinham maior 

idade, menor escolaridade, tomavam a medicação sozinhos e que tiveram um menor 

número de crises no último ano. 

 

6 Correlações entre as subescalas de percepção de mudança e a satisfação do paciente  

 Na Tabela 15, encontram-se os dados referentes às análises de correlações de 

Pearson entre os escores globais e específicos de percepção de mudança e os escores de 

satisfação do paciente com os serviços. Pode-se observar que todas as análises realizadas 

apresentaram correlações positivas e significativas (p < 0,01 e p < 0,05). 

 

Tabela 15 – Coeficientes de correlação de Pearson entre os escores globais e entre as 
subescalas de percepção de mudança (EMP) e  satisfação (SATIS-BR)  

 
 

SATIS Global SATIS Profissionais SATIS Serviço 

EMP 
Global 

0,43** 0,47** 0,32** 

EMP 
Ocupação e 
saúde física 

0,29** 0,35** 0,20* 

EMP 
Aspectos 

psicológicos e 
sono 

0,37** 0,39** 0,23* 

EMP 
Relacionamentos 

e estabilidade 
emocional  

0,51** 0,49**  0,46** 

** p < 0,01; * p < 0,05 
 

 O coeficiente de correlação entre os escores globais da EMP e da SATIS-BR foi 

0,43. Para as correlações entre o escore global da EMP e as subescalas da SATIS-BR, os 

valores foram de 0,47 (Satisfação com os Profissionais) e 0,32 (Satisfação com os 

Serviços). Esses resultados indicam que quanto maior era a percepção global de melhora 

dos pacientes em função do tratamento recebido, maior era a sua satisfação global com o 

serviço, como também maior era a sua satisfação com cada uma das duas dimensões da 

satisfação analisadas separadamente. Seguem os resultados das correlações entre os níveis 

específicos de percepção de mudança e os escores satisfação dos pacientes.  
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Para a subescala “Ocupação e Saúde Física” da EMP, os valores do coeficiente de 

correlação variaram de 0,20 (Satisfação com os Serviços) a 0,35 (Satisfação com os 

Profissionais). Esses dados indicam que quanto maior era a percepção de melhora dos 

pacientes na subescala “Ocupação e Saúde Física”, maior era a sua satisfação global, assim 

como maior era a sua satisfação com as duas dimensões da satisfação avaliadas 

separadamente.  

Para a subescala “Aspectos Psicológicos e Sono” da EMP, os valores das 

correlações variaram de 0,23 (Satisfação com os Serviços) a 0,39 (Satisfação com os 

Profissionais). Esses resultados indicam que quanto maior era a percepção de melhora nos 

aspectos psicológicos e sono, maior era a satisfação global e maior era a satisfação nas 

duas dimensões avaliadas.  

Para a subescala “Relacionamentos e Estabilidade Emocional” da EMP, os valores 

das correlações encontrados variaram de 0,46 (Satisfação com os Serviços) a 0,51 (escala 

global de satisfação). Esses resultados mostraram que quanto maior era a percepção de 

melhora no domínio dos relacionamentos e estabilidade emocional, maior era a satisfação 

global dos pacientes, como também maior era a satisfação com os dois domínios da 

satisfação analisados.  

 

7 Análise multivariada dos fatores associados à satisfação global dos pacientes com o 

serviço 

Para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau de 

satisfação do paciente com os serviços de saúde mental, foram realizadas análises 

multivariadas, utilizando o teste de regressão linear múltipla. Foram incluídas, na análise 

multivariada, as variáveis significativas identificadas nas análises univariadas (p < 0,05) e 

as variáveis que apresentaram relações com a escala global e com as subescalas de 

satisfação com valores de p ≤ 0,25. Segundo Hosmer e Lemeshou (2000), variáveis com p 

≤ 0,25 identificadas nas análises univariadas devem ser incluídas no modelo de regressão 

linear, pois elas podem ser significativas nas análises multivariadas. As variáveis 

sociodemográficas e clínicas significativas pré-selecionadas nas análises univariadas 

foram: idade, categoria diagnóstica, escolaridade, independência para tomar a medicação, 

local em que o paciente fazia tratamento psiquiátrico e número de crises no último ano. As 

variáveis selecionadas segundo os critérios de Hosmer e Lemeshou (2000), com p ≤ 0,25, 

foram: comorbidade psiquiátrica, duração do transtorno psiquiátrico, duração do 
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tratamento psiquiátrico, presença de doenças físicas, tipo de medicação e indicação de que 

o paciente tinha ou não renda.  

Foram conduzidas três análises de regressão linear múltipla. A primeira análise 

incluiu todas as variáveis sociodemográficas e clínicas pré-selecionadas, visando a 

identificar a importância relativa dessas variáveis na satisfação dos pacientes com os 

serviços, sem a influência da variável percepção de mudança. A segunda análise de 

regressão incluiu também o escore global de percepção de mudanças, visando a identificar 

a importância dessa variável na satisfação dos pacientes com os serviços 

comparativamente às demais variáveis citadas. A terceira análise de regressão teve como 

objetivo verificar se as dimensões da percepção de mudança (subescalas da EMP) 

variavam na sua influência sobre a satisfação dos pacientes com os serviços, incluindo, 

portanto, apenas os escores das três subescalas da EMP. Os modelos de regressão foram 

construídos por meio da técnica stepwise, que fornece vários modelos de regressão, com 

diferentes combinações de variáveis independentes (VIs), segundo uma ordem decrescente 

de importância explicativa para as variações observadas. Esse modelo possibilita a escolha 

do modelo de regressão que apresente melhor poder explicativo (Bisquerra et al., 2004).  

Os modelos de regressão foram construídos sem a utilização da constante. Isso foi 

determinado considerando as características dos instrumentos de medida utilizados para a 

coleta de dados, uma vez que a escala de satisfação dos usuários e a escala EMP não 

possuem o escore zero como resposta. As alternativas de resposta a esses dois instrumentos 

estão dispostas em uma escala do tipo Likert, em que o valor mínimo é igual a 1. Segundo 

Montgomery e 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.  

As tabelas de regressão apresentadas a seguir também apresentam o índice de 

Durbin-Watson (DW). Esse índice corrobora a normalidade dos dados sempre que seus 

valores são próximos ou superiores a 2,00.  

