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RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) recomenda a realização de pesquisas 

avaliativas que visem a melhorar a qualidade dos serviços e as políticas de saúde 

mental. Recentemente, no Brasil, com o movimento de desinstitucionalização 

psiquiátrica, o tratamento que antes ocorria em hospitais psiquiátricos passou a ser feito 

em serviços comunitários de saúde mental, como o Serviço Residencial Terapêutico 

(SRT). Diversos autores consideraram a satisfação de pacientes com os serviços de 

saúde mental como um indicador importante do resultado e da qualidade desses 

serviços. No entanto, poucos estudos avaliaram a satisfação de pacientes psiquiátricos 

em residências terapêuticas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de satisfação 

dos pacientes psiquiátricos moradores dos SRT de Barbacena, cidade de porte médio. 

Buscou-se, também, identificar o grau de satisfação dos pacientes em relação às 

dimensões dos serviços e verificar os fatores preditores do grau de satisfação desses 

pacientes. Foram entrevistados 45 pacientes, dentre os 154 acolhidos em 25 residências 

terapêuticas. Para a coleta de dados, foram utilizados a Escala de Avaliação da 

Satisfação dos Pacientes 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 média de satisfação dos 

pacientes foi elevada, tanto para o escore global de satisfação (4,32) quanto para as 

subescalas (> 4,22), todos sempre mensurados pela escala Likert de cinco pontos. A 

maior média de satisfação (4,48) foi encontrada na subescala que avalia as condições 

físicas e de conforto do serviço. Os resultados mostraram que nenhuma das variáveis 

sociodemográficas e clínicas investigadas, categóricas ou contínuas, esteve 

isoladamente relacionada aos escores de satisfação dos pacientes, seja no escore global 

ou nas subescalas. Houve, contudo, uma tendência de maiores escores de satisfação para 

os pacientes alfabetizados e para os que faziam algum outro tipo de tratamento (além do 

medicamentoso e da terapia ocupacional). Os resultados demonstraram a viabilidade e 

aceitabilidade dos SRT, sob a perspectiva dos seus usuários, como política pública de 

saúde mental. 

 

Palavras-chave: Satisfação do Paciente. Avaliação de Resultados. Serviços 

Comunitários de Saúde Mental. Moradias Assistidas. 



ABSTRACT 

 

The World Health Organization (OMS, 2001) emphasizes the need for quantitative 

evaluation of mental health services in order to improve quality of these services and of 

public policies concerned. In recent years, in the light of the psychiatric de-

institutionalization movement, mental health treatments in Brazil previously centered on 

psychiatric hospitals gradually shifted towards community-based services, among them 

the Therapeutical Residence Services (Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT). 

Several authors agree that patient satisfaction with mental health services is an 

important indicator of their results and quality. Nonetheless, few studies are available 

on the satisfaction of psychiatric patients in the SRT. The objective of this research was 

to assess the degree of patient satisfaction of residents of SRT in Barbacena-MG, a 

medium-size city. The study aimed as well at identifying patient satisfaction with the 

various dimensions of these services, and at finding possible factors that could be 

predictive of satisfaction. A sample of 45 patients was surveyed out of a total population 

of 154 residents distributed over 25 residences.  Instruments used for data collection 

were the Scale of Patient Satisfaction with Mental Health Services (SATIS-BR) and a 

socio-demographic and clinical questionnaire. Descriptive statistics, and univariate and 

multivariate analyses were obtained from the data collected. Results indicated that mean 

patient satisfaction was high, as indicated by either the global satisfaction scale (score 

4.32) or its component subscale scores (scores >4.22), which were recorded in a five-

point Likert scale. The largest satisfaction scores (4.48) were found in the subscale 

related to physical conditions and patient comfort. None of the socio-demographic or 

clinical variables, either categorical or continuous, was by itself related to the patients’ 

satisfaction scores, whether those of global scale or those of the subscales. There was, 

however a tendency towards higher satisfaction scores for the patients that were literate 

and for those that underwent some other form of treatment (other than treatment with 

medications or occupational therapy). Results demonstrated, under the patients’ 

perspective, the viability and acceptance of the SRT as a public mental health policy. 

 

Key-words: Patient Satisfaction. Outcome Assessment. Community Mental Health 

Services. Assisted Living Facilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) e o Ministério da Saúde 

(2004a) têm demonstrado, cada vez mais, nas últimas décadas, preocupação com os 

pacientes com transtornos psiquiátricos. Essa preocupação se deve, principalmente, à 

elevada taxa de prevalência desses transtornos. Os resultados de pesquisas com mais de 

60 mil adultos, realizadas em 40 países, entre 2001 e 2003, indicaram taxas de 

prevalência de transtornos psiquiátricos entre 9,1 e 16,1% (Thornicroft & Tansella, 

2010). Dados de pesquisas, citados pela OMS (2001), indicaram que aproximadamente 

450 milhões de pessoas no mundo apresentavam algum tipo de transtorno psiquiátrico. 

Os transtornos psiquiátricos, segundo a OMS (2008), contribuíram com 13% da Carga 

Global de Doenças (CGD) no ano de 2002. Esse índice inclui os anos de vida perdidos 

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

acordo com a gravidade do transtorno. No ano de 2000, os transtornos psiquiátricos 

contribuíram com 8,1% de todos os anos de vida perdidos, contribuição comparável ou 

superior às de doenças respiratórias (9,0%), às de todas as formas de câncer (5,8%) e às 

de doenças cardiovasculares (4,4%) (Thornicroft & Tansella, 2010).  

Os custos com saúde mental podem ser considerados sob dois aspectos: os 

monetários e os não monetários. Em relação aos custos monetários, segundo Gonçalves, 

Vieira e Delgado (2012), no período de 2001 a 2009, houve aumento geral de 51,3% 

dos gastos com saúde mental, enquanto o valor per capita do gasto hospitalar decresceu 

45,5%. De acordo com Andreoli (2007), no ano de 2003, os gastos do poder público 

com saúde foram de 17 bilhões de reais, dos quais apenas 3,1% foram destinados a 

ações e programas de saúde mental. Com referência aos custos não monetários dos 

transtornos psiquiátricos, Thornicroft e Tansella (2010) destacaram que, para os 

pacientes, há um sofrimento causado pelos sintomas, o que implica baixa qualidade de 

vida e perda da capacidade de trabalho. Os autores ainda salientaram que, para as 

famílias dos pacientes, há sobrecarga crescente devido aos cuidados contínuos prestados 

e à redução da produtividade econômica. 

Com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, o cuidado com os 

pacientes psiquiátricos, que antes ocorria nos hospitais, progressivamente passou a ser 

feito na comunidade. Foram desenvolvidos diversos serviços de saúde mental 

comunitários, incluindo os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) (Bandeira, 

Gelinas, & Lesage, 1998). Essas residências são estruturadas para acolher pacientes com 
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transtornos psiquiátricos graves e persistentes, que, devido às longas internações, 

tiveram seus vínculos sociais comprometidos total ou parcialmente (Ministério da 

Saúde, 2004b). Segundo Furtado (2006), essas moradias visam a apoiar a estadia do 

paciente fora do hospital psiquiátrico e a promover a sua reinserção social. 

O estudo da satisfação é importante, pois é uma medida de resultado fornecida 

pelo próprio paciente, e não por terceiros. Além disso, permite definir até que ponto os 

cuidados médicos atingiram as expectativas dos pacientes, pôde influenciar e 

potencializar a própria eficácia das intervenções, aumentando a adesão, além de permitir 

avaliar até que ponto uma intervenção é socialmente aceitável e pertinente, estimando, 

assim, sua validade social (Ruggeri, 1994). 

Nos estudos que avaliam os serviços de saúde mental, tem-se utilizado, com 

maior frequência, a medida de satisfação dos usuários (Smith, 2004). Avaliar serviços 

de saúde, por meio de pesquisas avaliativas e de monitoramento, é recomendação da 

OMS (2001) como forma de promover a qualidade desses serviços. No Brasil, a partir 

da década de 1990, com a ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o incentivo à 

participação da comunidade nos processos de planejamento e avaliação dos serviços, o 

estudo da satisfação dos usuários concentrou-se mais nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do que nos demais serviços (Esperidião & Trad, 2006). A inclusão, 

pelo governo federal, das medidas de satisfação nas avaliações dos serviços de saúde 

reforçou a importância da utilização dessa medida (Ministério da Saúde, 2004a).  

Tendo em vista a relevância dos SRT na reinserção social dos pacientes 

psiquiátricos, foi realizada busca sistemática para identificar os estudos sobre satisfação 

dos pacientes nos SRT publicados nos indexadores dos periódicos científicos SciELO e 

Lilacs com os seguintes descritores: “serviços residenciais terapêuticos”, “residências 

terapêuticas”, “satisfação”, “avaliação”, “satis-br”, “pacientes psiquiátricos” e “saúde 

mental”. Foi encontrado apenas um estudo (Jaegger et al., 2004) que avaliou a 

satisfação dos pacientes psiquiátricos em SRT.  

Nova busca foi realizada nos indexadores internacionais Medline e Psychiatric 

Services com o cruzamento dos descritores: “residential”, “services”, “satisfaction”, 

“outcomes”, “mental”, “health” e “patient”. Foram encontrados 138 estudos no total. 

Destes, somente nove estudos avaliaram a satisfação dos pacientes psiquiátricos com os 

serviços residenciais (Fenton, Mosher, Herrell, & Blyler, 1998; Kasprow, Frisman, & 

Rosenheck, 1999; Hawthorne, Green, Lohr, Hough, & Smith, 1999; Hanrahan, Luchins, 

Savage, & Goldman, 2001; Hawthorne et al., 2005; Piat et al., 2008; Greenfield, 
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Stoneking, Humphreys, Sundby, & Bond, 2008; Osborn et al., 2010; De Heer-

Wunderink, Visser, Sytema, & Wiersma, 2012). Em todos esses estudos, foram 

encontrados elevados níveis de satisfação dos pacientes com os serviços residenciais de 

saúde mental. 

O principal problema de pesquisa identificado, na literatura consultada, foi a 

carência de estudos internacionais e nacionais que avaliassem a satisfação dos pacientes 

psiquiátricos com os SRT. As questões de pesquisa que se colocaram, no presente 

estudo, foram: qual é o grau de satisfação dos pacientes moradores dos SRT de 

Barbacena e quais são os fatores associados à satisfação desses usuários? 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentada, inicialmente, uma revisão sobre o impacto dos transtornos 

psiquiátricos na saúde pública e o processo de desinstitucionalização no Brasil e no 

mundo, que constitui o contexto no qual se insere o presente trabalho. O tópico seguinte 

abordará a descrição dos serviços de saúde mental desenvolvidos no País. Logo após, 

serão apresentados os tópicos de avaliação de serviços de saúde, da qualidade dos 

cuidados em saúde e da avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental e as 

questões metodológicas na medição da satisfação. Por último, será feita uma descrição 

das pesquisas encontradas na literatura sobre a avaliação da satisfação de pacientes 

psiquiátricos em SRT, tema do presente estudo.  

 

O impacto dos transtornos psiquiátricos 

 

Durante muito tempo, foi subestimada a avaliação do impacto dos transtornos 

psiquiátricos, pois somente se contabilizava o número de mortes decorrentes desses 

transtornos, e não o número de pessoas incapacitadas (Kohn, Mello, & Mello, 2007). 

Um programa da OMS para medir o ônus de doenças em geral redefiniu a forma de 

examinar o seu impacto, utilizando a medida de CGD. Essa medida considera tanto os 

anos de vida perdidos como os anos vividos com incapacidade, ajustados de acordo com 

a gravidade da doença. Usando esse indicador, verificou-se que, embora as doenças 

neuropsiquiátricas representem apenas 1% das mortes por doença, elas representaram 

13% da CGD no ano de 2002 (Murray & Lopez, 1996). 

Sobre a disponibilidade dos serviços de saúde mental, um terço dos países não 

tem programas específicos nessa área. O Brasil, por outro lado, tem uma política 

nacional de saúde mental e uma legislação relativa a ela. Existem, também, políticas 

específicas para tratamento dos problemas ligados ao consumo de drogas. Entretanto, a 

saúde mental no País conta com apenas 2,5% do orçamento em saúde, enquanto que nos 

Estados Unidos da América (EUA) conta com 6% e no Canadá com 11%. No Brasil, a 

saúde mental recebe financiamento por meio dos impostos cobrados da população, mas 

nem todos têm acesso aos atendimentos e, assim, recorrem aos serviços privados (Kohn 

et al., 2007). 

O estigma e a falta de conhecimento são as maiores barreiras para o tratamento. 

Segundo Kohn et al. (2005), a porcentagem de pessoas que não está recebendo 
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tratamento não é tão grande no Brasil como em outros países da América Latina, porém 

ainda é bastante significativa. Existe uma percepção da população quanto à ineficácia 

dos tratamentos psiquiátricos. Muitos acreditam em remissão espontânea dos sintomas e 

fazem opção de lidar com o transtorno psiquiátrico sem qualquer tipo de auxílio (Kohn 

et al., 2007). A falta de tratamento é maior na população de baixa renda de acordo com 

Kohn et al. (2007). Porém, as classes alta e média também apresentam esse mesmo 

problema. Dados obtidos de bairros de classes média e alta da cidade de São Paulo 

demonstraram que aproximadamente metade dos pacientes com transtorno bipolar e 

depressão maior não está recebendo tratamento (Kohn, Saxena, Levav, & Saraceno, 

2004; Kohn et al., 2005, 2007).  

Os transtornos psiquiátricos têm impacto negativo na qualidade de vida. Há 

implicações do não tratamento dos transtornos psiquiátricos em saúde pública: aumento 

da pobreza, queda do nível socioeconômico, queda dos níveis de escolaridade, 

disfunções na família, aumento no número de gestações em adolescentes e aumento da 

violência doméstica (Kohn et al., 2007). 

 

Contexto internacional da desinstitucionalização psiquiátrica 

 

Thornicroft e Tansella (2010) propuseram uma divisão histórica dos serviços 

de saúde mental em três períodos. O primeiro correspondeu à ascensão do asilo (1880-

1950), marcado pela construção de manicômios, pelo aumento no número de leitos nos 

hospitais, pelo investimento público em instituições, médicos e enfermeiros como 

únicos membros da equipe profissional e pela primazia da hospitalização para o 

tratamento psiquiátrico. O segundo período correspondeu ao declínio do asilo, que 

ocorreu em alguns países desenvolvidos após 1950, quando houve diminuição do 

número de leitos hospitalares e desinvestimento público em serviços hospitalares. 

Enfatizaram-se as áreas de atuação de psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais e 

assistentes sociais, adotaram-se a avaliação do tratamento e os sistemas de diagnóstico 

padronizados, houve crescimento e influência da psicoterapia individual e de grupo, 

bem como focalização no controle farmacológico e na reabilitação social de pacientes 

menos debilitados, egressos de manicômios. No terceiro período, a partir de 1980, 

iniciou-se melhor equilíbrio entre os serviços hospitalares e comunitários, no qual asilos 

foram substituídos por pequenas instalações, a diminuição de leitos psiquiátricos 

hospitalares desacelerou e reconheceu-se cada vez mais a importância das famílias em 
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termos de cuidados prestados, potencial terapêutico, sobrecarga e lobbying potencial. 

Foram criados serviços comunitários de saúde mental, adotou-se o trabalho em equipe 

multidisciplinar, surgiu a psiquiatria baseada em evidências no tratamento 

farmacológico, psicológico e social, bem como a preocupação com o equilíbrio entre o 

controle de pacientes e a independência do paciente. 

Na década de 1950, observaram-se, na Europa, EUA e Canadá, movimentos de 

desinstitucionalização e o desenvolvimento da saúde mental comunitária. Diversos 

fatores, como os movimentos sociais humanitários, bem como as causas judiciais 

ganhas por advogados de pacientes e ativistas de direito civil, contribuíram para criar 

uma nova consciência do problema (Bandeira, 1991). 

O reconhecimento dos problemas resultantes da internação psiquiátrica 

prolongada foi objeto de estudo de diversos pesquisadores. Os efeitos negativos da 

hospitalização nos pacientes psiquiátricos eram a apatia, a perda da capacidade de 

trabalho, o déficit na competência social e a perda de autonomia. Tais características 

foram amplamente reconhecidas como uma segunda doença, que se somava ao 

problema inicial. Com o surgimento dos medicamentos psicotrópicos, tornou-se 

possível o controle da sintomatologia positiva do transtorno psiquiátrico, bem como o 

tratamento do paciente fora do hospital, aumentando o sentimento de segurança na 

sociedade em geral (Bandeira, 1991). 

Na Inglaterra, entre 1955 e 1959, houve aumento da tolerância da sociedade 

com o paciente psiquiátrico por meio da Psiquiatria Social, que ajudou no processo de 

desinstitucionalização. Instituiu-se a Lei da Saúde Mental pelas autoridades locais, com 

o fornecimento de assistência aos pacientes psiquiátricos (Bandeira, 1991). Segundo 

Morgado e Lima (1994), na Inglaterra, nenhum paciente pode ser diretamente internado 

em hospital psiquiátrico sem antes atravessar filtros ou barreiras, nos quais eles são 

avaliados primeiro por um clínico geral e depois por um psiquiatra; somente após, pode 

ocorrer a hospitalização. Quando o paciente é hospitalizado, o prontuário dele é enviado 

para a equipe do hospital, no qual constam dados do transtorno psiquiátrico, exames, 

tipo de tratamento já recebido e dosagem do seu medicamento. Existem equipes 

multidisciplinares por todo o país. O principal problema consiste na insatisfação dos 

profissionais devido ao baixo salário, mas a cobertura do sistema de saúde é universal. 