 

7.1 Variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à satisfação global dos  

pacientes  

A Tabela 16 apresenta os resultados de regressão linear múltipla das variáveis 

sociodemográficas e clínicas com o grau de satisfação global do paciente com os serviços. 

São apresentados somente os resultados para as variáveis que foram significativas no 

modelo final de regressão, adotando-se p ≤ 0,01.  
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Tabela 16 – Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas e clínicas 
dos pacientes associadas à sua satisfação global com os serviços 

 

Variáveis preditoras  Beta  DP t p  

1. Idade 
2. Doenças físicas 
3. Comorbidade psiquiátrica   
 

0,39 
0,32 
0,31 

0,01 
0,19 
0,24 

4,14 
4,27 
3,05 

0,00 
0,00 
0,01 

 

R2 = 0,98 
F (457,44) = 162,17 
(p = 0,00)  
[DW = 1,82] 

 

O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas e 

clínicas apresentou a seguinte reta de regressão: y = + 0,39 idade do paciente + 0,32 

ausência de doenças físicas + 0,31 ausência de comorbidade psiquiátrica. O valor do R2 

ajustado (0,98) para essa análise mostrou que essas três variáveis independentes 

explicaram 98,00% da contribuição das variáveis sociodemográficas e clínicas para o grau 

de satisfação dos pacientes (F = 457,44; p < 0,001). Esses resultados indicaram que a 

satisfação dos pacientes com os serviços era maior quando eles tinham maior idade, não 

possuíam doenças físicas e não possuíam comorbidade psiquiátrica.  

 

7.2 Variáveis associadas à satisfação dos pacientes com os serviços, incluindo o 

escore global de percepção de mudança 

Na Tabela 17, estão dispostos os resultados obtidos para a análise dos fatores 

associados à satisfação dos pacientes com os serviços, incluindo o escore global de 

percepção de mudança. Essa análise incluiu todas as variáveis sociodemográficas e 

clínicas, além do escore global da EMP, para verificar a importância relativa da percepção 

de mudança na satisfação dos pacientes com o serviço, comparativamente às demais 

variáveis. 

 

Tabela 17 – Análise de regressão linear múltipla das variáveis associadas à satisfação, 
incluindo o escore global de percepção de mudança 

 

Variáveis preditoras  Beta  DP t p  

1. EMP Global  
2. Idade  

 

0,73 
0,28 

 

0,15 
0,01 

 

8,64 
3,27 

 

0,00 
0,00 

 

R2 = 0,99 
F (938,43) = 244,17  
(p = 0,00)  
[DW = 1,87] 
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A análise de regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = + 0,73 escore global de percepção de mudança + 0,28 idade 

do paciente. O valor do R2 ajustado (0,99) indicou que o escore global de percepção de 

mudança e a idade do paciente explicaram 99,00% da contribuição das variáveis 

investigadas ao grau de satisfação (F = 938,43; p < 0,01). Esses dados indicaram que a 

satisfação dos pacientes com os serviços era maior quando eles apresentavam maior grau 

de percepção de melhora global e quando eles tinham maior idade.  

 

7.3 Dimensões da percepção de mudanças associadas à satisfação dos pacientes  

com os serviços 

As análises anteriores permitiram constatar que o escore global de mudança 

percebida foi o preditor mais importante da satisfação dos pacientes com o serviço 

comparativamente às variáveis sociodemográficas e clinicas. Entretanto, essas análises não 

permitiram identificar quais dimensões da percepção de mudança seriam mais preditoras 

da satisfação global do paciente. Para esclarecer essa questão, foi realizada uma análise de 

regressão linear múltipla em que o escore global de satisfação do paciente foi a variável 

dependente e as três subescalas da EMP, “Ocupação e Saúde Física”, “Aspectos 

Psicológicos e Sono” e “Relacionamentos e Estabilidade Emocional”, foram as variáveis 

independentes. Os resultados dessa análise estão dispostos na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Análise de regressão linear múltipla das subescalas de percepção de mudança 
(EMP) associadas à maior satisfação dos pacientes 

 

Variáveis preditoras  Beta  DP t P  

1.  EMP - Aspectos Psicológicos 
e Sono  

2. EMP - Relacionamentos e 
Estabilidade Emocional  

0,50 
 

0,50 

0,13 
 

0,14  

6,22 
 

6,25  

0,00 
 

0,00 

R2 = 0,99 
F (3855,49) = 1101,76  
(p = 0,00)  
[DW = 2,05] 

 

O modelo de regressão linear apresentou a seguinte reta de regressão: y = + 0,50 

EMP Relacionamentos e Estabilidade Emocional + 0,50 EMP Aspectos Psicológicos e 

Sono. O valor do R² ajustado (0,99) indicou que essas duas variáveis explicaram 99,00% 

da contribuição das subescalas da EMP ao grau de satisfação (F = 3855,49; p < 0,01). 

Esses resultados permitiram constatar que a satisfação global dos pacientes com os 

serviços era maior quando eles percebiam mais mudanças nas dimensões 

“Relacionamentos e Estabilidade Emocional” e “Aspectos Psicológicos e Sono” da EMP.  
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DISCUSSÃO 

   

 Os resultados do presente estudo possibilitaram identificar os fatores associados à 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental. Um dos mais importantes 

resultados é que a satisfação dos pacientes é determinada, principalmente, pelo grau de 

mudança percebida em função do tratamento recebido nos serviços de saúde mental. 

Outras pesquisas internacionais encontraram resultados semelhantes ao apontarem para a 

relação entre a percepção de mudanças pelo paciente e sua satisfação com os serviços de 

saúde mental. Uma comparação com os resultados dessas pesquisas será apresentada a 

seguir.  