Pelos resultados, o sistema inglês custa menos e funciona melhor que o sistema de 

saúde dos EUA (Goldberg & Huxley, 1980). 
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Bandeira (1991) ressalta que, na Itália, o contexto da legalização do 

movimento de desinstitucionalização foi especialmente marcado por ideologias políticas 

e por diversas reformas sociais. Entre 1968 e 1977, observou-se, naquele país, uma 

diminuição de 40% dos casos clínicos hospitalizados segundo Morgado e Lima (1994). 

A experiência italiana, comparada à experiência dos EUA, mostrou que a preparação da 

comunidade na qual se dará a reinserção do paciente psiquiátrico é variável significativa 

no processo de desinstitucionalização, assim como a informação e o contato da 

sociedade com os pacientes e o conhecimento das suas necessidades (Morgado & Lima, 

1994). 

Nos EUA, o fator econômico pesou muito na legalização do processo de 

desinstitucionalização, tendo em vista os custos excessivos despendidos com macro-

hospitais. Buscou-se conciliar as necessidades de atendimento aos pacientes 

psiquiátricos com uma forma menos onerosa para o Estado. Paralelamente à retirada dos 

pacientes dos hospitais psiquiátricos, procurou-se desenvolver serviços e recursos 

comunitários como alternativas ao tratamento hospitalar (Bandeira, 1991).  

O processo de desinstitucionalização nos EUA encontrou dificuldades na sua 

implantação, já que houve uma expectativa de participação da comunidade, o que, 

entretanto, não aconteceu. Faltaram um processo gradual de desinstitucionalização, o 

ajustamento das necessidades de subgrupos de pacientes psiquiátricos com transtornos 

graves e persistentes e a preparação da comunidade. Esses fatores resultaram em 

diversas críticas e protestos da sociedade americana (Bandeira, 1991). 

Diversos estudos se dedicaram a comparar os resultados de programas 

alternativos com a hospitalização psiquiátrica. Estudos realizados com o critério 

metodológico de designação aleatória dos sujeitos ao grupo experimental e ao grupo 

controle concluíram que os programas comunitários apresentavam custo equivalente ou 

mais baixo e, em muitos casos, superioridade de resultados com relação às variáveis: 

tempo de permanência na comunidade sem reinternações, frequência de atendimento ao 

trabalho e atividades escolares e sintomatologia medida por escalas psiquiátricas 

(Bandeira, 1991; Kiesler, 1982). 

Nesses estudos, o controle de algumas variáveis tem sido negligenciado na 

avaliação dos resultados, tais como: a influência do entusiasmo das equipes em testar 

um programa experimental (efeito Hawthorne), a motivação dos pacientes selecionados 

para um programa especial (efeito placebo) e a perda de sujeitos do grupo experimental 

(mortalidade experimental). Esses fatores introduzem um viés experimental em favor do 
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tratamento alternativo. Outros problemas citados por Bandeira (1991) foram: o número 

pequeno de estudos que utilizaram distribuição aleatória dos pacientes ao grupo 

experimental e ao grupo controle, o viés seleção, a falta de descrição detalhada dos 

diagnósticos dos sujeitos e da medicação recebida, e a falta de avaliações do tipo duplo-

cego dos resultados dos dois grupos. Outra crítica feita à validade externa é que os 

pacientes do grupo experimental são, em geral, altamente selecionados, têm bom 

prognóstico, passam nos critérios de exclusão e constituem amostras pequenas. Os 

sujeitos, assim, poderiam não ser representativos da população-alvo e os resultados não 

poderiam ser generalizados para o conjunto dos demais pacientes dos serviços de saúde 

mental. 

No Canadá, a desinstitucionalização começou a partir de 1962. Na visão de 

Morgado e Lima (1994), até 1977 houve queda de 78% no número de pacientes 

hospitalizados, bem como expansão de unidades psiquiátricas em hospitais gerais, 

atendendo a pacientes menos graves e deixando os mais graves desassistidos. Em 1976, 

foram implantados os programas comunitários de saúde mental, chegando a 400 deles 

em 1990. Entretanto, esses programas deixaram de cuidar dos pacientes mais graves: os 

pacientes crônicos. O sistema de saúde canadense é de cobertura universal e o caixa 

único é feito pelo Estado, mas os serviços são prestados pelo setor privado. O Estado 

arrecada e paga os prestadores de serviços, efetuando forte auditagem. A assistência em 

saúde mental é centrada em unidades psiquiátricas de hospitais gerais: cada hospital 

destina boa proporção de leitos para psiquiatria e laboratórios especializados (Morgado 

& Lima, 1994; Bandeira et al., 1998). 

Em vários países, têm sido sistematicamente negligenciados o planejamento e 

o desenvolvimento de serviços comunitários adequados e em quantidade suficiente 

proporcionalmente à diminuição dos leitos psiquiátricos. Como consequência, nos 

EUA, Canadá e Itália, a qualidade de vida dos pacientes desinstitucionalizados tem sido 

alvo de críticas acirradas (Bandeira, 1991). 

Bandeira (1993), citando dados de países nos quais a desinstitucionalização já 

havia sido implantada, relata que em alguns hospitais a taxa de reinternações atingiu até 

75% do total de admissões. Os pacientes mais frequentemente reinternados eram do 

sexo masculino, apresentavam diagnósticos graves como esquizofrenia ou transtornos 

de personalidade e, geralmente, eram jovens, solteiros, com baixo nível 

socioeconômico, baixa escolaridade e sem emprego (Dorvil, 1987; Bandeira, 1993; 

Bandeira & Dorvil, 1996). 
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No Brasil, no período em que a desinstitucionalização ainda não tinha sido 

instituída, Bandeira (1993) procurou verificar os fatores associados a uma reinserção 

social sem reinternações psiquiátricas. A autora comparou dois grupos de pacientes 

(recidivistas e não recidivistas) e detectou fatores de proteção que diminuem a 

ocorrência de reinternações psiquiátricas: maior adesão ao medicamento, maior suporte 

social, percepção menos negativa do próprio transtorno psiquiátrico e abstinência de 

álcool e outras drogas. Em adição a estes, a autora relatou também como fator relevante 

para o paciente não recidivista a percepção menos negativa do transtorno pelo paciente 

– fator não previamente estudado por outros autores em pesquisas sobre o fenômeno da 

porta giratória (revolving door). O efeito do medicamento em si já havia sido bastante 

documentado em pesquisas precedentes como fator de proteção contra as reinternações, 

tendo contribuído para diminuir a taxa de reinternações quando comparado com uma 

condição placebo (placebo = 80% de reinternações versus com medicamento = 48%) 

(Bandeira, 1993). Por outro lado, à semelhança do que ocorria em vários países (Dorvil, 

1987), a falta de adesão ao medicamento, a falta de suporte social e o abuso de álcool e 

outras drogas caracterizaram, segundo Bandeira (1993), o perfil do paciente recidivista 

e contribuíram para o aumento do fenômeno da porta giratória (revolving door). 

Morgado e Lima (1994) destacaram, todavia, cinco principais consequências 

negativas do tratamento na comunidade: desamparo aos pacientes graves, alta 

rotatividade, custos não monetários, problemas com polícia e justiça, e politização do 

movimento de saúde mental. Esses aspectos serão descritos a seguir. 

No que se refere ao desamparo aos pacientes graves, os programas deixaram de 

cuidar exatamente dos pacientes mais necessitados em termos terapêuticos e cuidados 

gerais de assistência humana. Morgado e Lima (1994) apontam que não conhecem essa 

realidade os países que não procuraram saber o destino dos pacientes psiquiátricos após 

a alta, e é provável que as pessoas que vagam a esmo ou dormem em logradouros 

públicos sejam egressos de hospitais psiquiátricos. Os autores destacaram que, com 

exceção da Itália e dos EUA, em outros países da Europa não houve uma 

“desospitalização forçada”. Nestes, a mudança foi feita pelos próprios profissionais de 

saúde mental.  

A segunda crítica se refere à alta rotatividade, denominada fenômeno da porta 

giratória (revolving door). Esse fenômeno consiste no fato de os pacientes terem alta, 

mas, ao invés de irem para suas casas, eles são inseridos em outro hospital – eles saem 

por uma porta e entram pela outra. A porta giratória é o melhor indicador direto da 
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assistência hospitalar e diz muito sobre o funcionamento dos serviços da comunidade 

(Morgado & Lima, 1994). 

Com relação ao custo não monetário dos transtornos psiquiátricos, sempre 

houve preocupação constante da sociedade com os problemas criados pelos pacientes. 

Entretanto, pouco se atentou para o paciente na comunidade, que também fica sujeito a 

vários problemas que lhe causam sofrimento. O custo não monetário decorre em grande 

parte do transtorno psiquiátrico do paciente, que expõe a si próprio, além de expor a sua 

família à comunidade. O ônus não monetário é tanto maior quanto maior for a escassez 

de serviços na comunidade. Deve-se acrescentar o custo não monetário do transtorno 

psiquiátrico para os familiares que sofrem de uma sobrecarga resultante do papel de 

cuidadores (Morgado & Lima, 1994). 

No que se refere aos problemas com a polícia e a justiça, estes não foram 

previstos no processo de desinstitucionalização. Uma pequena proporção de pacientes 

tratados na comunidade era incompreendida pela sua doença e acabava tendo problemas 

com a polícia (Morgado & Lima, 1994). Finlayson et al. (1983) destacaram que o 

serviço que mais entrava em contato com os pacientes crônicos na comunidade era a 

polícia, bem mais do que o serviço social, a enfermagem ou as organizações de 

autoajuda filantrópicas. 

A última crítica apontada por Morgado e Lima (1994) se refere à politização do 

movimento de desinstitucionalização. Segundo os autores, seria uma utopia pensar que 

o campo da saúde mental estivesse livre de influências ideológicas, pois eles 

consideram vital a organização política do movimento de desinstitucionalização com a 

participação de usuários, familiares, profissionais e voluntários. A saúde mental é um 

assunto que pode passar pelo efeito de ideologização. Contudo, é necessário cuidado 

para que não se torne uma questão político-partidária. 

Como resposta às consequências negativas da desospitalização e à ineficácia do 

tratamento dos hospitais psiquiátricos, foram criados programas de acompanhamento 

intensivo na comunidade na tentativa de controlar as frequentes reinternações e 

promover a reinserção social dos pacientes psiquiátricos. Esses programas visam a 

garantir a continuidade do tratamento após a alta do hospital e oferecer alternativas a 

uma nova hospitalização (Bandeira et al., 1998). Nos EUA, esses programas foram 

criados desde os anos 1970. Segundo Bandeira et al. (1998), esses programas são 

caracterizados por serem intensivos (o acompanhamento na comunidade pode chegar a 
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24 horas, sete dias por semana), globais (visam à satisfação de todas as necessidades 

dos pacientes) e assertivos (levam tratamento ao paciente onde ele estiver). 

A Itália foi um dos países que deu maior ênfase ao acompanhamento intensivo 

do paciente psiquiátrico na comunidade, especialmente na região sul de Verona, que 

conta com elevado número de profissionais por paciente e equipes volantes para visitas 

domiciliares. O número de visitas no domicílio do paciente é equivalente ao número de 

consultas recebidas em ambulatório, além de serviços de atendimento de crises em 

tempo integral (Bandeira et al., 1998). 

Nessa mesma direção, desde os anos 1950, nos EUA, como rara exceção, o 

estado de Vermont desenvolveu, gradualmente, um serviço comunitário bem integrado, 

com amplo programa de subvenção a moradias individuais na comunidade, escolhidas 

pelo próprio paciente, com atendimento domiciliar para suprir suas necessidades por 

tempo ilimitado. Nos EUA, exceto por essa experiência, as excessivas especialização e 

fragmentação dos serviços psiquiátricos e a incapacidade dos pacientes de procurarem 

os serviços por eles mesmos fizeram o governo incluir no sistema de serviços 

psiquiátricos o conceito de Case management (Bandeira et al., 1998). O case manager é 

um profissional responsável pelo gerenciamento dos cuidados de um paciente específico 

na comunidade, promovendo o seu acesso aos serviços psiquiátricos, clínicos e sociais. 

Ele é responsável por avaliar as necessidades do paciente, elaborar um plano de serviços 

para ele, identificar os serviços de que ele necessita na comunidade, favorecer o contato 

do paciente com esses serviços e monitorar e avaliar os serviços fornecidos. A 

característica básica dessa abordagem é a função de coordenação e ligação entre os 

serviços de saúde mental que o case manager deve desempenhar junto aos pacientes 

psiquiátricos (Bandeira et al., 1998; Machado, Dahl, Carvalho, & Cavalcanti, 2007). 

Entretanto, esse programa apresentou algumas limitações: alguns serviços de que o 

paciente precisava não existiam na comunidade e o case manager não tinha condições 

de prover esses serviços, necessitando, portanto, de uma equipe multidisciplinar, para 

preencher de forma adequada as múltiplas necessidades do paciente. Essas limitações 

deram origem a novos programas de acompanhamento intensivo. 

Um exemplo desses novos programas de acompanhamento intensivo na 

comunidade foi aquele originalmente criado na cidade de Madison, no estado de 

Wisconsin. Atualmente, conhecido como Program for Assertive Community Treatment 

(PACT), foi criado nos anos 1970 pela equipe de Test e Stein (1976). O Programa foi 

estendido a todo o sistema de saúde da cidade com diferentes denominações. Sua equipe 
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é composta por dez profissionais, como enfermeiras, assistentes sociais, psiquiatra, 

psicólogo, educadores e especialistas em orientação profissional, que têm 

responsabilidade de cuidar de 100 pacientes fora do hospital (proporção 1/10). O 

Programa conta com cinco etapas do acompanhamento intensivo: avaliação inicial das 

necessidades do paciente, desenvolvimento de intervenções para crise, treinamento das 

habilidades cotidianas e sociais pelo modelo da aprendizagem social, treinamento in 

vivo na casa do paciente e atuação assertiva da equipe em busca ativa pelo paciente nos 

ambientes que ele frequenta. Os resultados de uma avaliação feita em Madison, ao 

longo de sete anos, com 122 pacientes que participavam do PACT, mostraram que os 

pacientes do PACT original apresentavam menos tempo em hospitais ou instituições 

penais, menos tempo em itinerância e mais tempo em emprego e em moradias 

independentes, além de apresentarem maior grau de satisfação e menor desconforto 

subjetivo (Bandeira et al., 1998).  

Outro programa semelhante ao PACT foi desenvolvido nos EUA com a 

denominação de Bridge. Esse programa foi criado por assistentes sociais e se 

especializou na clientela mais comprometida dos pacientes sem-teto, itinerantes e com 

abuso de drogas e álcool. Esse programa atende às necessidades mais básicas dos 

pacientes, tais como moradia, alimentação e vestuário. 

Vários estudos foram desenvolvidos para testar a eficácia dos programas de 

acompanhamento intensivo. A maioria desses estudos apontou resultados positivos 

desses programas na diminuição da sintomatologia, na redução do tempo de 

reinternação e na reinserção social dos pacientes. Entretanto, segundo Bandeira (1991), 

em alguns estudos, os resultados positivos diminuíram após o término da intervenção. 

Uma hipótese levantada em alguns estudos foi que os resultados positivos desses 

programas talvez fossem determinados pela variável “manutenção da medicação” 

assegurada pelo acompanhamento intensivo. 

Contudo, em diversos países, mesmo apresentando resultados positivos, esses 

programas de acompanhamento intensivo ainda não estão amplamente disponíveis. No 

Brasil, segundo Bandeira et al. (1998), esse tipo de acompanhamento ainda não foi 

desenvolvido. Mesmo nos EUA, o PACT se restringiu, principalmente, ao Leste e 

Meio-oeste do país. O processo de reforma psiquiátrica, no Brasil, ainda é recente, e os 

serviços disponíveis não atingiram esse nível de estruturação. 
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A Reforma Psiquiátrica no Brasil  

 

Delgado et al. (2007) destacaram que o início do processo de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo ao da eclosão do Movimento Sanitário em 1970. 

Esse movimento propôs mudanças dos modelos de atenção e gestão nas práticas de 

saúde em defesa da abordagem de saúde coletiva, da equidade na oferta dos serviços e 

da participação dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde na gestão e produção 

de tecnologias de cuidado. 

A Reforma Psiquiátrica tem história própria e faz parte de um contexto 

internacional de mudanças para superação da violência dos macro-hospitais 

psiquiátricos. O movimento da Reforma Psiquiátrica surgiu diante de dois fatores: a 

crise do modelo hospitalocêntrico e a ocorrência dos movimentos sociais pelos direitos 

dos pacientes psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 

A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de 

atores, instituições e forças de diferentes origens. Incide nos governos federal, estaduais 

e municipais, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos 

profissionais, nas associações de pacientes e familiares e nos movimentos sociais. Em 

1978, o movimento dos trabalhadores em saúde mental denunciou a violência que 

ocorria em manicômios, a mercantilização da loucura e a hegemonia da rede privada de 

assistência. Em 1987, surgiu o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na 

cidade de São Paulo. Nesse período, foram criadas cooperativas, associações e 

residências para egressos dos hospitais psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, criou-se o SUS, formado 

pela articulação das gestões federal, estaduais e municipais, sob o poder do controle 

social, exercido por intermédio dos conselhos comunitários de saúde. Em 1989, entrou 

em tramitação no Congresso Nacional a Lei 10.216, propondo a regulamentação dos 

direitos da pessoa com transtorno psiquiátrico e a extinção progressiva dos manicômios 

no País. Iniciou-se a Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo.  