  A pesquisa de Holcomb et al. (1998) encontrou que quanto maior era o grau de 

melhora relatada pelo paciente em função do tratamento, avaliada pelas subescalas 

“qualidade de vida”, “sintomatologia” e “nível de funcionamento” do Treatment Outcome 

Profile, maior era a sua satisfação com o serviço psiquiátrico, avaliada pela quarta 

subescala do mesmo instrumento. Na pesquisa de Hasler et al. (2004a), as mudanças 

percebidas pelos pacientes em sua capacidade de lidar com problemas específicos e as 

mudanças no domínio interpessoal, medidas pelo Bern Inventory of Treatment Goals, 

foram preditoras de maior satisfação global com o serviço, avaliada pela escala Client 

Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). No estudo de Lunnen et al. (2008), as mudanças 

percebidas pelo próprio paciente, em função do tratamento, medidas pelo Patient 

Questionnaire (Q-P), foram preditoras significativamente mais importantes da sua 

satisfação com os serviços, medida pelo CSQ-8, do que as mudanças percebidas pelos 

profissionais e pelos familiares na vida dos pacientes. O presente estudo também 

corroborou os resultados encontrados no estudo de Perreault et al. (2010), que encontrou 

correlações significativas entre a percepção de mudança, avaliada pelo próprio paciente, 

por meio do Perceived Improvement Questionnaire (PIQ), e a sua satisfação com o 

serviço, medida pela escala Methadone Maintenance Outpatient Services Questionnaire 

(MMOSQ). A consonância entre os resultados do presente estudo e os achados da literatura 

reforça a teoria de que a percepção de resultados do tratamento é uma forte preditora da 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental. 

 No que diz respeito aos resultados das subescalas de percepção de mudança, a 

dimensão “Relacionamentos e Estabilidade Emocional” apresentou correlação mais 

elevada com as medidas de satisfação e foi a mais preditora da satisfação global do 

paciente com o serviço, comparada com as demais subescalas. O estudo de Perreault et al. 



 
 

 

99 

(2010), que realizou uma análise de correlação entre escores globais de satisfação com os 

escores específicos e globais de percepção de mudança, também encontrou correlações 

moderadas e significativas para todos os escores. Entretanto, esses autores identificaram 

maior correlação entre a dimensão de percepção de mudança referente à “Saúde 

Emocional” da escala PIQ com a satisfação global. Essa dimensão é semelhante à 

“Dimensão Psicológica e Sono” da EMP. Assim, no presente estudo, a subescala 

“Relacionamentos e Estabilidade Emocional” foi a maior preditora da satisfação global do 

paciente com o serviço, enquanto no estudo de Perreault et al. (2010) a dimensão “Saúde 

Emocional” foi a maior preditora. Essa diferença nos resultados pode ser explicada em 

virtude das características da amostra estudada. No presente estudo, a amostra foi 

composta por pacientes psiquiátricos desinstitucionalizados, que residiam, em sua maioria, 

com a família e que tinham o apoio de algum familiar cuidador. No estudo de Perreault et 

al. (2010), a amostra foi composta por pacientes com dependência química que estavam 

em tratamento em um serviço especializado no Canadá. Considerando que os pacientes 

psiquiátricos demandam maior atenção e necessitam de ajuda e suporte social de seus 

familiares para várias atividades, é de se esperar que a qualidade de seus relacionamentos 

afete mais o seu nível de satisfação com o tratamento comparativamente aos pacientes com 

dependência química que, em geral, podem ter maior autonomia.     

Os dados do presente estudo mostraram que o grau de percepção de mudança dos 

pacientes foi significativamente mais elevado na subescala “Dimensão Psicológica e 

Sono”.  Quanto aos itens específicos de percepção de mudança, encontrou-se que a média 

de melhora percebida foi maior em relação aos itens que avaliaram o humor, os problemas 

pessoais, o interesse pela vida, o sentimento de confiança em si mesmo, a qualidade do 

sono, a estabilidade das emoções e a capacidade de suportar situações difíceis. Resultados 

muito semelhantes foram encontrados por estudos brasileiros realizados anteriormente por 

Silva et al. (2007), Costa (2009) e Cesari (2010). O item “problemas pessoais” tem sido 

associado pelo paciente à sintomatologia do transtorno psiquiátrico tanto nas entrevistas 

deste estudo quanto em outros estudos precedentes que envolveram a percepção de 

mudanças (Silva et al. 2007; Costa, 2009; Cesari, 2010).  

Quanto às menores percepções de melhora encontradas no presente estudo, dois itens 

se destacaram: a sexualidade e a saúde física dos pacientes. Esses resultados foram 

encontrados também por Silva et al. (2007), Costa (2009) e Cesari (2010). Os dados de 

porcentagem indicaram que 21,80% dos pacientes relataram piora na sexualidade após o 

início do tratamento. Essa foi a porcentagem mais elevada de piora percebida. No estudo de 



 
 

 

100 

Perreault et al. (2010), 19,80% dos pacientes também relataram piora na sexualidade após o 

início do tratamento para dependência química. De acordo com Cordás e Laranjeiras (2006), 

essa piora na sexualidade, e em outros aspectos físicos como energia, saúde física e apetite, 

pode estar associada aos efeitos colaterais dos psicofármacos. A utilização de psicofármacos 

pode afetar negativamente esses aspectos, ocasionando falta de disposição, diminuição do 

interesse sexual, surgimento de tremores, fadiga e aumento do apetite, com consequente 

ganho de peso. 

Os resultados do presente estudo indicaram um alto grau de satisfação dos pacientes 

com os serviços de saúde mental. Esses dados estão de acordo com as indicações da 

literatura internacional (Pascoe, 1983; Weiss, 1988; Ruggeri, 1994) e também 

corroboraram os dados de outros estudos brasileiros que avaliaram quantitativamente a 

satisfação dos usuários (Libério, 1999; Jaegger et al., 2004; Heckert et al., 2006; Kantorski 

et al., 2009). De acordo com Mercier e Corten (1994), o paciente faz um julgamento sobre 

o seu tratamento referindo-se aos seus valores, suas aspirações, sua situação atual e sua 

experiência com outros tratamentos. No presente estudo, um dos fatores que pode ter 

contribuído para a alta satisfação se refere às características dos serviços de saúde mental 

onde os pacientes faziam tratamento. Esses serviços oferecem aos pacientes consultas 

mensais, pré-agendadas pelos secretários dos serviços, sem nenhum custo para o paciente. 