No período de 1992 até 2000, teve início a implantação da rede extra-hospitalar 

de assistência em saúde mental. Em 1992, movimentos sociais conseguiram aprovar em 

vários Estados brasileiros as primeiras leis que determinaram a substituição progressiva 

dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção em saúde mental. Nesse 

mesmo ano, o Brasil assinou a Declaração de Caracas. Após a realização da II 

Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a vigorar no País as primeiras normas 
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federais de regulamentação e implantação de serviços de atenção diária e de fiscalização 

e classificação dos hospitais psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 

Em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, que redirecionou a assistência em saúde 

mental, oferecendo tratamento em serviços comunitários, e dispôs sobre a proteção e os 

direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos. Foram criados dois Programas para 

orientar as mudanças a serem efetuadas na gestão da saúde mental, descritas a seguir. O 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH)/Psiquiatria é um 

instrumento de avaliação que permite aos gestores um diagnóstico da qualidade da 

assistência dos hospitais psiquiátricos (conveniados ou públicos), para uma assistência 

psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS, e descredencia os hospitais 

sem qualidade na assistência prestada à população. O PNASH é um instrumento de 

coleta de dados qualitativos e avalia a estrutura física do hospital, a dinâmica dos fluxos 

hospitalares, os recursos terapêuticos e a adequação e inserção dos hospitais às normas 

do SUS. Esse Programa classifica os hospitais em quatro grupos diferenciados: (1) 

qualidade boa, (2) qualidade suficiente, (3) precisam de adequações e vistorias, e (4) 

baixa qualidade, que devem ser descredenciados. Faz parte do processo de avaliação a 

realização de entrevistas de satisfação com pacientes longamente internados em 

hospitais psiquiátricos. O segundo Programa consiste no Programa de Reestruturação da 

Assistência Psiquiátrica Hospitalar (PRH) no SUS, que prevê a diminuição planejada e 

progressiva de vagas nos hospitais. Esse Programa estipula que o total de vagas em cada 

hospital deve ser dividido em módulos de 40 leitos e que deve haver redução 

subsequente baseada nesses módulos e pactuada entre as instâncias do SUS (Furtado, 

2006).  

Esses programas e serviços permitiram que houvesse redução de leitos 

psiquiátricos e fechamento de hospitais psiquiátricos. De 2003 a 2005, foram reduzidos 

6.227 leitos (Delgado et al., 2007). No Brasil, tem havido, dessa forma, um substancial 

decréscimo de leitos psiquiátricos, enquanto a criação dos serviços comunitários está em 

alta (Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007). Na perspectiva de 

Andreoli et al. (2007), a taxa de leitos psiquiátricos para a população em geral (3,2 por 

10 mil) pode ser considerada adequada, superior à mediana do mesmo indicador para o 

mundo (1,7) e para as Américas (2,6).  

Contudo, de acordo com estudo realizado por Andreoli et al. (2007), os 

recursos referentes aos serviços de saúde mental, cujos dados estavam disponíveis na 

plataforma DATASUS, ainda são desigualmente distribuídos em termos geográficos no 
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Brasil e há um número insuficiente de profissionais de saúde, principalmente de 

enfermeiros e psiquiatras, especialmente em regiões mais necessitadas de cobertura de 

cuidados de saúde. Na visão dos autores, não foi possível coletar informação acurada 

com respeito a unidades de paciente, pronto-socorro e número de leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais e residências terapêuticas. Essa limitação ocorreu em função das 

limitações na base de dados DATASUS, tais como: multiplicidade de fontes, 

confiabilidade dos registros, registros de eventos e dados tomados por propósitos 

gerenciais, mas não científicos. Contudo, essas limitações não devem ter afetado os 

dados encontrados no que diz respeito aos custos totais investidos em saúde mental, já 

que todas as despesas foram incluídas na comparação. 

No Brasil, o ritmo de desinstitucionalização não foi acompanhado pela 

disponibilidade suficiente de uma rede de cuidados comunitários. Conforme Andreoli et 

al. (2007), de maneira geral, tem havido escassez no financiamento dos serviços 

comunitários implicando diminuição dos investimentos em saúde mental. Por outro 

lado, Andreoli et al. (2007) ressaltam que as experiências de outros países demonstram 

que a mudança para um sistema de cuidados psiquiátricos comunitários pode, na 

verdade, necessitar de aumento das despesas, as quais devem ser subsidiadas pelo 

orçamento economizado com a diminuição dos leitos hospitalares. Aumento das verbas 

é fundamental, principalmente na fase transitória de implantação da reforma 

psiquiátrica, na qual os custos podem dobrar em virtude da coexistência dos dois 

sistemas. Tal medida beneficiaria pacientes de longa duração e aqueles que precisam de 

cuidados de urgência ou admissões psiquiátricas emergenciais de curta duração. A 

despeito das limitações existentes, aparentemente as recentes políticas de reforma 

conduzidas no Brasil alcançaram resultados compatíveis com o seu objetivo declarado, 

que é a reorientação da assistência do hospital para a comunidade (Andreoli et al., 

2007).  

 

Serviços de saúde mental no Brasil 

 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica incluiu o desenvolvimento de programas e 

serviços de saúde mental comunitários, tais como: o Serviço Residencial Terapêutico 

(SRT), o Programa de Volta para Casa (PVC), os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e o Programa de Saúde da Família (PSF) (Andreoli, 2007). Esses programas e 

serviços serão descritos a seguir. 
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O Serviço Residencial Terapêutico (SRT), também denominado residências 

terapêuticas, ou simplesmente moradias, é um serviço de saúde mental constituído para 

responder às necessidades de pessoas com transtorno psiquiátrico, egressas de hospitais 

psiquiátricos ou não. Embora essas residências se configurem como equipamentos da 

saúde, elas devem garantir o direito à moradia dos egressos psiquiátricos e auxiliar o 

paciente em seu processo de reinserção na comunidade (Delgado et al., 2007). O 

processo de expansão desse tipo de serviço de saúde mental é recente no Brasil. Entre 

2002 e 2011, houve aumento de 85 para 625 residências (Ministério da Saúde, 2012). 

O Programa de Volta para Casa, criado pela Lei Federal 10.708, tem como 

objetivo contribuir para a inserção social de pessoas com longo histórico de internações 

em hospitais psiquiátricos por meio do pagamento mensal de auxílio em dinheiro. Esse 

auxílio é fornecido para pessoas com histórico de dois ou mais anos de internação 

psiquiátrica ininterrupta, desde que obtenham alta hospitalar. Entretanto, o Programa 

apresenta uma dificuldade, já que grande parte das pessoas egressas dos hospitais 

psiquiátricos não possui a documentação mínima para o cadastramento (Delgado et al., 

2007; Furtado, 2006). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm o papel estratégico de prestar 

atendimento clínico em regime de atenção diária, visando a evitar as internações em 

hospitais psiquiátricos, promover a inserção social das pessoas com transtorno 

psiquiátrico, regular a porta de entrada da rede de assistência na sua área de atuação e 

fornecer suporte à saúde mental na rede básica (Delgado et al., 2007). Os CAPS 

surgiram na década de 1980 e oferecem atendimento e acompanhamento médico e 

psicológico aos pacientes. Até 2005, existiam 689 CAPS em funcionamento. Os CAPS 

se diferenciam pelo porte segundo o perfil populacional dos municípios. Há diferentes 

tipos de CAPS – CAPS tipos I, II e II, CAPS Infantil, CAPS álcool e drogas –, os quais 

são descritos a seguir. 

Segundo a Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (Ministério da Saúde, 

2011), o CAPS do tipo I assiste municípios com população acima de 20 mil habitantes e 

funciona cinco dias por semana. Possui equipe multiprofissional composta por 

profissionais, tais como psiquiatra, psicólogo, assistente social e enfermeira. O CAPS 

do tipo II atende a municípios com mais de 70 mil habitantes e funciona cinco dias por 

semana. O CAPS do tipo III atende a municípios com mais de 200.000 habitantes, 

funciona 24 horas, todos os dias da semana, e possui no máximo cinco leitos para 

internações curtas. O CAPS Infantil (CAPSi) é um serviço comunitário de saúde mental 
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que atende a municípios com mais de 150.000 habitantes e funciona cinco dias por 

semana. O CAPS álcool e drogas (CAPSad) é especializado no atendimento de pessoas 

com uso abusivo de álcool e outras drogas, e funciona cinco dias por semana em 

municípios com mais de 70.000 habitantes ou em cidades com elevados índices 

epidemiológicos desses transtornos. O CAPSad III atende a pessoas com necessidades 

de cuidados clínicos contínuos. É um serviço com no máximo 12 leitos para observação 

e monitoramento, com atendimento de 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, e 

é indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes 

(Delgado et al., 2007; Ministério da Saúde, 2011). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) atende ao princípio da integralidade da 

atenção à saúde. Investe também na promoção da saúde e na prevenção de doenças. As 

equipes do PSF são compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

agentes de saúde e atendem também a pessoas com problemas de saúde mental. Cada 

equipe do PSF atende a até 1.000 famílias. Devido à proximidade com as famílias e 

comunidades, o PSF é recurso estratégico para enfrentar problemas de saúde pública 

como os transtornos psiquiátricos. O PSF dá apoio matricial de suporte técnico e 

responsabilização compartilhada dos casos para tentar aumentar a capacidade resolutiva 

de problemas de saúde pela equipe local (Delgado et al., 2007).  

No País como um todo, o número total de serviços de saúde mental em 2002 

era de 1,8 para cada 100.000 habitantes, distribuídos de modo desigual nas cinco 

regiões. Os Estados do Sul e Sudeste foram privilegiados e dispunham de dois serviços 

para cada 100.000 habitantes. Com a nova política para pacientes psiquiátricos 

atendidos em CAPS, houve aumento desse serviço no período de 1998 a 2003. Embora 

as regiões mais pobres tenham dobrado o número de CAPS, Sudeste e Sul registraram 

crescimento muito mais acelerado. O número de leitos psiquiátricos em hospitais e 

hospitais-dia era de 37 unidades para cada 100.000 habitantes em 2003. Estima-se a 

necessidade de 50 leitos para cada 100.000 habitantes (Andreoli, 2007). 

Segundo Andreoli (2007), as diferenças regionais na organização e 

disponibilidade dos serviços impõem estratégias de ações em saúde que tenham 

capilaridade suficiente para atingir regiões de baixa densidade populacional. Na região 

Norte, os CAPS são, em geral, inviáveis, pois implicam distâncias muito grandes para o 

deslocamento dos pacientes ao serviço. Visando a resolver esse problema, existem 

propostas para capacitar e treinar agentes do PSF utilizando técnicas de interconsulta 

psiquiátrica ou técnicas de ensino a distância para profissionais de saúde na 
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identificação dos transtornos psiquiátricos. A rede de atenção em saúde do PSF é, 

portanto, importante instrumento para a promoção da saúde no Brasil. 

Segundo Morgado e Lima (1994), um bom modelo de atendimento em saúde 

mental depende da aceitação do Programa pela comunidade. Devem ser asseguradas 

condições objetivas e materiais, a fim de promover o engajamento dos pacientes nas 

atividades do tratamento, assim como a dimensão subjetiva de aceitação da comunidade 

em conviver com pacientes psiquiátricos. Além disso, deve incluir recursos humanos 

bem preparados, com manejo de psicofarmacologia básica, psicoterapia focal, 

estruturada, terapia de família e serviços social e de enfermagem psiquiátrica 

comunitária.  

As diretrizes e normas para a inclusão de vários profissionais ligados à saúde 

mental e à organização de serviços ambulatoriais, hospitalares, hospitais-dia e de 

atenção primária à saúde mental regem-se pela Portaria 224/1992 do Ministério da 

Saúde (Andreoli, 2007). Essa Portaria expõe as exigências do atendimento em saúde 

mental, deslocando, portanto, o foco médico-psiquiátrico exclusivo para um 

atendimento multiprofissional. Ela define ainda diretrizes para atendimentos individuais 

(consultas e psicoterapia), atendimentos grupais (terapêuticos, de apoio e educacionais), 

atendimentos à família, atividades comunitárias e visitas domiciliares. Com essa 

Portaria, normatizou-se a necessidade mínima de recursos humanos além do psiquiatra, 

como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. 

Os serviços de saúde mental devem estar integrados à rede de atenção básica 

em saúde geral e serem regulados pelo SUS. Este tem como fundamento o acesso 

universal e gratuito a todos (Andreoli, 2007). A Constituição Federal de 1988 

estabeleceu a saúde como direito universal e responsabilidade do Estado. O artigo 198 

da CF/88 dispõe que a saúde deve ser organizada de forma regionalizada, 

descentralizada, coordenada e gerenciada por cada nível de governo e com a 

participação da comunidade. Define, ainda, a participação da rede privada de saúde com 

papel complementar no SUS. O financiamento é feito pelo Fundo Nacional de Saúde e é 

transferido mediante pagamento direto pelos serviços prestados ao SUS (ex.: hospitais e 

ambulatórios) e transferência fixa per capita.  

Os pacientes psiquiátricos são contemplados, também, por outros tipos de 

programas pertencentes ao Ministério de Desenvolvimento Social, como o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social. Esse programa foi instituído pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 
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(LOAS), Lei 8.742, e pelas Leis 12.435 e 12.470, que alteram dispositivos da LOAS, e 

pelos Decretos 6.214 e 6.564. O BPC é um benefício da política de assistência social. É 

um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência 

mensal de um salário mínimo ao idoso, com 65 anos ou mais, e à pessoa com 

deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física ou 

psicológica. Para ser beneficiária, a pessoa deve comprovar não possuir meios de 

garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família e a renda mensal familiar 

per capita deve ser inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Segundo dados 

coletados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2012 

eram cerca de 3,6 milhões de beneficiados no Brasil (Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, 2014). 

Dentre os serviços comunitários de saúde mental desenvolvidos com a 

Reforma Psiquiátrica, destacam-se as residências terapêuticas, objeto do presente 

estudo. Esse serviço será descrito a seguir. 

 

   Serviços Residenciais Terapêuticos 

 

No Brasil, existem leis que regulamentam os Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT). A Portaria 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, criou os SRT 

no âmbito do SUS, para o atendimento aos pacientes psiquiátricos. Segundo Delgado et 

al. (2007), pretende-se assegurar, com as Residências Terapêuticas, o direito de morar e 

circular nos espaços da cidade, além de respeitar as necessidades, gostos, hábitos e a 

dinâmica de seus moradores. 

A Portaria 3.090, de 23 de dezembro de 2011, dispõe que os SRT configuram-

se como dispositivo estratégico no processo de desinstitucionalização. Eles 

caracterizam-se como moradias inseridas na comunidade destinadas a pacientes com 

transtorno psiquiátrico e egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. Essa 

Portaria define os SRT nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidas pelas necessidades 

específicas de cuidado de cada morador. As unidades do Tipo I são moradias destinas a 

pacientes que não possuem vínculos familiares e sociais. Elas devem acolher no 

máximo oito moradores. As unidades do Tipo II são destinadas a pacientes com maior 

grau de dependência e que necessitem de cuidados permanentes específicos do ponto de 

vista da saúde em geral. Esses pacientes demandam ações mais diretivas com apoio 
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técnico diário e pessoal de forma permanente. Elas devem acolher no máximo dez 

moradores. 

Cada residência deverá estar vinculada a um serviço ou equipe de saúde mental 

de referência, que dará o suporte técnico profissional necessário, bem como contar com 

cuidadores de referência e um profissional técnico de enfermagem. Recomenda-se que a 

equipe deva ser composta de cinco cuidadores em regime de escala e um profissional de 

enfermagem diário. 

 

Avaliação de serviços de saúde 

 

A OMS (2001) propôs dez recomendações para melhorar a qualidade da saúde 

mental no mundo. Dentre elas, recomenda-se monitorar os serviços de saúde mental 

utilizando indicadores de qualidade e apoiar mais as pesquisas na área.  

Segundo Contandriopoulos, Champagne, Denis e Pineault (1997), a avaliação é 

atividade muito antiga; todavia, possui uma definição vaga. Após a Segunda Guerra 

Mundial, surgiu a necessidade de se avaliarem os programas públicos. Economistas que 

desenvolveram métodos para analisar os custos e as vantagens desses programas 

públicos foram também os pioneiros da avaliação. Suas abordagens mostraram-se, no 

entanto, insuficientes para aplicação em programas sociais e de educação. O controle 

estatal no financiamento dos sistemas de saúde tornou indispensável o controle dos 

custos desses sistemas sem que a acessibilidade de todos fosse questionada. Em 

diversos países, como Canadá, EUA, Austrália e França, foram criados organismos para 

avaliar novas tecnologias que viabilizassem serviços acessíveis com custos baixos. 

Existem muitos tipos de definição de avaliação. Patton (1981) propôs o 

agrupamento das definições de avaliação em seis grandes famílias, cada uma com seis 

categorias, perfazendo um total de 36 tipos de definições de avaliação. Mesmo assim, 

isso somente permite classificar pouco mais da metade dos trabalhos de avaliação 

publicados.  

Segundo Contandriopoulos et al. (1997), avaliar consiste fundamentalmente em 

fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de 

seus componentes com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Conforme esses 

autores, esse julgamento pode ser feito mediante avaliação normativa ou de pesquisa 

avaliativa. 
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A avaliação normativa de um serviço consiste em fazer um julgamento sobre 

ele comparando os recursos e sua estrutura, bem como os resultados obtidos, com 

critérios e normas estabelecidos por uma agência reguladora. Todas as avaliações 

normativas se apoiam no postulado de que existe uma relação forte entre o respeito aos 

critérios e às normas escolhidas, e os efeitos reais do programa ou intervenção (Rossi & 

Freeman, 1985). Segundo Contandriopoulos et al. (1997), na avaliação normativa pode 

ocorrer apreciação da estrutura, dos processos e dos resultados. A pesquisa avaliativa, 

por outro lado, é um procedimento científico utilizado para analisar a pertinência, os 

fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos, o rendimento, as relações entre 

intervenções e o contexto para ajudar a tomar decisões. Ela é composta de seis tipos de 

análise. 

A análise estratégica se refere à pertinência de uma intervenção, programa ou 

serviço. Pergunta-se se é pertinente intervir para um determinado problema, 

considerando todos os demais existentes na comunidade. Devem ser feitas a análise de 

necessidades e a análise de prioridades. A análise da intervenção estuda a relação entre 

os objetivos da intervenção e os meios empregados (atividades, terapias). Nela, avalia-

se a capacidade dos recursos de atingirem os objetivos definidos. Os métodos 

apropriados para a análise de intervenção são os que permitem apreciar a qualidade de 

um modelo teórico, sua veracidade e generalidade. A análise de produtividade visa a 

responder à seguinte pergunta: “Pode-se produzir mais serviços com o mesmo recurso 

ou manter-se a mesma quantidade de serviços gastando menos?” Estuda-se, portanto, o 

modo pelo qual os recursos são usados para produzir serviços. A análise dos resultados 

avalia o efeito do tratamento no estado de saúde dos pacientes. O conceito de eficácia 

depende do contexto e pode desdobrar-se em eficácia teórica, dos ensaios, de utilização 

e populacional. Corresponde à pesquisa de resultado na classificação de Smith (2004). 

A análise de rendimento avalia as relações entre os recursos empregados e os efeitos 

obtidos por meio de análise de custo/benefício, de custo/eficácia e de custo/utilidade. A 

análise de implantação examina por que a implantação de um programa de saúde varia 

em função do lugar onde ele é aplicado. 

Num trabalho mais recente, Contandriopoulos (2006) aborda os desafios de se 

estabelecer a cultura da avaliação. Deve-se, de acordo com o autor, incorporar à rotina 

da cultura da avaliação o ciclo de Deming (1989) – planejar, executar, avaliar, agir – 

para depois readaptar os conhecimentos em função do saber fornecido pela avaliação. 

Torna-se cada vez mais necessário institucionalizar a avaliação em todos os níveis do 
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sistema de saúde e criar uma verdadeira cultura da avaliação, uma vez que a crise do 

sistema de saúde vem aumentando, bem como a necessidade de melhorar os processos 

de decisão.  

Os resultados de uma avaliação de serviços de saúde não se traduzem 

automaticamente em decisão, mas espera-se que as informações produzidas contribuam 

para um julgamento sobre os serviços. Contandriopoulos (2006) postula que o grau em 

que os resultados de uma avaliação são levados em conta pelas instâncias decisórias 

varia de acordo com a sua pertinência (capacidade de uma avaliação fornecer respostas 

aos problemas das instâncias decisórias), fundamentação teórica (capacidade de explicar 

teoricamente que a institucionalização da avaliação tem o potencial de contribuir para 

melhorar a tomada de decisões) e credibilidade (valor científico atribuído a esses 

resultados pelas instâncias de decisão em si mesmas). 

Segundo Contandriopoulos (2006), deve-se considerar a complexidade do 

sistema de saúde, envolvendo grandes grupos, tais como profissionais de saúde, 

gestores, planejadores, o mercado e a política, que intervêm sob diferentes lógicas, 

níveis de atuação, cronogramas e valores. Existem quatro lógicas em qualquer sistema 

de saúde e que não são intercambiáveis: a do governo (lógica democrática), a dos 

gestores (lógica tecnocrata), a da indústria farmacêutica (lógica econômica) e a dos 

clínicos (lógica profissional). A avaliação produz informações úteis para cada instância 

de decisão, que podem ser conflitantes para os vários atores. 

Diferentes atores atribuem diversos sentidos para a noção de eficiência. Para o 

governo, ela se refere à distribuição de recursos e serviços que atendam ao coletivo. 

Para os gestores e planejadores, serviços eficientes permitem o máximo de benefício em 

relação a determinado gasto. Na lógica econômica, eficiência significa o livre 

funcionamento do mercado. Para profissionais, significa atender às necessidades 

clínicas de acordo com o estado de saúde da pessoa e o melhor conhecimento médico 

disponível. Como diferentes atores possuem diversas necessidades, dificilmente se 

consegue consenso quanto ao método de avaliação a ser implantado (Contandriopoulos 

et al., 1997). 

 

  A qualidade dos cuidados de saúde 

 

A avaliação dos serviços de saúde mental é importante para garantir a sua 

qualidade. Donabedian (1990) considera que sete atributos de cuidados de saúde 
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definem a qualidade dos serviços: (1) eficácia - habilidade do cuidado em condições 

ideais em melhorar a saúde; (2) efetividade - o grau pelo qual a melhoria de saúde 

possível é realizada em condições do dia a dia; (3) eficiência - habilidade do serviço em 

obter a maior melhora na saúde com o mínimo custo; (4) otimalidade - o balanço mais 

vantajoso entre custos e benefícios; (5) aceitabilidade - conformidade com as 

preferências do paciente em relação à acessibilidade, à relação paciente/profissional, à 

qualidade das instalações e aos efeitos e custos dos cuidados de saúde; (6) legitimidade 

- conformidade dos serviços às preferências da comunidade; e (7) equidade - justiça na 

distribuição de cuidados e seus efeitos na saúde. Consequentemente, os profissionais de 

cuidados de saúde devem levar em conta as preferências do paciente e seus familiares, 

assim como as preferências da sociedade, ao avaliarem e assegurarem a qualidade do 

serviço. 

A qualidade do tratamento é, portanto, pelos critérios de Donabedian (1990), 

avaliada por sua conformidade com um grupo de expectativas ou padrões que derivam 

de três fontes: (a) a ciência dos cuidados de saúde, que determina a eficácia; (b) os 

valores individuais e expectativas, que determinam a aceitabilidade; e (c) os valores 

sociais e expectativas, que determinam a legitimidade. Em consequência, a qualidade 

não pode ser julgada inteiramente em termos técnicos somente por profissionais de 

cuidados de saúde: as preferências de pacientes individuais e da sociedade em geral 

devem ser também levadas em conta (Donabedian, 1990). Nesse sentido, a satisfação é 

um dos indicadores de qualidade dos serviços de saúde mental. 

 

Avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental 

  

Nos EUA, estudos em grande escala de satisfação dos usuários com os serviços 

de saúde mental têm sido feitos desde os anos 1960, tanto na medicina como na 

psiquiatria, seguindo os princípios do consumismo. Na Europa, o interesse na satisfação 

com os serviços cresceu mais tarde e atingiu difusão ampla na psiquiatria somente em 

meados de 1990. Esse interesse resultou do desenvolvimento da psiquiatria social, 

especificamente do campo de avaliação de resultados (Ruggeri, 1994).  

O envolvimento dos pacientes no planejamento e avaliação do cuidado em 

saúde mental tem crescido nos últimos 20 anos, particularmente após a 

desinstitucionalização (Thornicroft & Tansella, 2005). Estudos confirmaram a 
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relevância da perspectiva subjetiva dos pacientes ao avaliar resultados de tratamentos 

(Hansson, 2001; Perreault et al., 1999; Kelstrup et al., 1993). 

Segundo Ruggeri (2010), as avaliações subjetivas feitas por pacientes com 

transtornos psiquiátricos têm sido negligenciadas há um longo tempo, tanto na prática 

clínica como na pesquisa, devido à visão de que eles sejam incapazes, por causa do 

transtorno psiquiátrico, de apreciar a eficácia do tratamento ou de tomar decisões 

adequadas de como conduzir suas vidas. Portanto, por muitos anos, o sistema de saúde 

mental adotou uma postura paternalista em relação às pessoas com transtornos 

psiquiátricos graves, considerando-as como agentes passivos das decisões feitas por 

outros. 

Diversos estudos na literatura recente apontam a satisfação de pacientes e 

familiares com os serviços psiquiátricos como um indicador importante do resultado e 

da qualidade desses serviços. A satisfação pode ser vista como medida de resultado e da 

qualidade por si mesma (variável dependente) e/ou como um fator no processo de 

cuidado (variável independente). Como variável dependente, a satisfação tem sido 

considerada como o efeito de vários fatores, tais como: expectativas subjetivas com os 

serviços, atitudes subjetivas com a vida, autoestima, comportamento na enfermidade e 

experiência precedente com os serviços. Como variável independente, a satisfação pode 

influenciar a eficácia das intervenções e de vários comportamentos de usuários, tais 

como a adesão ao tratamento e a utilização do serviço (Ruggeri, 1994, 2010). 

Segundo Ruggeri (1994), a satisfação dos usuários é um indicador, por 

excelência, da qualidade dos serviços. Entretanto, há necessidade de desenvolver e 

refinar as medidas de satisfação dos pacientes e estabelecer suas propriedades 

psicométricas. Na avaliação de serviços de saúde mental, a multidimensionalidade (isto 

é, avaliar vários domínios diferentes) e a multiaxialidade (isto é, avaliar resultados 

nesses domínios de acordo com diferentes perspectivas) têm sido reconhecidas 

crescentemente como as chaves para os requisitos de uma medida adequada de 

avaliação.  

A satisfação dos pacientes foi destacada, também, por Donabedian (2005). 

Segundo esse autor, a efetividade do tratamento, ou seja, o alcance e a obtenção de 

saúde e a satisfação são os componentes finais da qualidade do cuidado. Particularmente 

em cuidados de longo prazo, como no caso dos pacientes psiquiátricos, a qualidade do 

cuidado pode tornar-se sinônima de qualidade de vida e a satisfação com o cuidado 

pode tornar-se um componente significativo da satisfação com a vida (Ruggeri, 2010). 
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Diversos investigadores têm criticado a avaliação da satisfação como tendo 

pouca teoria para orientar e dar suporte à escolha de variáveis a serem investigadas. 

Segundo Locker e Dunt (1978), é raro encontrar o conceito de satisfação definido nos 

estudos e há pouca clarificação do que os termos significam tanto para os pesquisadores 

que os empregam quanto para os entrevistados.  

Segundo Ware e Davies (1983), o termo satisfação é definido diferentemente 

por indivíduos em consequência da variação de seu background e experiências 

anteriores. Assim, a subjetividade causa problemas em formular uma definição clara e 

generalizável de satisfação. Por outro lado, avaliar variáveis subjetivas constitui uma 

oportunidade única na avaliação dos serviços de saúde levando em consideração e 

examinando a perspectiva dos usuários.  

Para Ruggeri (1994), as abordagens da expectativa são os principais modelos 

conceituais utilizados na avaliação da satisfação. De acordo com esses modelos, os 

indivíduos procuram o tratamento por uma variedade de razões, e seus julgamentos 

podem não estar relacionados somente com a natureza da intervenção recebida, mas 

igualmente com o processo de se tornarem usuários. A abordagem da expectativa 

considera a satisfação em uma perspectiva cognitiva e emocional, determinada por uma 

comparação entre a expectativa dos usuários e a sua experiência com o serviço. Os três 

modelos básicos da abordagem da expectativa são: o modelo do contraste, o modelo da 

assimilação e o modelo da assimilação/contraste. De acordo com o modelo do contraste, 

o usuário amplia as discrepâncias entre suas expectativas e o desempenho do serviço: 

quando o resultado do tratamento é melhor do que as expectativas do paciente, este será 

avaliado como satisfatório; quando o resultado estiver abaixo do esperado, o tratamento 

será julgado como insatisfatório. De acordo com o modelo da assimilação, a 

experiência, que é moderadamente mais baixa do que as expectativas, não resultará em 

insatisfação, porque as percepções da experiência serão assimiladas para combinar com 

expectativas mais elevadas. O modelo assimilação/contraste é um híbrido dos 

precedentes e presume que os efeitos de assimilação ocorram em reação a atributos 

ambíguos, em que as diferenças entre as expectativas e a experiência são pequenas e os 

efeitos do contraste ocorram quando há grande diferença entre expectativas e 

experiência com o serviço. Na perspectiva de Ruggeri (1994), a maioria dos estudos da 

satisfação dos pacientes empregou implicitamente uma abordagem do contraste. 

Resultados conflitantes têm sido obtidos referentes às relações entre a 

satisfação dos pacientes e suas características sociodemográficas, tipo de diagnóstico e 
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severidade do transtorno psiquiátrico. Conforme Ruggeri (1994), vários estudos nessa 

área têm revelado limitações metodológicas. O estudo Epsilon da esquizofrenia, 

conduzido em cinco localidades na Europa (Amsterdam, Londres, Copenhagen, 

Santander e Verona), usando um kit de instrumentos validados transculturalmente, 

confirmou que características sociodemográficas das pessoas com esquizofrenia têm 

pouca relação com a satisfação (Ruggeri, 2010). Além disso, o mesmo estudo mostrou 

que a gravidade da doença, medida pelo escore na Brief Psychiatric Rating Scale, está 

associada com menor satisfação com o serviço, independentemente do contexto cultural 

(Ruggeri, 2010). 

Segundo Ruggeri (2010), a principal variável, clara e consistentemente 

associada com satisfação dos serviços, é a qualidade de vida autopercebida. Um estudo 

sobre resultados de cuidados conduzidos ao longo de seis meses, para um grupo de 

pacientes com transtornos psiquiátricos de Verona, encontrou que o melhor preditor de 

satisfação dos pacientes era a qualidade de vida subjetiva. Outro estudo conduzido em 

Verona, numa amostra mais ampla de pacientes psiquiátricos, incluindo indivíduos com 

transtornos esquizofrênicos e outros diagnósticos, também mostrou que a satisfação dos 

serviços estava intimamente relacionada com a qualidade de vida subjetiva. No estudo 

Epsilon de esquizofrenia, entre todas as variáveis explanatórias consideradas, a 

satisfação com a vida tinha a mais forte e mais positiva associação com a satisfação com 

os serviços. 

Outras variáveis foram relacionadas com a satisfação dos pacientes com os 

serviços. Estudos demonstram que pacientes tratados em serviços comunitários 

apresentam maiores níveis de satisfação do que aqueles que recebem cuidados 

hospitalares. Estudo conduzido na Inglaterra, com pacientes psicóticos, mostrou que ter 

mais necessidades de cuidados não atendidas estava correlacionado com baixa 

satisfação com o serviço. No estudo Epsilon, uma associação significativa foi 

encontrada entre necessidades não atendidas e a satisfação dos pacientes: a satisfação 

era mais baixa quando havia mais necessidades não atendidas. Outro estudo mostrou 

que a disponibilidade de leitos na comunidade resulta na redução significativa das 

necessidades não atendidas e maior satisfação dos pacientes com os serviços (Ruggeri, 

2010). 

De acordo com Ware e Davies (1983), a satisfação influencia o comportamento 

dos pacientes ao procurar por cuidados, o comportamento de aderência (por exemplo, 

aderir a regimes e medicamentos e concordar com visitas de acompanhamento) e o 
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comportamento reativo (por exemplo, recomendar ou não um serviço, mudar de 

serviços ou registrar queixas formais). Tem sido mostrado que pacientes com avaliação 

mais negativa do tratamento tendem a apresentar melhora menos acentuada nos seus 

sintomas e maior tempo de hospitalização (Ruggeri, 2010).  

Ruggeri (2010) destaca que a satisfação parece ser uma variável-chave tanto na 

determinação da eficácia das intervenções como na compreensão do efeito das 

intervenções sob a perspectiva dos pacientes. Portanto, alta satisfação com os serviços 

de saúde mental é objetivo válido para os provedores e a sua medida é relevante para 

aqueles que avaliam os serviços de saúde mental. Entretanto, os clínicos tendem a 

ignorar as visões dos pacientes sobre seu próprio tratamento. Para Ruggeri (2010), 

“distorções de transferência”, “comportamento manipulativo”, “agressividade”, “ganhos 

secundários com a doença” e “mecanismos de defesa” são as razões que os profissionais 

comumente apresentam para explicar a satisfação dos pacientes. 

Contrariamente a essa tendência, conforme Ruggeri (2010) e Awad e 

Voruganti (2000), estudos têm mostrado que os autorrelatos de pessoas com transtornos 

psiquiátricos são confiáveis e proporcionam informação válida, que não é afetada pela 

gravidade dos transtornos psiquiátricos. Vários estudos têm constatado que os pacientes 

são sensíveis aos elementos verbais e não verbais dos comportamentos do terapeuta, tais 

como cortesia e competência, e que baseiam suas avaliações de satisfação com o 

tratamento nessas variáveis. A satisfação dos pacientes tem sido correlacionada, 

também, com algumas características dos médicos, tais como tempo de treinamento, 

motivação positiva em relação aos pacientes e supervisão por seus pares (Ruggeri, 

2010). 

 

Aspectos metodológicos na medição da satisfação 

 

Ruggeri (2010) ressalta que a satisfação dos pacientes tem resultado em dados 

contraditórios e opiniões divergentes entre especialistas. Essa autora aponta que os 

achados contraditórios são consequência da qualidade insatisfatória da metodologia das 

pesquisas. A avaliação da satisfação com os serviços tem variado amplamente quanto 

aos métodos empregados, tais como delineamentos inadequados e instrumentos com 

qualidades psicométricas insuficientes, que resultam em dados tendenciosos e com 

baixa fidedignidade.  
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Segundo Ruggeri (2010), a avaliação da satisfação com métodos qualitativos 

não é adequada devido à falta de sensibilidade desse tipo de avaliação (Ruggeri, 1996). 