Além disso, os pacientes ou seus familiares podem procurar os serviços antes da data 

marcada para a consulta, em caso de recaídas. Alguns pacientes relataram que estavam 

satisfeitos com essa organização dos serviços de saúde mental, uma vez que não 

necessitavam entrar na fila para agendamento de consulta, contrariamente ao que ocorria 

nos serviços públicos de saúde geral. Nesses últimos serviços, os pacientes relataram que 

tinham que procurar atendimento com antecedência e algumas vezes até dormir na fila para 

conseguir a consulta. Outros pacientes demonstraram muita satisfação com a isenção de 

custos com a consulta psiquiátrica e com a gratuidade dos psicofármacos. Esperidião e 

Trad (2006), em uma revisão de estudos, encontraram que a disponibilidade de 

medicamentos e vacinas é um dos preditores da satisfação dos pacientes com os serviços 

de saúde.   

Com relação às diferentes dimensões ou subescalas da SATIS-BR, os pacientes 

estavam significativamente mais satisfeitos quanto aos aspectos avaliados na subescala de 

“Satisfação com os Profissionais” do que na subescala “Satisfação com os Serviços”. Esse 

resultado corrobora os estudos de Jaegger et al., (2004), Heckert et al., (2006) e Kantorski 

et al., (2009). No estudo de Libério (1999), este mesmo resultado foi obtido para quatro 
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dentre os cinco CAPS pesquisados. Este resultado pode ter ocorrido devido ao bom 

relacionamento da equipe dos serviços com os pacientes. Em geral, os pacientes eram 

conhecidos nos serviços e tratados pelo primeiro nome. Isso pode ter causado maior 

aproximação entre pacientes e profissionais, fazendo com que os pacientes se sentissem 

acolhidos e respeitados. De acordo com Souza (1997), ser tratado com cortesia pela equipe 

de profissionais e ser reconhecido por ela são determinantes da satisfação dos pacientes 

com os serviços.  

Outro determinante da satisfação bastante discutido na literatura (Pascoe, 1983; 

Weiss, 1988; Perreault et al., 2001; Anderson et al., 2007) e encontrado no presente 

trabalho diz respeito à quantidade de atenção dispensada pelos profissionais dos serviços 

aos pacientes. Durante as entrevistas, muitos pacientes falaram sobre a importância de 

confiar no médico, de ter um profissional de referência e de receber a atenção necessária. 

Em um dos serviços investigados, onde trabalham os médicos residentes em psiquiatria, a 

atenção do psiquiatra e a duração da consulta foram constantemente elogiadas pelos 

pacientes. Alguns pacientes deste serviço disseram que confiavam em seus psiquiatras de 

referência para tomar decisões pessoais e que podiam falar com eles sobre certos aspectos 

de suas vidas que não se sentiam seguros para falar com outras pessoas. Esses pacientes 

relataram que temiam o momento em que seus médicos saíssem do serviço, pois, sendo 

residentes em psiquiatria, eles trabalhavam no local por um tempo determinado. Diante do 

exposto, já era esperado que a satisfação dos pacientes com os profissionais fosse maior do 

que a satisfação com os serviços avaliados.  

No presente estudo, constatou-se uma diferença significativa entre os níveis de 

satisfação dos pacientes analisados por itens da escala SATIS-BR. As médias mais 

elevadas de satisfação do paciente referiram-se aos seguintes itens: ter sido tratado com 

respeito e dignidade, considerar que a equipe estava ajudando e o tipo de ajuda dada pelo 

serviço. Esses resultados corroboraram os dados dos estudos de Heckert et al. (2006) e de 

Kantorski et al. (2009), que encontraram níveis elevados de satisfação para esses mesmos 

itens. Por outro lado, observou-se menor satisfação com as condições gerais das instalações 

do serviço, conforto e aparência do serviço e discussão dos profissionais com o paciente a 

respeito do tratamento, corroborando os dados obtidos pelo estudo de Kantorski et al. 

(2009).  Não foi possível fazer comparações da satisfação por itens com os dois estudos 

brasileiros de Libério (1999) e Jaegger et al. (2004) visto que esses estudos apresentaram 

resultados de satisfação apenas por subescalas.  
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 No que se refere aos fatores associados à satisfação dos pacientes com os serviços 

de saúde mental, na análise univariada, a idade dos pacientes se destacou como uma 

variável importante. Na análise multivariada, dentre as variáveis sociodemográficas e 

clínicas investigadas, a idade do paciente foi, igualmente, a variável preditora mais 

importante da satisfação com os serviços. Pacientes mais velhos apresentaram maior grau 

de satisfação com os serviços do que pacientes mais jovens. Resultados semelhantes foram 

encontrados em pesquisas internacionais. Em um estudo de metanálise, Hall e Dornan 

(1990) encontraram relações consistentes e significativas entre a maior idade do paciente e 

a sua satisfação com os cuidados médicos. Na pesquisa de Jackson, Chamberlin e Kroenke 

(2001), constatou-se igualmente que pacientes com idade superior a 65 anos apresentaram 

maior satisfação global com uma clínica de cuidados de saúde geral nos Estados Unidos do 

que pacientes com idade inferior a 65 anos. Rosenheck, Wilson e Meterko (1997) também 

encontraram que, dentre as características sociodemográficas dos pacientes, a maior idade 

foi o fator associado mais importante da satisfação com o serviço de saúde mental 

avaliado.  

No Brasil, Souza (1997) confirmou em seu estudo que a maior idade do paciente foi 

um fator preditor importante da satisfação com os serviços de saúde. A consonância dos 

resultados dos vários estudos indica que a maior idade é um preditor importante da 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde e saúde mental. Uma hipótese para 

explicar essa relação é a de que as pessoas mais idosas podem ter menores expectativas 

com os serviços e, consequentemente, se declararem mais satisfeitas com os mesmos, 

tendo em vista que a expectativa dos pacientes em relação aos serviços constitui um dos 

fatores que determinam o grau de satisfação (Mercier & Corten, 1994). De acordo com 

esses autores, as pessoas adaptam-se a eventos e reajustam as suas aspirações e 

expectativas em função das condições externas ou de sua realidade pessoal. Dessa forma, 

pessoas com declínio em suas capacidades terão expectativas de acordo com essa 

realidade, e essas expectativas influenciarão suas avaliações subjetivas, como a satisfação 

com os serviços de saúde mental.  