A combinação de métodos qualitativos e quantitativos pode ser útil para ganhar um 

entendimento mais profundo sobre as razões da insatisfação, mas não é um substituto 

para avaliações quantitativas (Everett & Boydell, 1994). Quando métodos quantitativos 

são usados na pesquisa, muitos pesquisadores adotam escalas de medida inadequadas 

com única questão ou unifatoriais. No entanto, esse construto é multidimensional e, 

portanto, deve ser avaliado por uma escala multifatorial. Assim, questionários baseados 

na satisfação em geral não somente falham em detectar a insatisfação, mas também são 

inerentemente destinados a não detectar as razões da satisfação. Não é surpreendente 

que tais medidas produzam distribuições tendenciosas com pouca variância dos dados. 

Isso leva à falta de conhecimento sobre as causas da insatisfação ou a excesso de dados 

falsamente positivos (Ruggeri, 2010).  

A avaliação da satisfação dos pacientes tem papel importante na avaliação dos 

serviços de saúde mental e é uma das áreas mais promissoras na avaliação de serviços. 

Esforços sistemáticos são requeridos para popularizar o uso de instrumentos bem 

validados e para desencorajar o uso contínuo de medidas não padronizadas (Ruggeri, 

2010). 

 

Estudos de avaliação da satisfação com as residências terapêuticas 

 

Conforme apontado na introdução deste trabalho, foram encontrados nove 

estudos internacionais e um estudo nacional. Os estudos internacionais avaliaram a 

satisfação de pacientes com as residências terapêuticas em diferentes países, tais como 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Holanda (Fenton et al., 1998; Kasprow et al., 

1999; Hawthorne et al., 1999; Hanrahan et al., 2001; Hawthorne et al., 2005; Piat et al., 

2008; Greenfield et al., 2008; Osborn et al., 2010; De Heer-Wunderink et al., 2012), e 

um estudo nacional fez o mesmo tipo de avaliação (Jaegger et al., 2004). Segue uma 

descrição desses estudos. 

O estudo de Fenton et al. (1998) foi realizado nos EUA com o objetivo de 

testar a eficácia clínica de um modelo de tratamento residencial intensivo e alternativo 

em pacientes com transtorno psiquiátrico grave, que necessitavam de cuidados 

hospitalares. A amostra utilizada no estudo foi de 185 pessoas. Os pacientes foram 

aleatoriamente designados para uma ala psiquiátrica hospitalar intensiva ou para uma 
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residência alternativa na comunidade. A eficácia do programa foi avaliada por meio de 

medidas de gravidade dos sintomas do paciente, da satisfação com o tratamento e da 

porcentagem de pacientes que receberam alta para a comunidade com sucesso. A 

gravidade dos sintomas foi avaliada usando a Positive and Negative Syndrome Scale. A 

satisfação dos pacientes com os episódios de tratamento foram medidos na alta por uma 

survey de dez itens, baseada em parte na Quality of Life Scale. Os escores de satisfação 

dos pacientes em cada uma dessas áreas foram obtidos em uma escala de 1 (muito 

insatisfeito) a 7 (muito satisfeito). Os pacientes foram avaliados por um membro do 

time de pesquisa em três pontos do tempo: dentro de 48 horas da admissão, dentro de 48 

da alta e seis meses depois da admissão. O funcionamento psicossocial durante cada 

período de seis meses foi avaliado nos domínios: relacionamento em família, 

relacionamento social, relacionamentos amorosos, desempenho do trabalho, situação de 

vida e utilização dos serviços. A média total de satisfação dos pacientes com o cuidado 

de episódio agudo não diferiu entre os serviços hospitalar e alternativo. A satisfação dos 

pacientes diferiu significativamente entre os serviços em apenas uma área: os pacientes 

tratados nos serviços alternativos estavam significativamente mais satisfeitos com a 

alimentação fornecida. O funcionamento psicossocial, a satisfação e o uso de cuidados 

intensivos nos seis meses subsequentes à admissão foram comparáveis para os dois 

grupos de pacientes. 

Kasprow et al. (1999), nos EUA, realizaram um estudo para avaliar a satisfação 

e o ambiente de tratamento de veteranos de guerra moradores de rua inseridos em 

serviços residenciais de saúde mental. A amostra foi de 1.048 veteranos. Os 

instrumentos utilizados foram o Client Satisfaction Questionnaire, para avaliar a 

satisfação com os serviços residenciais, e a Community-Oriented Programs Enviroment 

Scale, para avaliar o ambiente de tratamento. A satisfação com os serviços residenciais 

foi razoavelmente alta entre os participantes: 69% dos veteranos definitivamente 

recomendariam o programa a um amigo e os demais informaram que provavelmente o 

recomendariam. Além disso, 56,9% relataram que certamente retornariam para o 

programa se eles necessitassem de ajuda no futuro, e os restantes disseram que 

provavelmente retornariam. A pontuação média na escala de satisfação de cinco pontos 

foi 4,06. A satisfação dos pacientes foi significativamente associada ao tempo de 

estadia, melhora clínica dos problemas com drogas e melhora na sintomatologia 

psiquiátrica. Os veteranos consideraram como satisfatórios aqueles serviços que 
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apresentavam normas claras e suporte aos pacientes sem serem excessivamente 

controladores. 

Hawthorne et al. (1999), também nos EUA, compararam as características 

demográficas e diagnósticas de pacientes agudos, bem como os resultados de tratamento 

em cinco programas de tratamento residencial de curto prazo e dois programas 

psiquiátricos hospitalares. Participaram do estudo 368 pacientes de serviços residenciais 

e 186 pacientes de programas hospitalares. Os participantes foram avaliados em 

múltiplas medidas padronizadas de sintomas e funcionamento na admissão ao serviço, 

na alta e nos quatro meses de follow-up. Para medir a satisfação dos usuários, foi 

utilizado o Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8). Os resultados apontaram que 

os custos de internação foram consideravelmente menores para os programas 

residenciais de curto prazo, enquanto a satisfação dos pacientes com os dois tipos de 

programas era semelhante. Os autores concluíram que os tratamentos residenciais são 

menos onerosos e, no entanto, constituem alternativa igualmente efetiva aos tratamentos 

psiquiátricos hospitalares. 

No estudo de Hanrahan et al. (2001), foi avaliada, nos EUA, a satisfação de 

moradores com programas de tratamento residencial em pequena escala, conhecidos 

como moradias integradas na comunidade. Esse estudo analisou a satisfação com os 

serviços residenciais e dias de hospitalização entre os moradores dessas instalações. 

Setenta e quatro moradores foram selecionados aleatoriamente de nove moradias 

integradas na comunidade e foram entrevistados por meio de Entrevista de Qualidade de 

Vida para determinar a satisfação deles com a residência. O nível de satisfação com as 

moradias integradas na comunidade foi bastante elevado e é comparável aos níveis 

relatados em pesquisas relacionadas sobre as modalidades de vida independente. 

Hawthorne et al. (2005) compararam resultados de satisfação de pacientes e 

custos de internação para uma amostra de 99 veteranos de guerra que receberam 

cuidados num hospital ou no programa de tratamento residencial de curto prazo 

(START) em San Diego, EUA. Os pacientes foram designados aleatoriamente a um dos 

dois tipos de tratamento. O follow-up foi conduzido ao longo de dois meses. Foi 

utilizada uma escala padronizada (POC), que avalia a satisfação com quatro aspectos do 

atendimento: informação recebida, relações interpessoais, continuidade do tratamento e 

avaliação global. Os participantes do START apresentaram maior satisfação com os 

serviços em relação à informação recebida e avaliação global. Os custos médios foram 

significativamente menores para os participantes do START (65% menores) do que 
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para aqueles tratados em hospital. Segundo os autores, os resultados desse estudo 

sugerem que o modelo START fornece cuidados psiquiátricos efetivos em um ambiente 

não hospitalar a um custo consideravelmente mais baixo. 

No Canadá, Piat et al. (2008) avaliaram as preferências residenciais de uma 

amostra de 315 pacientes com transtornos psiquiátricos graves, que viviam em sete tipos 

de residência em Montreal, Quebec, a saber: ambiente hospitalar, albergue (hostel), 

residências de grupos (group homes), foster homes, apartamentos supervisionados, 

habitações organizadas como cooperativas e residências com quartos privados 

individuais. As preferências dos pacientes foram comparadas com as preferências dos 

respectivos administradores residenciais (case managers). Dois instrumentos foram 

utilizados: o Consumer Housing Preference Survey – versão abreviada – e o Canadian 

Toolkit. Ambos os questionários foram aplicados em inglês ou francês, dependendo do 

idioma do entrevistado. A versão curta do Consumer Housing Preference Survey é 

composta por 22 afirmações relativas à atual situação de vida da pessoa, à preferência 

de habitação e aos serviços de apoio necessários para viver no alojamento preferido. 

Embora esse questionário não tenha sido formalmente validado, é frequentemente 

utilizado para avaliar as preferências habitacionais. O questionário Canadian Toolkit 

fornece dados sociodemográficos (idade, sexo, língua nativa e estado civil, assim como 

nível educacional, histórico de trabalho, históricos residencial, financeiro e legal e 

informação diagnóstica). A maioria dos pacientes mostrou preferência por morar em 

residências que lhes ofereciam mais autonomia do que aquelas nas quais eles atualmente 

viviam. Quarenta por cento dos pacientes preferiram viver em seu próprio apartamento. 

Mais de um terço dos pacientes preferiram viver nas suas atuais residências. Por outro 

lado, os administradores preferiram tipos de residência que oferecessem alguma 

estrutura, como os apartamentos supervisionados. Os autores ressaltaram que, ao avaliar 

preferências residenciais, é importante verificar não somente a perspectiva dos 

pacientes, como também a de seus administradores. 

Nos EUA, Greenfield et al. (2008) compararam a efetividade de um sistema 

não fechado de saúde mental gerenciado pelo usuário (CRP) com um sistema fechado, 

que era uma clínica de internação psiquiátrica (LIPF) para pacientes psiquiátricos 

adultos graves. Após a triagem e o consentimento dos pacientes, os 393 participantes 

foram aleatoriamente designados para um dos dois tipos de tratamento. As entrevistas 

foram feitas na linha de base 30 dias após a admissão, seis meses depois e um ano após 

a admissão dos pacientes. A satisfação dos pacientes com os serviços foi avaliada 
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utilizando uma escala multidimensional, a Satisfaction Service Scale – versão 

residencial (SSS-RES). Os resultados mostraram diferença significativa no grau de 

satisfação dos pacientes em favor do tratamento CRP, que se manteve nas três 

avaliações posteriores de acompanhamento. 

Na Inglaterra, Osborn et al. (2010) avaliaram e compararam a satisfação dos 

pacientes em quatro serviços residenciais alternativos e em quatro serviços-padrão. A 

amostra do estudo foi de 314 usuários dos serviços (serviços alternativos N = 142, 

serviços padrão N = 172). Os instrumentos utilizados pelos autores foram o Client 

Satisfaction Questionnaire (CSQ) e a Service Satisfaction Scale – Residential form 

(SSS–Res), para avaliar a satisfação dos usuários; a Ward Atmosphere Scale (WAS), 

para avaliar o ambiente da enfermaria; e a Admission Experience Scale (AES), para 

avaliar a experiência de admissão no serviço. Os resultados mostraram que os usuários 

dos serviços residenciais alternativos tiveram os índices de satisfação significativamente 

mais elevados tanto no CSQ como no escore global do SSS-Res. Na avaliação da 

experiência de admissão AES, os pacientes dos serviços residenciais alternativos 

apresentaram níveis significativamente mais elevados na subescala de autonomia e 

menos elevados significativamente nas subescalas de coerção percebida e pressão 

negativa. Com referência aos resultados do ambiente da enfermaria, avaliada pela WAS, 

os pacientes dos serviços residenciais alternativos apresentaram níveis mais elevados 

nas subescalas de suporte, autonomia, raiva e agressão, ordem e organização e clareza 

do programa.  

Na Holanda, De Heer-Wunderink et al. (2012) investigaram níveis de inclusão 

social numa amostra de 255 usuários de dois tipos de serviços comunitários de saúde 

mental: um para residentes e outro para pacientes que viviam de forma independente na 

comunidade. Foi avaliada, também, a satisfação dos usuários com a sua vida diária, 

utilizando-se de uma escala não validada, na qual os pacientes avaliavam a sua 

satisfação em relação à vida diária de zero a dez, em que dez indica que o dia não 

poderia ter sido melhor. Os resultados mostraram que o grupo que vivia 

independentemente apresentou maior grau de inclusão social, porém menor grau de 

satisfação.  

No Brasil, Jaegger et al. (2004) avaliaram o grau de satisfação de 15 pacientes 

com as residências terapêuticas do Instituto Juliano Moreira no Rio de Janeiro. Foi 

utilizada a Escala de Satisfação dos Pacientes com os Serviços de Sáude Mental 

(SATIS-BR), forma abreviada. Sessenta e seis por cento dos pacientes eram do sexo 
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masculino, a idade média foi de 51,8 anos, 66,7% dos pacientes tinham baixa 

escolaridade e 80% apresentavam diagnóstico de esquizofrenia. Os resultados indicaram 

que 86,6% dos pacientes estavam muito safisfeitos com a equipe, com as instalações da 

moradia e com o serviço. Deve-se ressaltar, contudo, o baixo número de sujeitos 

utilizados para compor a amostra (N=15). 

Os estudos descritos indicam que a satisfação dos pacientes com os serviços 

residenciais tem sido, em geral, mais elevada do que com os serviços hospitalares. No 

entanto, a maioria dos estudos encontrados não avaliou serviços residenciais brasileiros, 

com exceção do estudo de Jaegger et al. (2004), que apresenta como limitação uma 

amostra muito pequena (N=15) de sujeitos avaliados. Esses dados apontam para a 

necessidade, portanto, de realização de estudos de avaliação da satisfação dos pacientes 

em serviços residenciais, no contexto brasileiro, com amostras mais amplas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o grau de satisfação dos 

pacientes psiquiátricos moradores dos SRT de Barbacena, cidade de porte médio do 

estado de Minas Gerais. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Avaliar o grau de satisfação dos pacientes, global e por domínios da escala 

utilizada, em relação aos serviços residenciais. 

2. Identificar as dimensões dos serviços que apresentam menor e maior graus de 

satisfação. 

3. Comparar grupos de pacientes em função das variáveis sociodemográficas e 

clínicas em relação à satisfação. 

4. Verificar os fatores preditores do grau de satisfação dos usuários com o serviço. 
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MÉTODO 

 

 

Delineamento da pesquisa 

 

O presente estudo consiste em uma Pesquisa de Levantamento. Será adotado o 

delineamento mais simples, que, segundo a definição de Selltiz, Wrightsman e Cook 

(1987), visa a determinar a incidência e a distribuição de características da população-

alvo e a avaliar relações entre variáveis. Para a comparação de subgrupos de sujeitos, 

será também utilizado o delineamento Pré-experimental de Comparação com Grupo 

Estático, que constitui um dos delineamentos utilizados em Pesquisa de Levantamento 

(Selltiz et al., 1987). Segundo a literatura consultada, neste estudo, os subgrupos a 

serem comparados serão determinados pelas variáveis sociodemográficas e clínicas 

consideradas pertinentes. 

Esta pesquisa também é classificada como um estudo do tipo Correlacional, 

definido como aquele que investiga a relação entre variáveis naturais, sem a 

manipulação de variáveis independentes, como seria nas pesquisas experimentais 

(Selltiz et al., 1987). Assim, neste estudo, serão investigadas as variáveis relacionadas à 

satisfação dos pacientes. 

Trata-se, ainda, de uma Pesquisa Avaliativa do tipo Somativa, que, de acordo 

com Selltiz et al. (1987), avalia os resultados de um serviço, programa ou intervenção. 

Neste estudo, será avaliado o grau de satisfação dos pacientes psiquiátricos moradores 

de SRT, tendo em vista que uma das formas de aferir a qualidade dos serviços é por 

meio da avaliação da satisfação (Smith, 2004). De acordo com Ruggeri (1994), a 

satisfação constitui o mais importante indicador da qualidade do serviço.    

 

Descrição do local de pesquisa 

  

A pesquisa foi realizada nos SRT, também conhecidos como Residências 

Terapêuticas, localizados no município de Barbacena, Minas Gerais, que é uma cidade 

de porte médio. A cidade de Barbacena é historicamente marcada pela instalação e 

funcionamento de sete grandes hospitais psiquiátricos que não ofereciam atendimento 

adequado aos pacientes. Com o movimento da desinstitucionalização psiquiátrica, o 

município tornou-se referência nacional no tratamento comunitário de pacientes 
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psiquiátricos com a implantação das Residências Terapêuticas (Vidal, Bandeira, & 

Gontijo, 2008). A primeira Residência Terapêutica foi inaugurada no ano de 2000. Na 

época deste estudo, esse serviço de saúde mental era constituído por 25 Residências 

inseridas na comunidade, atendendo aproximadamente a 154 pacientes. Cada 

Residência acolhe no máximo dez pacientes. Os moradores das Residências 

Terapêuticas são pacientes adultos com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, 

egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos de Barbacena, com vínculos 

familiares precários ou inexistentes. De acordo com informações da Coordenação de 

Saúde Mental do município, esse serviço faz parte de uma rede de atenção em saúde que 

conta com outros tipos de serviço de saúde mental. Cada Residência está associada a um 

CAPS de referência, para obtenção de medicamentos e consultas médicas aos pacientes. 