 Com relação à variável escolaridade, nas análises univariadas, constatou-se que 

quanto menor o número de anos de estudo, maior a satisfação dos pacientes com os 

serviços. Este resultado não se confirmou nas análises multivariadas. Na literatura 

internacional, resultados contraditórios de pesquisa foram encontrados na análise da 

relação entre escolaridade e satisfação. Hall e Dornan (1990) encontraram associação entre 

a menor escolaridade do paciente e sua satisfação com os serviços. Entretanto, os estudos 
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revisados por Pascoe (1983) e Weiss (1988) não encontraram relações consistentes entre a 

escolaridade dos pacientes e a sua satisfação com os serviços. Essa contradição nos 

resultados das pesquisas pode sugerir que a relação investigada esteja sofrendo a influência 

de outros fatores, como tamanho da amostra e tipo de serviço de saúde ou de outras 

variáveis sociodemográficas e clínicas. Além disso, em alguns estudos, pode ser que não 

tenha havido uma grande variedade de níveis de escolaridade para comparação entre os 

sujeitos, o que poderia produzir um resultado ambíguo sobre o efeito dessa variável na 

satisfação dos pacientes. No presente estudo, a associação entre as duas variáveis pode 

sugerir que os pacientes com menor escolaridade tenham menos exigência em relação às 

características dos serviços, resultando em maior satisfação.   

 As variáveis independência para tomar a medicação e número de crises no último 

ano constituíram fatores associados à satisfação dos pacientes com os serviços nas análises 

univariadas. Pacientes que tomavam a medicação sozinhos e que tiveram um menor 

número de crises no último ano estavam mais satisfeitos com os serviços de saúde mental. 

Na análise multivariada encontrou-se que os pacientes que não tinham doenças físicas e os 

que não apresentavam comorbidade psiquiátrica estavam mais satisfeitos com os serviços. 

Todas essas variáveis estão relacionadas com a sintomatologia do paciente e com a 

gravidade do transtorno psiquiátrico.  

Alguns estudos internacionais têm encontrado relações significativas entre a 

sintomatologia do paciente e sua satisfação com os serviços avaliados. Ankuta e Abeles 

(1993) demonstraram que os pacientes que tiveram significativa redução dos sintomas, 

comparando-os antes e depois do tratamento, estavam mais satisfeitos do que os pacientes 

que tiveram uma redução moderada dos sintomas e do que aqueles que não tiveram 

nenhuma redução de sintomas. Lunnen e Ogles (1998) também compararam mudança 

sintomática e satisfação e encontraram que os pacientes que tiveram melhora na sua 

sintomatologia estavam mais satisfeitos com o tratamento do que os pacientes que 

apresentaram piora na sintomatologia. Baradell (1995) constatou, em seu estudo, que a 

melhora na sintomatologia, tanto avaliada pelo próprio paciente quanto medida por 

profissionais, foi preditora de maior satisfação do paciente com a psicoterapia em um 

serviço de saúde mental.  Estudos com metodologias diferentes convergem para o mesmo 

resultado, reforçando que a melhora na sintomatologia dos pacientes é preditora de sua 

maior satisfação com os serviços.  

A análise univariada também identificou que o local de tratamento foi preditor de 

uma maior satisfação do paciente na subescala “Satisfação com os Serviços” da SATIS-
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BR. Pacientes que se tratavam no CAPS del Rei estavam significativamente mais 

satisfeitos com o serviço do que os pacientes que se tratavam no Ambulatório de Saúde 

Mental de Barbacena ou no CAPS de Lavras. Esse resultado pode ser entendido em virtude 

de uma mudança na estrutura física do CAPS del Rei. Aproximadamente dois anos antes 

do início da coleta de dados, esse CAPS foi transferido para outro prédio, mais novo, 

recém-reformado, com área de lazer, piscina e mais espaço para os pacientes. Esse fator 

pode ter contribuído para maior satisfação dos pacientes com o conforto e aparência do 

serviço, bem como com as instalações e com a estrutura física.  

 Com relação à categoria diagnóstica, as análises univariadas indicaram que os 

pacientes com um transtorno psiquiátrico das categorias “Esquizofrenia, Transtornos 

Esquizotípicos e Transtornos Delirantes” e “Transtornos do Humor e Afetivos” estavam 

significativamente mais satisfeitos do que os pacientes da categoria “Transtornos 

Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoforme”. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Holcomb et al. (1998). Esses autores constataram que pacientes com 

diagnósticos de esquizofrenia, transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior estavam 

mais satisfeitos com o serviço do que os pacientes com os diagnósticos de transtorno de 

estresse pós-traumático e transtorno da personalidade. Portanto, tanto no presente estudo 

como no estudo de Holcomb et al. (1998), os pacientes que possuíam diagnósticos de 

esquizofrenia e de transtornos do humor estavam mais satisfeitos do que pacientes com 

outros diagnósticos.     

A presente pesquisa apresenta, contudo, algumas limitações. Como a amostra 

estudada não foi selecionada aleatoriamente, não se pode generalizar os resultados para a 

população-alvo dos pacientes dos serviços estudados. Torna-se importante, portanto, a 

realização de estudos semelhantes a este, com amostras aleatórias e utilizando os mesmos 

instrumentos de medida, o que tornaria possível a generalização dos resultados. Além 

disso, os participantes deste estudo eram pacientes estabilizados, em tratamento 

psiquiátrico há, pelo menos, um ano, que não são representativos de todos os pacientes que 

fazem tratamento de saúde mental. Seis pacientes foram eliminados deste estudo por não 

terem demonstrado compreensão das questões dos instrumentos de medida, conforme 

avaliado pelos entrevistadores. Esses pacientes e outros que não participaram do estudo por 

não preencherem os critérios de inclusão poderiam ser aqueles que perceberam mais pioras 

em suas vidas em função do tratamento e os que estavam mais insatisfeitos com os 

serviços. Entretanto, há muitas dificuldades em fazer pesquisa com esses pacientes por 

causa do problema da falta de confiabilidade em seus autorrelatos.      
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Pelo fato de este ser um estudo correlacional, é necessário ter cautela na 

interpretação dos resultados, já que este tipo de estudo não permite o estabelecimento de 

uma relação causal entre as variáveis estudadas. Outra limitação é que, pelo fato de o 

presente estudo ser do tipo transversal, não é possível acompanhar a evolução da percepção 

de mudança e da satisfação em momentos distintos do tempo ao longo do tratamento. 

Pesquisas longitudinais com essa mesma temática poderiam apontar variações nas medidas 

de percepção de mudança e satisfação dos pacientes com os serviços, oferecendo novas 

informações para a melhoria dos serviços de saúde mental.  

Apesar dessas limitações, o presente estudo forneceu resultados interessantes para a 

avaliação em saúde mental. Foi destacada a importância de avaliar a percepção de 

mudança pelos próprios pacientes como fator preditor da maior satisfação dos pacientes 

com os serviços. As medidas de resultado utilizadas neste trabalho e outras medidas de 

autorrelato do paciente podem fornecer dados relevantes para a prática profissional. A 

consideração de resultados como estes poderá aumentar a eficácia das intervenções e, 

consequentemente, a qualidade dos serviços de saúde mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

106 

CONCLUSÕES 

 

A análise dos fatores associados, realizada neste estudo, indicou a presença de 

variáveis sociodemográficas e clínicas importantes na predição da satisfação dos pacientes 

com os serviços de saúde mental. Destacou-se que a medida de percepção de mudanças 

pelos próprios pacientes, em função do tratamento recebido, é a principal preditora do 

maior grau de satisfação do paciente com os serviços de saúde mental avaliados. A 

consistência desse resultado no contexto brasileiro, que também corrobora os estudos 

internacionais analisados sobre a mesma temática, indica que a medida de percepção de 

mudanças é relevante para apontar aspectos do tratamento que necessitam ser melhorados, 

visando a aumentar o nível de satisfação dos pacientes. Essa avaliação é importante, tendo 

em vista que a satisfação com o serviço está relacionada com a adesão dos pacientes ao 

tratamento e com a frequência de uso do serviço, essenciais para o bom resultado do 

atendimento. A medida de percepção de mudança deve ser usada, portanto, para direcionar 

as intervenções e melhorar a qualidade dos serviços de saúde mental. 

Este estudo identificou ainda os aspectos da vida dos pacientes em que eles 

perceberam melhora, ausência de mudança e piora como resultado do tratamento recebido. 

A percepção de melhora foi menor em relação aos itens sexualidade, saúde física e apetite. 

Esses resultados podem indicar a presença de efeitos colaterais dos psicofármacos (Cordás 

& Laranjeiras, 2006). Torna-se importante a maior atenção e controle desses efeitos 

colaterais pelos profissionais dos serviços, uma vez que eles podem prejudicar a satisfação 

dos pacientes e, portanto, prejudicar a sua adesão ao tratamento.  

Além disso, este estudo constatou que a satisfação dos pacientes era menor em 

relação aos aspectos da estrutura física dos serviços e ao nível de discussão feita pelos 

profissionais sobre seu tratamento. A baixa satisfação com as condições físicas dos 

serviços tem corroborado os resultados de outros estudos nacionais e aponta para uma 

necessidade a ser atendida. A baixa satisfação com a falta de discussão sobre o tratamento 

pode indicar que alguns pacientes têm interesse em se envolver mais com o próprio 

tratamento e, também, um desejo de maior autonomia. O estudo de Perreault et al. (2001) 

comprovou que a informação constitui uma dimensão-chave da satisfação dos pacientes 

com os serviços. Esse resultado do presente estudo sugere que os profissionais de saúde 

mental podem e precisam discutir certos aspectos do tratamento com os pacientes que 

apresentam sintomatologia estável. Assim, os profissionais estarão contribuindo para a 

maior autonomia e envolvimento do paciente, e também para sua reabilitação.    
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As medidas de resultado relatadas pelo próprio paciente e utilizadas no presente 

estudo produziram resultados relevantes, que podem ser úteis para melhorar a qualidade 

dos serviços. Constatou-se, ainda, que muitos pacientes psiquiátricos estabilizados estão 

aptos a falar sobre sua experiência com o tratamento e com os serviços de saúde mental. 

Portanto, a perspectiva dos pacientes deve ser considerada tanto em estudos de avaliação 

quanto na rotina dos serviços. Estudos futuros, que utilizem estas e outras medidas de 

resultado, na perspectiva dos próprios pacientes, podem ajudar a reunir informações úteis 

para a prática dos serviços conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2001). No Brasil, torna-se importante a realização deste tipo de estudo, uma vez 

que o processo de reforma psiquiátrica é relativamente recente e necessita de novos dados 

de pesquisa para a melhoria da qualidade dos serviços e da própria política de saúde 

mental.   
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ANEXOS  
 

ANEXO A 
 

ESCALA DE MUDANÇA PERCEBIDA 
(VERSÃO DO PACIENTE) 

 
1. Você acha que o tratamento que você está recebendo aqui o ajudou a se sentir melhor? 
 □ Se Sim: Como? _______________________________________________________________  
   
□ Se Não: Por quê?______________________________________________________________ 
 
2. Agora, eu vou lhe perguntar, para cada aspecto da sua vida, se você acha que se você teve 

mudanças desde que começou a se tratar aqui no______(nome do local) e se estas mudanças 
foram para pior ou para melhor. 

  
Nota ao entrevistador: 

Para cada item abaixo, dizer :  Desde que você 
começou a se tratar aqui ....... está(ão)...... 

 
Pior do que 
antes 

 
Sem 
mudança 

 
Melhor do 
que antes 

1. Seus problemas  pessoais □ □ □ 
2. Seu humor □ □ □ 
3. A estabilidade das suas emoções □ □ □ 
4. Sua confiança em você mesmo □ □ □ 
5. Seu interesse pela vida □ □ □ 
6. Sua capacidade de suportar situações difíceis □ □ □ 
7. Seu apetite □ □ □ 
8. Sua energia (disposição para fazer as coisas) □ □ □ 
9. Seu son  □ □ □ 
10. Sua saúde física (Dores, tremores, etc.) □ □ □ 
11. Sua sexualidade (satisfação sexual) □ □ □ 
12. Sua convivência com sua família □ □ □ 
13. Sua convivência com seus amigos ou amigas □ □ □ 
14. Sua convivência com as outras pessoas □ □ □ 
15. Seu interesse em trabalhar ou se ocupar com  
      alguma coisa 

□ □ □ 

16. Suas atividades de lazer (as coisas que você 
      gostava de fazer) 

□ □ □ 

17. Suas tarefas de casa (ex : cozinhar, fazer 
compras 
     para a casa, lavar roupa, arrumar o quarto ou a  
     casa, consertar coisas, etc). 