Na época do estudo, a equipe de profissionais do serviço era composta por uma 

coordenadora geral, seis técnicas de referência, uma nutricionista, uma terapeuta 

ocupacional e aproximadamente 110 cuidadores de nível médio, além de 16 

funcionárias de serviços gerais. As técnicas de referência são psicólogas ou assistentes 

sociais que prestam o suporte técnico nas Residências e desenvolvem atividades junto 

aos pacientes. Destacam-se as atividades de elaboração do plano terapêutico individual 

(PTI) com metas adequadas à necessidade e capacidade de cada paciente na ajuda na 

administração de contas e gastos pessoais, aquisição de roupas e de produtos de higiene, 

elaboração de listas de compras e planejamento de viagens e passeios. Em média, há 

quatro cuidadores por residência, dois diurnos e dois noturnos, trabalhando em escala de 

12 por 36 horas. Esses cuidadores são profissionais de nível médio e têm como função 

auxiliar e acompanhar os pacientes no processo de reinserção social. 

Há instituições que podem prestar auxílio às Residências Terapêuticas. De 

acordo com a Coordenação de Saúde Mental de Barbacena, o SRT realizou um 

convênio com a instituição Bom Pastor. Essa instituição oferece, dentre outros serviços, 

transporte de pacientes e oficinas de alfabetização, bordado e tricô, e disponibiliza frutas 

e verduras, que são entregues às Residências. As cuidadoras de nível médio e serviços 

gerais são recrutadas por meio de um banco de empregos dessa instituição e 

selecionadas pelas técnicas de referência para trabalharem no serviço residencial 

terapêutico. 
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População-alvo 

 

A população-alvo da presente pesquisa foi composta por todos os pacientes do 

SRT da cidade de Barbacena, ou seja, 154 pacientes moradores do serviço no momento 

da realização do estudo. Para obter maior homogeneidade da amostra, foram adotados 

critérios de inclusão e exclusão, e incluídos, na população-alvo, os pacientes com 18 

anos ou mais, de ambos os sexos. 

Foram excluídos os pacientes que não conseguiram compreender as questões 

dos instrumentos utilizados. A fim de garantir esse último critério, foi utilizada a 

Técnica de Sondagem (Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993), na qual foi solicitado 

ao paciente que justificasse sua resposta a cada uma das questões da escala. 

 

Amostra 

 

Foi selecionada uma amostra não aleatória do subtipo acidental de pacientes 

das Residências Terapêuticas. Nesse tipo de amostra, são selecionados os sujeitos que 

estiverem disponíveis num determinado local e momento (Contandriopoulos, 

Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1994). Foram entrevistados nas Residências 

Terapêuticas os pacientes que satisfizeram os critérios de inclusão e exclusão. 

Para avaliar o grau de satisfação dos pacientes psiquiátricos moradores dos 

SRT, o tamanho da amostra foi obtido usando a curva característica de operação (Hines, 

Montgomery, Goldsman, & Borror, 2006 – Gráfico VIe, p. 549), cruzando β = 

probabilidade do erro tipo II = 10%, para garantir um poder da amostra comumente 

utilizado na literatura de 100 - β = 90% e d = |δ|/σ = 0,5. O valor de d foi calculado a 

partir do tamanho em módulo da diferença da média fixada na hipótese nula, com a 

média fixada na hipótese alternativa, que se desejava discriminar como significativa (foi 

adotado δ = 0,5, atribuído pelo pesquisador) e um desvio-padrão igual a 1 

(superestimando o valor máximo dos desvios-padrão da satisfação obtidos dos trabalhos 

de Silva, Bandeira, Scalon, & Quaglia, 2012; Jaegger et al., 2004; Bandeira, Ishara, & 

Zuardi, 2007). O tamanho da amostra foi calculado visando ao poder da amostra de 

90%. Para isso, era necessário entrevistar 44 pacientes.  

Foram entrevistados, no total, 45 pacientes moradores das Residências 

Terapêuticas, que preencheram os critérios de inclusão e exclusão da população-alvo 

definidos anteriormente. Quatro pacientes foram excluídos por não terem preenchido as 
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questões dos instrumentos utilizados, tal como avaliado pela Técnica de Sondagem, a 

qual, portanto, revelou-se útil para identificar pacientes que não tivessem entendido as 

questões. Não houve recusas dos entrevistados para a participação no estudo.  

 

Instrumentos de medida 

 

Foram utilizados um instrumento de medida que avaliou a satisfação dos 

pacientes com os serviços residenciais e um questionário sociodemográfico e clínico. O 

primeiro consiste em um instrumento validado para o Brasil (Bandeira & Silva, 2012), 

denominado Escala de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR). As variáveis sociodemográficas e clínicas foram avaliadas por 

meio de um questionário, visando à descrição da amostra. Esses instrumentos serão 

descritos a seguir. 

 

1. Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de 

Saúde Mental (SATIS-BR)  

  

Para avaliar a satisfação dos pacientes do SRT, foi utilizada a escala SATIS-

BR (ANEXO 1). O questionário que deu origem a essa escala foi elaborado pela divisão 

de Saúde Mental da OMS por meio de um estudo multicêntrico em 19 países (WHO-

SATIS, 1996). A validação da escala foi feita pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde 

Mental (LAPSAM) da Universidade Federal de São João del-Rei, em parceria com o 

Centro Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde Mental 

(Bandeira, Pitta, & Mercier, 2000), e, posteriormente, por Bandeira e Silva (2012). 

A escala SATIS-BR é um instrumento multidimensional. Portanto, mais 

sensível para avaliar dimensões distintas dos serviços, o que possibilita obter resultados 

diferenciados em função de cada dimensão avaliada, contrariamente às escalas 

unifatoriais, que apresentam apenas um escore global e, assim, apresentam menor 

sensibilidade e menor grau de informações (Ruggeri, 1994). A escala é composta de 12 

questões distribuídas em três subescalas. A subescala 1 possui sete itens, que avaliam o 

grau de satisfação dos pacientes com relação à competência e compreensão da equipe a 

respeito do seu problema. A subescala 2 possui três itens, que avaliam o grau de 

satisfação do paciente com relação à acolhida da equipe e à ajuda recebida no serviço. A 

subescala 3 possui dois itens, que avaliam o grau de satisfação dos pacientes com 
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relação às condições físicas e ao conforto do serviço. As opções de resposta aos itens 

estão dispostas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos, na qual o valor 1 

representa que o usuário está muito insatisfeito e o valor 5 representa que ele está muito 

satisfeito. 

O instrumento possui qualidades psicométricas adequadas com relação à sua 

validade de construto, à sua validade convergente e à sua consistência interna (Bandeira 

& Silva, 2012). Na avaliação da validade de construto da escala, foi feita a análise 

fatorial, pelo Método dos Eixos Principais, com rotação Varimax, o que indicou uma 

matriz com extração de três fatores, com todos os itens alcançando cargas fatoriais 

acima de 0,45, explicando 53,12% da variância dos dados. Esses resultados se 

assemelham aos dados obtidos na validação da escala original canadense (St-Onge, 

Mercier, Perreault, & Harnois, 1997), na qual, também, foram encontrados três fatores, 

explicando uma porcentagem comparável da variância dos dados (54,10%). 

A fidedignidade foi verificada a partir da consistência interna e se mostrou 

adequada com um valor do coeficiente alfa de Cronbach igual a 0,88. Esse valor indica 

que os itens da escala possuem consistência interna e se situam dentro da faixa 

considerada ideal, compreendida entre 0,75 e 0,85 (Vallerand, 1989), indicando que eles 

são homogêneos sem serem repetitivos. Esse resultado se assemelha ao obtido na escala 

original canadense, cujo valor foi igual a 0,89 (St-Onge et al., 1997). 

Quanto à validade convergente, avaliada pelo método da Análise por Hipótese 

(Pasquali, 2003), a correlação positiva significativa obtida entre a escala SATIS-BR e a 

escala EMP (r = 0,41; p < 0,001) confirmou a hipótese postulada de uma relação 

teórica entre os construtos de mudança percebida pelos próprios pacientes e os de 

satisfação com o serviço. O valor da correlação entre as duas escalas foi moderado, tal 

como esperado, uma vez que se trata de medidas de dois construtos distintos embora 

teoricamente relacionados. A relação entre essas duas variáveis tem sido evidenciada 

por estudos desenvolvidos nos últimos anos (Hasler, Moergeli, Bachmann, Lambreva, 

& Buddeberg, 2004; Hasler, Moergeli, & Schnyder, 2004; Perreault et al., 2010). 

 

2. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

Foi utilizado um questionário sociodemográfico e clínico (ANEXO 2) para a 

caracterização da amostra, que foi desenvolvido e testado no LAPSAM da UFSJ, com a 

finalidade de avaliar as variáveis sociodemográficas e as condições de vida dos 
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pacientes (Barroso, Bandeira, & Nascimento, 2007). Este questionário foi submetido a 

um estudo piloto, que visou a avaliar sua adequação e facilidade de compreensão pela 

população-alvo estudada. No questionário, são avaliadas as seguintes variáveis 

sociodemográficas e de condições de vida: idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda 

e número de pessoas que moram na casa, dentre outras. Este questionário avalia, ainda, 

as variáveis clínicas dos pacientes, tais como: diagnóstico, presença de comorbidade, 

tempo de tratamento psiquiátrico, tipo de tratamento que realiza, número de tratamentos 

que realiza, duração da última internação e número e tipo de medicamentos. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Para a execução do procedimento da coleta de dados, foi feito contato com o 

SRT para marcar uma reunião com a direção do serviço. Foram explicados todos os 

objetivos e procedimentos referentes à realização do estudo, além de informada a 

relevância da avaliação da satisfação dos pacientes com o serviço residencial.  

Os instrumentos de medida foram aplicados em entrevista individual com os 

pacientes moradores dos serviços residenciais. A aplicação dos instrumentos foi 

realizada pelo mesmo entrevistador para garantir a padronização da aplicação. 

Em cada entrevista, o entrevistador se identificava e explicava os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Em seguida, os participantes assinavam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 3), declarando estarem cientes dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa e que concordavam em participar desta. Os 

participantes foram avisados de que não existiam respostas certas ou erradas e 

solicitados a responder aos instrumentos de forma sincera. Os pacientes foram 

informados da garantia de sigilo e anonimato de suas respostas. 

A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi, primeiramente, a Escala 

de Avaliação da Satisfação com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR) e, em 

segundo lugar, o Questionário Sociodemográfico e Clínico. Conforme Günther (2003), 

informações pessoais devem ser tomadas por último na entrevista, quando o 

entrevistador já estabeleceu um rapport com o sujeito. Esse procedimento evita um 

possível desconforto por parte dos respondentes com relação a questões mais sensíveis, 

tais como nível de escolaridade, renda e idade, presentes no questionário 

sociodemográfico, o que favorece respostas mais autênticas por parte deles.  
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Para avaliar a compreensão dos pacientes em relação aos diversos itens dos 

instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem (Probe Technique). 

Segundo, Guillemin et al. (1993), essa Técnica consiste em solicitar que os sujeitos 

justifiquem as suas respostas a cada item das escalas. Com isso, pretende-se avaliar se 

cada item foi compreendido de forma adequada. 

 

Análise de dados 

 

 A análise de dados foi realizada utilizando-se os softwares Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 20.0, e Statistical Analysis System SAS), versão 9.1. 

Foram feitas as seguintes análises estatísticas: 

1. Testes de normalidade de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Cramer von Mises e 

Anderson-Darling, para verificação ou não da distribuição normal dos dados obtidos a 

partir da escala de medida, e para identificar se as análises posteriores seriam realizadas 

a partir de estatística paramétrica ou não paramétrica. Uma vez constatado que os dados 

obtidos não seguiam uma distribuição normal, utilizaram-se instrumentos de análise não 

paramétrica (descritos a seguir). 

2. Estatísticas descritivas, com cálculo de médias, desvios-padrão e porcentagens para a 

descrição da amostra e para analisar o escore global da escala SATIS-BR, os escores 

das subescalas da SATIS-BR e os escores obtidos em cada um dos itens dessa escala. 

3. Análises não paramétricas para detectar possíveis diferenças significativas entre os 

diferentes itens da escala SATIS-BR (teste de Kruskal-Wallis), e para detectar possíveis 

diferenças entre níveis das variáveis categóricas estudadas (comparações múltiplas entre 

as subescalas), bem como para detectar associações entre satisfação de pacientes com as 

variáveis contínuas estudadas (correlações de Spearman). 

4. Análise multivariada de regressão linear múltipla, visando a identificar os principais 

fatores preditores da satisfação. Nesta análise, a variável dependente foi o grau de 

satisfação e as variáveis independentes foram aquelas identificadas como significativas 

na análise univariada (p < 0,05) e as não significativas que apresentaram p ≤ 0,25 

segundo recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). Esses autores recomendam 

que sejam utilizadas as variáveis que apresentarem p ≤ 0,25, pois podem se tornar 

significativas na análise de regressão. 
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Considerações éticas 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES), da Universidade Federal de São João del-Rei, e pela coordenação 

do Serviço Residencial Terapêutico. Após a aprovação do projeto, a coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas com aplicação dos instrumentos e foi feita de acordo 

com os parâmetros éticos. A participação dos sujeitos foi voluntária e ocorreu assim que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 4). 

 Os objetivos e procedimentos foram informados a todos os participantes da 

pesquisa, assim como o tempo de duração da entrevista de coleta de dados. Os 

participantes foram informados de que poderiam desistir de participar a qualquer 

momento, sem a ocorrência de prejuízo algum. Os sujeitos foram informados, também, 

de que a sua participação na entrevista não interferiria na sua permanência na 

Residência e nem no tratamento que eles recebem no CAPS. Foi solicitado que os 

participantes respondessem de maneira sincera às questões apresentadas. Foram 

assegurados aos participantes o sigilo e o anonimato de todas as informações e que 

somente seriam divulgados os resultados de grupo. Os dados foram guardados em local 

seguro, onde permanecerão durante cinco anos. 

 Foi apresentada, a cada paciente, uma cópia do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, assinado pelo pesquisador, com o número de telefone para contato com a 

equipe de pesquisa. O entrevistador explicou aos pacientes que poderiam utilizar o 

número de telefone para saber sobre o andamento da pesquisa, esclarecer dúvidas 

posteriores à entrevista ou retirar o seu consentimento para participar. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

RESULTADOS 

 

Serão apresentados, primeiramente, os resultados das análises descritivas das 

características sociodemográficas e clínicas da amostra de pacientes. Em seguida, serão 

mostrados os dados referentes à análise da satisfação dos pacientes com os serviços. Por 

fim, serão apresentadas as análises univariadas e multivariadas dos fatores associados à 

satisfação dos pacientes com as Residências Terapêuticas. 

 

Descrição da amostra de pacientes 

 

Características sociodemográficas 

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas dos pacientes da 

amostra estão dispostos na Tabela 1. Dos 45 participantes deste estudo, 53,33% eram do 

sexo feminino e 46,66% eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes era 

59,35 anos, sendo a idade mínima de 39 e a idade máxima de 97 anos. Com relação ao 

estado civil, a maioria dos pacientes (84,44%) era solteira. Cinco pacientes (11,11%) 

vivem com companheiros e 88,88% vivem sem companheiros. Quanto ao grau de 

escolaridade, 44,00% eram apenas alfabetizados, 40,00% eram analfabetos e 13,33% 

possuíam Ensino Médio completo. Dos 45 pacientes entrevistados, 44 (97,77%) 

possuíam alguma fonte de renda. A maioria (42,22%) possuía duas fontes de renda: o 

Benefício de Prestação Continuada e o Programa de Volta Para Casa. Quase a totalidade 

(93,33%) dos pacientes não está empregada em trabalho formal.  

Com relação às atividades desenvolvidas fora de casa pelos pacientes, a 

maioria (91,11%) frequentava oficinas de alfabetização, arte terapia e/ou hidroterapia. 

Com relação às atividades desenvolvidas dentro de casa, a maioria dos moradores 

(97,77%) tinha como principais atividades a limpeza e/ou a ajuda na cozinha. Mais da 

metade dos pacientes (68,89%) não possuíam quarto individual, sendo 57,77% com 

apenas uma pessoa adicional no quarto e 11,11% com duas pessoas adicionais. 
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Tabela 1 

Características sociodemográficas dos pacientes 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) Média/DP 

Sexo 
Masculino 21 46,66  

Feminino 24 53,33  

Idade    59,35 anos ± 10,70 

Nível de 
escolaridade 

Não alfabetizado 18 40,00  

Alfabetizado, apenas 20 44,00  

Ensino Médio completo 6 13,33  

Superior completo 0 0  

Pós-graduação 1 2,22  

Estado civil 

Solteiro 38 84,44  

Casado 4 8,88  

Vivendo como casado 1 2,22  

Separado/Divorciado 1 2,22  

Viúvo 1 2,22  

Vive com 
companheiro 

Sim 5 11,11  

Não 40 88,88  

Recebe algum 
dinheiro 

Sim 44 97,77  

Não 1 2,22  

Origem da renda 

Sem resposta 2 4,44  

Sem renda 2 4, 44  

Somente BPC 5 11,11  

Somente PVC 12 26,66  

Somente outra 2 4,44  

BPC + PVC 19 42,22  

BPC + Outra 2 4,44  

PVC + Outra 1 2,22  

BPC + PVC + Outra 0 0  

Está trabalhando 
Sim 3 6,66  

Não 42 93,33  

Atividade fora de 
casa 

Sim 41 91,11  

Não 4 8,88  

Atividade dentro 
de casa 

Sim 44 97,77  

Não 1 2,22  

Quarto individual 
Sim 14 31,11  

Não 31 68,89  

Número de pessoas 
a mais por quarto 

0 14 31,11  

1 26 57,77  

2 5 11,11  
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Características clínicas 

 

Os dados referentes às características clínicas dos pacientes encontram-se na 

Tabela 2. Com relação à categoria diagnóstica, não havia essa informação nos 

prontuários do arquivo da Secretaria de Saúde Mental de Barbacena para a maioria dos 

pacientes (66,66%), enquanto 20% apresentavam diagnósticos dentro da categoria 

“Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes”, segundo a 

Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde – CID-10 

(OMS, 1998). 