□ □ □ 

18. Sua capacidade de cumprir as obrigações e 
tomar decisões 

□ □ □ 

Impressão geral : Finalizando, eu gostaria de 
saber se:  

   

19. Desde que você começou a se tratar aqui, em 
geral, você está 

□ □ □ 
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ANEXO B 
 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 
 

SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 
 

 
Obrigado por aceitar ser entrevistado neste estudo coordenado por 
 
 
O objetivo principal deste questionário é conhecer a experiência das pessoas com serviços 
de saúde mental, com a perspectiva de estar melhorando-os posteriormente.  
 
Este questionário foi adaptado e validado à partir de um estudo feito no Brasil sobre a 
satisfação com os serviços de saúde mental, pelo Laboratório de Investigações em Saúde 
Mental da USP, pelo Centro de Montreal Colaborador da OMS para Pesquisa e Formação 
em Saúde Mental e pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ, como parte 
de uma pesquisa multicêntrica coordenada pela Organização Mundial de Saúde. A 
permissão de utilizar este questionário foi concedida por Dr. J.M.Bertolote da Unidade de 
Luta contra as Doenças Mentais da Divisão de Saúde Mental da OMS. 
 
Todas as informações fornecidas por você serão mantidas estritamente confidenciais (e seu 
anonimato é garantido, se assim você desejar). 
 
Nós lhe agradecemos pelo tempo que você está gastando para responder a todas estas 
questões e, é claro, todos os seus comentários são bem-vindos. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 
Nome (Opcional):____________________________      
Idade:_________________________ 
Estado civil:___________                                                 
Escolaridade:___________________ 
Gênero:_________________            
Início do atendimento:___________   
Trabalho:___________________ 
Nome do serviço:____________________________ 
Data ___/___/___ 
 
Nós vamos lhe fazer algumas perguntas sobre o seu grau de satisfação geral com o 
(nome do serviço). Eu vou ler para você todas as perguntas e todos os tipos de 
resposta. Não há respostas certas ou erradas. Queria responder de acordo com sua 
opinião pessoal. 
 
1. Qual a sua opinião sobre a maneira como você foi tratado, em termos de respeito e 
dignidade? 
 
Nunca me senti respeitado         1 
Geralmente não me senti respeitado         2 
Mais ou menos          3 
Geralmente me senti respeitado        4 
Sempre me senti respeitado         5 
 
2. Quando você falou com a pessoa que admitiu você no (nome do serviço), você 
sentiu que ele/a ouviu você? 
 
Não me ouviu de forma alguma         1 
Não me ouviu bastante         2 
Mais ou menos          3 
Me ouviu bastante          4 
Me ouviu muito          5 
 
3. Até que ponto a pessoa que admitiu você no (nome do serviço) pareceu 
compreender o seu problema? 
 
Não me compreendeu de forma alguma       1 
Não me compreendeu muito         2 
Mais ou menos          3 
Me compreendeu bem         4 
Me compreendeu muito bem         5 
 
4. Em geral, como você acha que a equipe do (nome do serviço) compreendeu o tipo 
de ajuda de que você necessitava? 
 
Não me compreendeu de forma alguma       1 
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Não me compreendeu muito         2 
Mais ou menos          3 
Me compreendeu bem         4 
Me compreendeu muito         5 
 
 
5. Qual sua opinião sobre o tipo de ajuda dada a você pelo (nome do serviço)? 
 
Parece que eles pioraram as coisas        1 
Não obtive nenhuma ajuda         2 
Não obtive muita ajuda         3 
Senti que obtive alguma ajuda        4 
Senti que obtive muita ajuda         5 
 
6. Você já teve alguma dificuldade para obter informações da equipe do (nome do 
serviço) quando você pediu por elas? 
 
Muito frequentemente          1 
Frequentemente          2 
Mais ou menos          3 
Raramente           4 
Nunca            5 
Eu nunca pedi           9 
 
7. Até que ponto você está satisfeito com a discussão que foi feita com você sobre o seu 
tratamento no (nome do serviço)? 
 
Muito insatisfeito          1 
Insatisfeito           2 
Indiferente           3 
Satisfeito           4 
Muito satisfeito          5 
 
8. Você considerou que a equipe do (nome do serviço) estava lhe ajudando? 
 
Nunca            1 
Raramente           2 
Mais ou menos          3 
Frequentemente          4 
Sempre           5 
 
9. Em geral, como você classificaria a acolhida dos profissionais do (nome do 
serviço)? 
 
Nada amigável          1 
Pouco amigável          2 
Mais ou menos          3 
Amigável           4 
Muito amigável          5 
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10. Em geral, como você classificaria a competência da equipe do (nome do serviço)? 
 
Muito incompetente           1 
Incompetente           2 
Mais ou menos          3 
Competente           4 
Muito competente          5 
 
11. Na sua opinião, que grau de competência tinha a pessoa com quem você trabalhou 
mais de perto? 
 
Muito incompetente          1 
Incompetente           2 
Mais ou menos          3 
Competente           4 
Muito competente          5 
 
12. Você ficou satisfeito com o conforto e a aparência do (nome do serviço)? 
 
Muito insatisfeito          1 
Insatisfeito           2 
Indiferente           3 
Satisfeito           4 
Muito satisfeito          5 
 
13. Como você classificaria as condições gerais das instalações (p. ex.,instalações de 
banheiro/cozinha, refeições, prédio, etc.)? 
 
Péssimas           1 
Ruins            2 
Regulares           3 
Boas            4 
Excelentes           5 
 
14. De que você mais gostou no (nome do serviço)? 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
15.De que você menos gostou no (nome do serviço)? 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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16.Na sua opinião, o serviço no (nome do serviço) poderia ser melhorado? 
 