A maioria dos pacientes da amostra (82,22%) não apresentou comorbidades 

com outras doenças físicas. A duração média do tempo de tratamento psiquiátrico era de 

29,53 anos, com desvio-padrão de 16,56.  

Dos entrevistados, a maioria (91,11%) recebia tratamento medicamentoso. 

Todos os entrevistados da amostra recebiam tratamento psicológico e mais da metade 

realizavam outros tipos de tratamento. Sessenta por cento realizavam três tipos de 

tratamento e 6,66% dos pacientes realizavam quatro tipos de tratamentos.  

Todos os entrevistados haviam sido internados em hospitais psiquiátricos. A 

duração média da última internação foi de 23,50 anos. O número médio de 

medicamentos utilizados pelos pacientes foi de 5,47. 

Da amostra de pacientes entrevistados, 66,66% tomavam o medicamento 

sozinhos e mais de 80% aceitavam tomar medicamentos com outra pessoa, quando não 

tomavam sozinhos. Com relação ao tipo de medicamento recebido, 15,55% dos 

pacientes utilizavam medicamento oral combinado com injetável, enquanto 77,77% 

faziam uso de medicamentos apenas por via oral. Mais de metade (57,77%) 

apresentavam outras doenças físicas e 68,88% declararam fazer ou já terem feito 

tratamento para essas doenças físicas. 
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Tabela 2 

Características clínicas dos pacientes 

Variáveis Categorias Frequência Porcentagem 
(%) 

Média/DP 

Categoria 
diagnóstica 

Sem resposta 30 66,66  

Transtornos 
mentais orgânicos, 
inclusive os 
sintomáticos 

2 4,44  

Esquizofrenia, 
transtornos 
esquizotípicos e 
transtornos 
delirantes 

9 20,00  

Transtornos do 
humor e afetivos 1 2,22  

Distorções da 
personalidade e do 
comportamento 
adulto 

1 2,22  

Retardo mental 2 4,44  

Comorbidades 
Sim 8 17,77  

Não 37 82,22  

Tempo de 
tratamento 

   29,53 anos ± 
16,56 

Atualmente está em 
crise 

Sim 0 0  

Não 45 100  

Tratamento 
medicamentoso 

Sim 41 91,11  

Não 4 8,88  

Tratamento 
psicológico 

Sim 45 100  

Não 0 0  

Terapia 
ocupacional 

Sim 7 15,55  

Não 38 84,44  

Outros tratamentos 
Sim 26 57,77  

Não 19 42,22  

Número de 
tratamentos 

1 2 4,44  

2 13 28,88  

3 27 60,00  

4 3 6,66  

Internação 
hospitalar 

Sim 45 100  

Não 0 0  

Continua 
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Continuação da Tabela 2 

Variáveis Categorias Frequência Porcentagem 
(%) 

Média/DP 

Duração da última 
internação 

   23,50 ± 14,06 

Número de 
medicamentos 

   5,47 ± 3,81 

Toma medicamento 
sozinho 

Sem resposta 3 6,66  

Sim 30 66,66  

Não 12 26,66  

Quando não toma 
medicamento 
sozinho, aceita 
tomar com outra 
pessoa? 

Sem resposta 7 15,55  

Sim 37 82,22  

Não 1 2,22  

Tipo de 
medicamento 

Sem resposta 3 6,66  

Oral  35 77,77  

Oral + Injeção 7 15,55  

Outras doenças 
físicas 

Sem resposta 4 8,88  

Sim 26 57,77  

Não 15 33,33  

Faz ou fez 
tratamento para 
doenças físicas 

Sem resposta 1 2,22  

Sim 31 68,88  

Não 13 28,88  

 

 

Análise descritiva da satisfação dos pacientes 

 

 Serão apresentados os resultados das análises descritivas dos escores de 

satisfação dos pacientes em relação às residências terapêuticas. Seguem, primeiramente, 

os resultados do escore global, das três subescalas da SATIS-BR e dos itens e, em 

seguida, uma comparação entre elas. 

 

Análise da satisfação global e por subescalas 

                                                                       

Na Tabela 3, encontram-se os escores médios de satisfação dos pacientes para 

a escala global e para as três subescalas da SATIS-BR e uma comparação entre elas por 

meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Foi verificado que existe diferença 

significativa entre elas (p = 0,04). 
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Tabela 3 

Análise das médias das subescalas de satisfação (SATIS-BR) e teste bilateral de 

Kruskal-Wallis para comparação entre as subescalas 

  Comparações Múltiplas: Dif = 19,75** 

Subescalas Média (DP) Dif (1-2) Dif (1-3) Dif (2-3) 

1. Competência e compreensão da equipe 4,22 (0,71)    

2. Acolhida e ajuda recebida 4,42 (0,61) 11,74  8,32 

3. Condições físicas e conforto do serviço 4,48 (0,77)  20,06*  

Escala Global 4,32 (0,61)    

Teste bilateral de Kruskal-Wallis: Qui-quadrado = 6,45; graus de liberdade = 2; p = 0,04; Dif (1-2) diferença em 
módulo dos postos médios das subescalas 1 e 2; Dif (1-3) diferença em módulo dos postos médios das subescalas 1 e 
3; Dif (2-3) diferença em módulo dos postos médios das subescalas 2 e 3; DP = desvio-padrão. ** Valor obtido pela 
expressão das comparações múltiplas do Teste de Kruskal-Wallis (Siegel e Castellan Jr, 2006, p.242). 

 

Pode-se observar que as médias de satisfação foram bastante elevadas tanto 

para o escore global quanto para as subescalas. A média global de satisfação foi de 4,32, 

em uma faixa de variação entre 1 a 5, indicando que os pacientes estavam entre 

satisfeitos e muito satisfeitos com o serviço. Os resultados mostraram que a subescala 3 

– “Condições físicas e conforto do serviço” – apresentou a maior média (4,48), muito 

próxima, e não significativamente diferente da média (4,42) da subescala 2 “Acolhida e 

ajuda recebida”. O escore mais baixo (4,22) foi em relação à subescala 1 – 

“Competência e compreensão da equipe”, o qual, no entanto, apenas diferiu 

significativamente do escore relativo a “Condições físicas e conforto do serviço”. 

Embora os escores encontrados para a dimensão “Competência e compreensão da 

equipe” tenham sido significativamente menores do que os da “Condições físicas e 

conforto do serviço”, ainda assim a diferença entre essas subescalas foi pequena em 

magnitude (0,26 pontos numa escala de 1 a 5), o que indica alto grau de satisfação 

mesmo com a subescala 1, que apresentou escore superior a 4. 

 

Análise da satisfação por itens 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados descritivos dos escores de satisfação dos 

pacientes para cada item da escala SATIS-BR em termos de médias, desvios-padrão e 

porcentagens de pacientes muito insatisfeitos ou insatisfeitos (1 e 2), mais ou menos 
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satisfeitos (3) e satisfeitos ou muito satisfeitos (4 e 5). Com relação aos resultados das 

porcentagens, pode-se observar, na Tabela 4, que a maioria das respostas se situou nas 

categorias 4 e 5, o que indica satisfação ou muita satisfação com o serviço residencial.  

A maioria dos pacientes (64,44% a 82,22%) relatou estar satisfeita ou muito 

satisfeita em relação aos diversos aspectos do serviço avaliados. As porcentagens mais 

elevadas de satisfação (resposta 4) ou muita satisfação (resposta 5) foram para os itens: 

satisfação com conversa feita sobre o seu tratamento pela técnica e os cuidadores 

(82,22%), satisfação com o conforto e a aparência da casa (80,00%), satisfação com o 

acolhimento dos cuidadores/técnicas de referência e satisfação com as instalações da 

casa (77,78%). Quanto às respostas relativas ao menor grau de satisfação (respostas 1 e 

2), destacaram-se os que se consideraram insatisfeitos com a ajuda que a casa lhes 

oferece (13,33%) e insatisfeitos com a maneira pela qual o profissional que o trouxe 

para a residência ouviu a sua história (11,11%). Os itens que obtiveram as maiores 

frequências da categoria de satisfação intermediária (resposta 3) foram: “os cuidadores 

da casa compreendem o tipo de ajuda que você precisa?” (31,11%), “você considera que 

a equipe da casa está ajudando-o(a)?” (21,67%) e “você acha competente a equipe desta 

casa?” (21,67%). 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis mostrou que não houve diferenças 

significativas no grau de satisfação entre respostas aos 12 itens da escala SATIS-BR 

(Qui-quadrado= 9,80; graus de liberdade=11; p = 0,5482). Em todos os casos, o grau de 

satisfação médio foi maior do que 4, em escala variando de 1 a 5.  

 

Tabela 4 

Escores médios e porcentagens de satisfação por itens da escala SATIS-BR 

  
Insatisfeitos 

ou Muito 
Insatisfeitos 

Mais ou Menos 
Satisfeitos 

Satisfeitos ou 
Muito 

Satisfeitos 

  Respostas Respostas Respostas 

Itens Média/DP 1 e 2 3 4 e 5 

 

1. Você é tratado com respeito e 
dignidade nesta casa? 

4,36 (0,98) 1 (2,22%) 10 (22,22%) 34 (75,56%) 

2. Quando você falou com a pessoa 
que trouxe você para esta casa, 
você sentiu que ela ouviu a sua 
história? 

4,11 (1,28) 5 (11,11%) 10 (22,22%) 30 (66,67%) 

                                                                                                                                  Continua 
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Continuação da Tabela 4 

  
Insatisfeitos 

ou Muito 
Insatisfeitos 

Mais ou Menos 
Satisfeitos 

Satisfeitos ou 
Muito 

Satisfeitos 

  Respostas Respostas Respostas 

Itens Média/DP 1 e 2 3 4 e 5 

3. A técnica que trouxe você para 
esta casa pareceu compreender o 
seu problema? 

4,16 (1,21) 3 (6,67%) 11 (24,44%) 31 (68,89%) 

4. Você acha que os cuidadores 
desta casa compreendem o tipo de 
ajuda de que você precisa? 

4,11 (1,13) 2 (4,44%) 14 (31,11%) 29 (64,44%) 

5. Qual a sua opinião sobre a ajuda 
que esta casa lhe oferece? 

4,04 (1,41) 6 (13,33%) 10 (22,22%) 29 (64,44%) 

6. Você está satisfeito com a 
conversa feita sobre o seu 
tratamento pela técnica e os 
cuidadores? 

4,42 (1,18) 4 (8,89%) 4 (8,89%) 37 (82,22%) 

7. Você considera que a equipe da 
casa está lhe ajudando? 

4,47 (0,89) - 12 (26,67%) 33 (73,33%) 

8. Como você classifica o 
acolhimento dos 
cuidadores/técnicas nesta casa? 

4,44 (0,97) 1 (2,22%) 9 (0,2) 35 (77,78%) 

9. Você acha competente a equipe 
desta casa? 

4,36 (1,03) 1 (2,22%) 12 (26,67%) 32 (71,11%) 

10. Você acha competentes a 
técnica e os cuidadores desta casa? 

4,40 (0,86) 0 (0) 11 (24,44%) 34 (75,56%) 

11. Você está satisfeito com o 
conforto e a aparência desta casa? 

4,44 (1,06) 2 (4,44%) 7 (15,56%) 36 (80,00%) 

12. Como você classifica as 
instalações desta casa (banheiro, 
cozinha, refeições)? 

4,53 (0,84) - 10 (22,22%) 35 (77,78%) 

 

 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas em relação à 

satisfação global 

 

A seguir, serão apresentados, na Tabela 5, os resultados da análise estatística 

univariada, visando a identificar as variáveis categóricas sociodemográficas e clínicas 

em relação à satisfação dos pacientes com as Residências Terapêuticas referentes ao 

escore global e a cada subescala da SATIS-BR. Para essas análises, foi utilizado o teste 

bilateral de Mann-Whitney, para as variáveis categóricas, e a análise de correlação de 

Spearman, para as variáveis contínuas. Na Tabela 5, serão apresentados os dados 
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referentes ao número de sujeitos, médias e desvios-padrão do grau de satisfação, assim 

como os valores de p referentes ao teste de Mann-Whitney para cada uma das variáveis 

categóricas. Não foram analisadas duas variáveis clínicas – “Faz tratamento 

psicológico?” e “Foi internado em hospital psiquiátrico?” – devido ao fato de não haver 

sujeitos em uma das categorias de resposta do item. Os resultados mostraram que não 

houve diferenças significativas no grau de satisfação dos pacientes nas categorias 

analisadas para nenhuma das variáveis categóricas estudadas. 

 

Tabela 5 

Análise univariada das variáveis categóricas sociodemográficas e clínicas em relação à 

satisfação global dos pacientes com as residências terapêuticas 

 

Variáveis Categoria n 
Escore Global 

Média (DP) 
P 

Sexo 
  

Feminino 24 4,24 (0,58) 0,19 
 Masculino 21 4,42 (0,66) 

Comorbidades  
  

Não 37 4,32 (0,58) 0,55 
 Sim 8 4,33 (0,81) 

Faz tratamento medicamentoso? 
  

Não 4 4,61 (0,43) 0,34 
 Sim 41 4,29 (0,63) 

Faz terapia ocupacional? 
  

Não 38 4,38 (0,54) 0,56 
 Sim 7 4,01 (0,94) 

Faz outros tipos de tratamento? 
  

Não 19 4,23 (0,63) 0,33 
 Sim 26 4,38 (0,61) 

Toma medicamento sozinho? 
  

Não 12 4,22 (0,73) 0,90 

Sim 30 4,34 (0,59)  

Toma medicamento com outros? 
  

Não 1 4,17 (0,00) 0,62 
 Sim 37 4,29 (0,66) 

Qual tipo de medicamento toma? 
  

Oral 35 4,31 (0,63) 0,84 
 Oral + Injeção 7 4,28 (0,62) 

Além da doença psiquiátrica, você 
tem outras doenças físicas? 
  

Não 15 4,34 (0,60) 
0,82 

 Sim 26 4,34 (0,64) 
Você faz tratamento para estas 
doenças físicas? 
  

Não 13 4,27 (0,51) 
0,26 

 Sim 31 4,38 (0,64) 

Grau de instrução 
  

Não alfabetizado 18 4,23 (0,70) 0,72 
 Alfabetizado 27 4,38 (0,56) 

Você vive com companheiro? 
Não 40 4,38 (0,58) 

0,07 
 Sim 5 3,85 (0,74) 

Você recebe algum dinheiro? 
  

Não 1 4,83 (-) 
0,32 

 Sim 44 4,31 (0,62) 
Continua 
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Continuação da Tabela 5 

Variáveis Categoria n 
Escore Global 

Média (DP) 
(a)P 

Tipo de renda 
  

< salário mínimo 14 4,51 (0,45) 
0,27 

 >= salário mínimo 29 4,22 (0,69) 

Você está trabalhando? 
  

Não 42 4,30 (0,63) 0,42 
 Sim 3 4,67 (0,14) 

Você faz alguma atividade fora de 
casa? 
  

Não 4 3,79 (1,16) 
0,44 

 Sim 41 4,37 (0,54) 
Você faz alguma atividade dentro de 
casa? 
  

Não 1 3,75 (-) 
0,34 

 Sim 44 4,33 (0,62) 

Você tem um quarto só para você 
nesta casa? 
  

Não 26 4,29 (0,61) 
0,65 

 Sim 19 4,36 (0,64) 
(a) P = probabilidade (Teste bilateral de Mann-Whitney) 

 

Na Tabela 6, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, 

das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas em relação à satisfação dos 

pacientes com as Residências Terapêuticas referentes ao escore global da SATIS-BR. 

Os resultados mostram que não houve correlação significativa entre o escore global e 

nenhuma das variáveis contínuas analisadas. 

 

Tabela 6 

Análise univariada das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas em relação à 

satisfação global dos pacientes com as residências terapêuticas 

 ESCORE GLOBAL SATIS-BR 

Variáveis Média (DP) (a) r (b)P 

Idade (anos) 59,4 (10,7) -0,293 0,051 

Tempo de tratamento psiquiátrico (anos) 29,5 (16,6) -0,130 0,40 

Tempo no SRT (anos) 9,3 (3,0) -0,008 0,96 

Número de tratamentos que está fazendo 2,7 (0,7) -0,021 0,89 

Duração da última internação em anos 23,5 (14,0) -0,306 0,07 

Número de medicamentos que toma 5,5 (3,8) 0,196 0,21 

Quantas pessoas a mais dormem no mesmo 
quarto que você? 