Sim            1 
Não            2 
Não sei           3 
 
16.1. Se sim, de que maneira? 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO C 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 
 

Projeto Sobre Mudança Percebida e Satisfação 
 
 
Respondente: Paciente (  )  Familiar (  ) 
Nome do respondente:______________________________________________________ 
Entrevistador:_____________________________________________________________  
Data da entrevista:____/____/______  
Local da entrevista:____________________________ 
Endereço (opcional) :_______________________________________________________ 
 
 
 
A .  DADOS DO PRONTUÁRIO: 
 
Número do prontuário:____________________    
Instituição:________________________ 
Nome do paciente:_________________________________________________________ 
Gênero: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino          Idade:______ anos      
Data de nascimento:____/____/______ 
Estado Civil: ______________________________________________________________ 
Ocupação: ________________________________________________________________ 
Diagnóstico (nome e número do CID – 10):______________________________________ 
Comorbidades:_____________________________________________________________ 
 
 
B. DADOS  DO PACIENTE: 
 
1. Com que idade ____(Nome) ficou doente? _______ anos 
 
2. Há quantos anos ele está doente? _______ anos 
 
3. Há quanto tempo _____(Nome) faz tratamento psiquiátrico? _______ anos 
 
4. Qual tratamento psiquiátrico ele está fazendo no momento? 
(  ) 1. CAPS-Dia. Especificar: _______ vezes por semana 
(  ) 2. Acompanhamento ambulatorial com medicamentos  
(  ) 3. Sem visitar o médico, mas com uso de medicamentos  
(  ) 4. Consultas periódicas, mas sem uso de medicamentos  
(  ) 5. Acompanhamento em casa 
(  ) 6. Outro – especificar: 
_____________________________________________________ 
 
5. Além do tratamento psiquiátrico, _____(Nome) faz algum outro tipo de tratamento 
médico? (dentista, fisioterapeuta, etc.)? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não.    
Qual?_____________________ 
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6. ____(Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico? 
(  ) 1. Sim       (  ) 2. Não  

Se sim: 
6.a. Quantas vezes ele foi internado? _______ vezes 
 
6.b. Quando foi a última vez que ele ficou internado? Há _______ anos 
 
6.c. Qual foi a duração da última internação: _______ mês (s) 

 
 
7. Quantos remédios o médico receitou para ele?_______ remédios 

Quais são?_________________________________________________________ 
7.a. Tipo de remédio: (   ) 1. via oral  (   ) 2. injeção  (   ) 3. ambos 
 
7.b. Frequência dos remédios via oral:  
(  ) 1. Diária (___ vezes por dia)      (  ) 2. Semanal     (  ) 3. Mensal  
 
7.c. Frequência das injeções: 
(  ) 1. Semanal;  (  ) 2.Quinzenal    (  ) 3. Mensal 
 
7.d. ____(Nome) toma o remédio sozinho?  (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não  
 
Se não: 
7.e. _____ (Nome) aceita tomar? 
(  ) 1. Sim   (  ) 2. Não   (  ) 3. Às vezes. 

Especificar:___________________________ 
 
8. Atualmente _____(Nome) está em crise?  (  ) 1. Sim       (  ) 2. Não  
 
9. Quantas crises _____(Nome) teve no último ano? _______ crises 
 
10. Além da doença psiquiátrica, _______(Nome) tem outras doenças físicas?  (  ) 1. Sim   
(    ) Não.          Se sim, especificar qual ou 
quais____________________________________________________________________ 
 
11. ______(Nome) faz uso de bebidas alcoólicas? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não 
               Se sim, especificar a frequência:__________ 
 
12. _____(Nome) faz uso de drogas ilícitas (maconha, cocaína, etc.)? 
 (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não 
 Se sim, especificar quais:____________________________________________________ 
 
13. O início do tratamento do ______(Nome) coincidiu com alguma mudança na vida 
dele?  
(   ) 1. Sim  (   ) 2. Não     

Se sim:  
 
13.a. 

Explique_________________________________________________________________ 
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14. (Nome) cursou a escola? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
Se sim: 

  
14.a. Número de anos de escolaridade:___________________________ 

  
14.b. Até que série o paciente estudou?___________________________ 

 
15. (Nome) tem alguma renda própria?  (  ) 1. Sim  (  ) 2. Não 

Se sim: 
 
 15.a. Quanto ele ganha?_________________________________ 
  
 15.b. De onde ele obtém essa renda?__________________________ 
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ANEXO D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Percepção de Mudança e Satisfação 

dos Pacientes Psiquiátricos em Serviços de Saúde Mental” 

Responsável: Mônia Silva, Laboratório de Pesquisa em Saúde em Saúde Mental 

(LAPSAM, UFSJ) 

                                                                                                                            

Estamos realizando um estudo sobre as pessoas que estão recebendo um tratamento 

psiquiátrico, como é o seu caso. Queremos compreender como você está percebendo as 

mudanças que estão ocorrendo em sua vida depois que você iniciou este tratamento, ou 

seja, o que melhorou, o que piorou e que aspectos não mudaram. Queremos saber também 

se você está satisfeito com o tratamento, com a equipe de funcionários e com o serviço no 

qual você faz tratamento.  

 

Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante aproximadamente 50 

minutos para responder a dois questionários. Serão feitas perguntas sobre diferentes 

aspectos de sua vida: sua saúde física, sua vida emocional, sua relação com seus amigos, 

familiares e seu meio ambiente e sobre sua satisfação com o serviço e com o seu 

tratamento. Não há respostas certas ou erradas, o que nós valorizamos é a sua opinião 

sincera. 

            

Essa entrevista não oferece nenhum risco, desconforto ou custo para você. Ela também não 

vai interferir com o seu tratamento. Você poderá ter todas as informações que quiser e 

poderá escolher não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem prejuízo no seu atendimento. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento no estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações 

prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. Não será feita 

nenhuma divulgação de suas informações pessoais, mas somente em conjunto com as 

respostas de um grupo de pessoas que fazem o mesmo tratamento que você. 
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Os resultados deste estudo poderão ajudar a compreender melhor os efeitos do tratamento 

oferecido pelos serviços comunitários de saúde mental na vida dos pacientes. Isso poderá, 

futuramente, beneficiar você e outras pessoas que fazem tratamento psiquiátrico.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou                                                   

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não causará 

nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei 

que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por participar do estudo.  

Eu concordo em participar do estudo.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 _______________________________________                        _____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32)3379-2469 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO E 

CARTA DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS (CEPES) DA UFSJ 

 