0,8 (0,6) -0,230 0,13 

(a) r= coeficiente de correlação de Spearman; (b)P= probabilidade (nível de significância) 
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Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas em relação ao grau 

de satisfação nas três subescalas da SATIS-BR 

 

A seguir, serão apresentados, na Tabela 7, os resultados da análise estatística 

univariada, visando a identificar as variáveis categóricas sociodemográficas e clínicas 

possivelmente relacionadas à satisfação dos pacientes com as Residências Terapêuticas 

referentes aos escores das três subescalas da SATIS-BR. Para essas análises, foi 

utilizado o teste bilateral de Mann-Whitney, para comparações entre os níveis das 

variáveis categóricas, e a análise de correlação de Spearman, para as variáveis 

contínuas. Não foram analisadas duas variáveis clínicas – “Faz tratamento psicológico?” 

e “Foi internado em hospital psiquiátrico?” – devido ao fato de não haver sujeitos em 

uma das categorias (Sim ou Não). O símbolo “( - )” utilizado indica que, quando houve 

resposta de apenas um sujeito, não é possível obter valores para o desvio-padrão. 

Para as subescalas 1, 2 e 3, serão apresentados, na Tabela 7, os dados referentes 

ao número de sujeitos, médias e desvios-padrão do grau de satisfação, assim como os 

valores de p referentes aos testes bilaterais de Mann-Whitney para as variáveis 

categóricas analisadas. 

Para a subescala 1, nenhuma das variáveis categóricas analisadas apresentou 

diferenças significativas nos graus de satisfação mensurados. Tal situação repetiu-se 

para as subescalas 2 e 3, com exceção dos itens “Você vive com companheiro?” 

(subescala 2) e “Você faz atividade fora de casa?” (subescala 3). Para a subescala 2, o 

grau de satisfação dos pacientes foi maior para os que viviam sozinhos (sem 

companheiro). Para a subescala 3, o grau de satisfação foi maior quando eles tinham 

atividades fora de casa.  
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Tabela 7 

Análise univariada das variáveis categóricas sociodemográficas e clínicas em relação ao grau de satisfação nas três subescalas 

   Subescala 1   Subescala 2   Subescala 3  

Variáveis Categoria n Média (DP) P   Média (DP) P   Média (DP) P 

Sexo Feminino 24 4,12 (0,62) 0,12  4,36 (0,60) 0,46  4,44 (0,76) 0,43 

  Masculino 21 4,35 (0,82)     4,49 (0,62)     4,55 (0,80)   

Comorbidades  Não 37 4,23 (0,71) 0,93  4,39 (0,61) 0,38  4,53 (0,70) 0,83 

  Sim 8 4,23 (0,82)     4,58 (0,64)     4,31 (1,10)   
Faz tratamento 
medicamentoso? Não 4 4,54 (0,36) 0,58  4,67 (0.67) 0,37  4,75 (0,50) 0,51 

  Sim 41 4,20 (0,74)     4,40 (0,61)     4,46 (0,79)   
Faz terapia 
ocupacional? Não 38 4,30 (0,63) 0,45  4,45 (0,60) 0,58  4,55 (0,71) 0,29 

  Sim 7 3,86 (1,07)     4,29 (0,73)     4,14 (1,07)   
Faz outros tipos de 
tratamento? Não 19 4,19 (0,71) 0,75  4,28 (0,62) 0,19  4,30 (0,85) 0,11 

  Sim 26 4,25 (0,73)     4,53 (0,60)     4,63 (0,69)   
Toma medicamento 
sozinho? Não 12 4,06 (0,85) 0,60   4,47 (0,58) 0,77   4,38 (0,88) 0,58 

  Sim 30 4,27 (0,69)     4,39 (0,63)     4,52 (0,76)   
Toma medicamento com 
outros? Não 1 3,86 (0,00) 0,52  4,33 (0,00) 0,81  5,00 (0,00) 0,42 

  Sim 37 4,21 (0,77)     4,41 (0,62)     4,41 (0,82)   
Qual tipo de 
medicamento toma? Oral 35 4,24 (0,74) 0,35  4,40 (0,59) 0,60  4,40 (0,83) 0,14 

  Oral + Injeção 7 4,04 (0,71)     4,48 (0,77)     4,86 (0,38)   
Além da doença 
psiquiátrica, você tem 
outras doenças físicas? Não 15 4,30 (0,76) 0,58  4,47 (0,63) 0,39  4,53 (0,67) 0,99 

  Sim 26 4,24 (0,68)     4,29 (0,64)     4,46 (0,87)   

Continua 
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Continuação da Tabela 7 

   Subescala 1   Subescala 2   Subescala 3  

Variáveis Categoria n Média (DP) (a) P   Média (DP) (a) P   Média (DP) (a) P 

Você faz tratamento 
para estas doenças 
físicas? Não 13 4,24 (0,67) 0,87  4,28 (0,49) 0,17  4,35 (0,72) 0,24 

  Sim 31 4,27 (0,71)     4,53 (0,61)     4,53 (0,80)   

Grau de instrução 
Não 
alfabetizado 18 4,17 (0,80) 0,87   4,32 (0,71) 0,45   4,33 (0,86) 0,25 

  Alfabetizado 27 4,27 (0,67)     4,49 (0,54)     4,59 (0,71)   
Você vive com 
companheiro? Não 40 4,27 (0,68) 0,46   4,49 (0,60) 0,03*   4,59 (0,64) 0,09 

 Sim  5 3,88 (0,98)   3,87 (0,38)   3,70 (1,30)  
Você recebe algum 
dinheiro? Não 1 4,71 (-) 0,54  5,00 (-) 0,34  5,00 (-) 0,46 

  Sim 44 4,22 (0,72)     4,41 (0,61)     4,48 (0,78)   

Tipo de renda 
< salário 
mínimo 14 4,48 (0,56) 0,14  4,50 (0,55) 0,53  4,61 (0,63) 0,49 

  
>= salário 
mínimo 29 4,10 (0,79)     4,37 (0,66)     4,40 (0,85)   

Você está trabalhando? Não 42 4,21 (0,74) 0,62  4,39 (0,62) 0,22  4,48 (0,79) 0,78 

  Sim 3 4,57 (0,14)     4,89 (0,19)     4,67 (0,58)   
Você faz alguma 
atividade fora de casa? Não 4 3,79 (1,17) 0,47  4,17 (0,96) 0,51  3,25 (1,50) 0.04* 

  Sim 41 4,27 (0,67)     4,45 (0,58)     4,61 (0,56)   
Você faz alguma 
atividade dentro de 
casa? Não 1 3,57 (-) 0,34  3,67 (-) 0,23  4,50 (-) 0,66 

  Sim 44 4,24 (0,72)     4,44 (0,61)     4,49 (0,78)   
Você tem um quarto só 
para você nesta casa? Não 26 4,20 (0,73) 0,83  4,35 (0,61) 0,29  4,50 (0,69) 0,71 

  Sim 19 4,26 (0,71)     4,53 (0.61)     4,47 (0,89)   
(a) P = probabilidade (Teste bilateral de Mann-Whitney) 
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Na Tabela 8, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada 

das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas em relação à satisfação dos 

pacientes referentes aos escores das três subescalas da SATIS-BR. 

Para a subescala 1 – “Competência e compreensão da equipe” –, não houve 

qualquer correlação significativa do grau de satisfação com as variáveis analisadas. Para 

a subescala 2 – “Acolhida e ajuda recebida” –, foram observadas correlações 

significativas com três variáveis: idade do paciente, duração da última internação e 

número de pessoas a mais que dormem no mesmo quarto. O grau de satisfação dos 

pacientes, nessa dimensão, foi maior quando eles apresentavam idade menos elevada e 

menor duração da última internação, e quando havia menor número de pessoas a mais 

dormindo no mesmo quarto do paciente. Para a subescala 3 – “Condições físicas e 

conforto do serviço” –, não houve correlações significativas entre o grau de satisfação e 

as variáveis analisadas, com exceção da variável Idade do Paciente, para a qual houve 

uma tendência de maiores escores serem os de pessoas de idade menos elevada. 

 

Tabela 8 

Análise univariada das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas em relação ao 

grau de satisfação nas três subescalas 

  Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 
Variáveis Média (DP) (a) r (b)P (a) r (b)P (a) r (b)P 

Idade (anos) 59,4 (10,7) -0.227 0,13 -0,329 0,03* -0,295 0,05* 
Tempo de 
tratamento 
psiquiátrico 
(anos) 

29,5 (16,6) -0.789 0,61 -0,231 0,14 -0,035 0,81 

Tempo no SRT 
(anos) 

9,3 (3,0) 0,046 0,77 -0,128 0,42 0,054 0,73 

Número de 
tratamentos que 
está fazendo 

2,7 (0,7) -0,101 0,51 0,021 0,89 0,029 0,85 

Duração da 
última internação 
em anos 

23,5 (14,0) -0,235 0,18 -0,355 0,04* -0.072 0,68 

Número de 
medicamentos 
que toma 

5,5 (3,8) 0,256 0,10 0,089 0,57 0,099 0,53 

Quantas pessoas a 
mais dormem no 
mesmo quarto 
que você? 

0,8 (0,6) -0,070 0,64 -0,387 0,01** -0,223 0,14 

(a) r= coeficiente de correlação de Spearman; (b)P= probabilidade (nível de significância) 
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Análise multivariada dos fatores associados à satisfação com as residências 

terapêuticas 

 

Para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau 

de satisfação dos pacientes com as Residências Terapêuticas, 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 Lemeshow (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 pré-selecionadas nas análises 

univariadas, segundo os critérios de Hosmer e Lemeshow (2000), na escala global, 

foram: “sexo”, “idade”, “duração da última internação”, “número de medicamentos que 

toma”, “você vive com companheiro?”  e “quantas pessoas a mais dormem no mesmo 

quarto que você?”. Na subescala 1, foram selecionadas as variáveis: “sexo”, “idade”, 

“duração da última internação”, “número de medicamentos que toma” e “tipo de renda”. 

Na subescala 2, foram selecionadas as variáveis: “você faz outros tipos de tratamento?”, 

“você faz tratamento para estas doenças físicas?”, “tipo de renda”, “você está 

trabalhando?” e “você faz alguma atividade dentro de casa?”. Na subescala 3, foram 

selecionadas as variáveis: “idade”, “você faz outros tipos de tratamento?”, “qual tipo de 

medicamento toma?”, “você faz tratamento para estas doenças físicas?”, “grau de 

instrução”, “vive com companheiro?”, “você faz alguma atividade dentro de casa?” e 

“quantas pessoas a mais dormem no mesmo quarto que você?”.  

Foi conduzida uma análise de regressão linear múltipla. Essa análise incluiu 

todas as variáveis sociodemográficas e clínicas pré-selecionadas, visando a identificar a 

importância relativa dessas variáveis em relação à satisfação global. Os modelos de 

regressão foram construídos por meio da técnica stepwise, que fornece vários modelos 

de regressão, com diferentes combinações de variáveis independentes, conforme a 

ordem decrescente de importância explicativa para as variáveis observadas. Esse 

modelo possibilita a escolha do modelo de regressão que apresenta melhor poder 

explicativo (Bisquerra et al., 2004). Para o método stepwise, utilizaram-se os seguintes 



70 

 

critérios para as probabilidades de entrada e saída para o valor de F: p = 0,15 e p = 0,20, 

respectivamente. Os modelos de regressão foram construídos com a utilização da 

constante. Foram incluídas todas as variáveis que satisfizeram ao critério de Hosmer e 

Lemeshow (2000) para a escala global. 

A seguir, serão apresentadas as tabelas de regressão, constando o índice de 

Durbin-Watson (DW). Esse índice corrobora a ausência de autocorrelação entre os 

resíduos da regressão sempre que DW > dU (onde dU = limite superior para n pontos e k 

variáveis independentes no modelo de regressão). 
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Tabela 9 

Variáveis pré-selecionadas para a análise de regressão múltipla 

 

 
Variáveis Escore Global Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 

Sexo m m   

Idade m m  m 

Faz outros tipos de tratamento?   M M 

Duração da última internação M M   

Número de medicamentos que toma M M   

Qual tipo de medicamento toma?    M 

Você faz tratamento para estas doenças físicas?   M M 

Grau de Instrução    M 

Você vive com companheiro? M   M 

Tipo de renda  M M  

Você está trabalhando?   M  

Você faz alguma atividade dentro de casa?   m m 

Quantas pessoas a mais dormem no mesmo quarto que você? m   m 



72 

 

Tabela 10 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

associadas à satisfação com as residências terapêuticas 

  Escore Global    

Variáveis Preditoras  Beta DP t P  

Constante 3,805 0,191 19,969 <0,001  

1=Grau de instrução (0=não 

alfabetizado; 1=alfabetizado) 

0,501 0,204 2,453 0,022 R2 = 0,244 

F = 5,040 

2=Faz outros tipos de tratamento?   

(0=não; 1=sim) 

0,414 0,203 2,045 0,052 (p=0,015) 

DW=1,762  

 
  

A análise de regressão linear para esse conjunto de variáveis (Tabela 9) apresentou a 

seguinte reta de regressão (Tabela 10): Escore global de satisfação = y = 3,805 + 0,501 (Grau 

de instrução) + 0,414 (Faz outros tipos de tratamento?). O valor de R2 ajustado para essa 

análise mostrou que essas duas variáveis independentes explicaram 24,4% da contribuição das 

variáveis sociodemográficas e clínicas para o grau de satisfação dos pacientes (F = 5.04; p < 

0,015). Não houve autocorrelação entre os resíduos da regressão (n = 45, k = 2, du = 1.63, DW 

= 1,762 > 1,63). Testes de normalidade aplicados aos resíduos da regressão linear múltipla 

(teste de Shapiro-Wilk, p = 0,1218; teste de Cramer-von Mises, p = 0,755; teste de Anderson-

Darling, p = 0,0840) permitiram concluir que tais resíduos tiveram uma distribuição normal. 

 A regressão mostra que a resposta “ser alfabetizado” contribui com um acréscimo de 

0,501 pontos no grau de satisfação global da escala SATIS-BR, enquanto “fazer outros tipos 

de tratamento (além do medicamentoso e/ou terapia ocupacional)” contribui com um 

acréscimo de 0,414 pontos. Esses dados indicam que a satisfação dos pacientes tende a ser 

maior para os pacientes alfabetizados e que fazem outros tipos de tratamento.  

Embora represente o subconjunto de variáveis, dentre as estudadas, que melhor 

explica os escores global de satisfação encontrados, a equação de regressão encontrada 

possui, todavia, baixo valor preditivo  (R2 ajustado = 0,244), indicando, na melhor das 

hipóteses, uma leve tendência. Uma possível razão para esse resultado pode ser atribuída ao 

fato de os escores de satisfação encontrados terem sido bastante altos (em geral, superiores a 4 

na escala Likert de 1 a 5), conforme mostraram as análises univariadas nas Tabelas 5, 6, 7 e 8, 

havendo pouca variação entre os diferentes níveis de cada uma das variáveis.  
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram alto grau de satisfação dos pacientes 

psiquiátricos moradores do SRT avaliado. Para cada um dos 12 itens da escala SATIS-BR, 

relativos ao grau de satisfação, mensurados na escala Likert de cinco pontos, a maioria dos 

pacientes (> 64,00%) mostrou-se satisfeita ou muito satisfeita com os serviços (escores 4 a 5), 

enquanto apenas uma minoria (< 13,00% em todos os casos) declarou-se insatisfeita ou muito 

insatisfeita (escores 1 a 2). A média global de satisfação encontrada foi de 4,32 na escala 

Likert de cinco pontos. Para as subescalas, os resultados médios de satisfação obtidos foram 

todos superiores a 4,22, indicativos de satisfação a muita satisfação dos pacientes com as três 

dimensões do serviço: competência e compreensão da equipe a respeito do seu problema, 

acolhida da equipe e ajuda recebida no serviço e condições físicas e conforto. No presente 

estudo, a maior média de satisfação foi encontrada na subescala que avalia as condições 

físicas e conforto do serviço. As características físicas das Residências Terapêuticas podem 

ter sido um dos fatores que mais contribuíram para a alta satisfação global dos pacientes.  

Além do presente trabalho, apenas outro estudo nacional (Jaegger et al., 2004) 

avaliou o grau de satisfação de moradores de SRT. Seus autores avaliaram o grau de 

satisfação global, também utilizando a escala SATIS-BR, de moradores do SRT do Instituto 

Juliano Moreira, Rio de Janeiro-RJ. À semelhança do presente estudo com os SRT em 

Barbacena-MG, o estudo de Jaegger et al. (2004) mostrou alto grau de satisfação global dos 

moradores com os serviços, sendo que o escore geral médio foi de 4,52, na escala de cinco 

pontos, muito semelhante ao obtido no presente trabalho. No entanto, não foram relatados os 

resultados da satisfação dos pacientes com relação às dimensões do serviço, tal como avaliado 

pelas subescalas, o que impede uma comparação mais detalhada dos resultados dos dois 

estudos. 

Na literatura internacional, em alguns estudos, com diferentes populações (Fenton et 

al., 1998; Kasprow et al., 1999; Hawtorne et al., 1999; Hanrahan et al., 2001; Hawtorne et al., 

2005; Greenfield et al., 2008; Osborn et al., 2010), a maioria dos estudos encontrou elevado 

grau de satisfação global com os serviços residenciais e/ou outros tipos de serviços de saúde 

mental alternativos à hospitalização. Fenton et al. (1998), investigando pacientes com 

transtornos psiquiátricos graves, verificaram que aqueles submetidos ao tratamento 

residencial alternativo apresentaram maiores níveis de satisfação do que os internados em ala 

psiquiátrica hospitalar. Kasprow et al. (1999), nos EUA, analisando veteranos de guerra 

moradores de rua inseridos em serviços residenciais de saúde mental, constataram razoável 
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grau de satisfação com esses serviços e relataram que 69% dos pacientes entrevistados 

definitivamente recomendariam o programa a um amigo. Hawthorne et al. (1999), nos EUA, 

investigando pacientes agudos veteranos de guerra, submetidos a diversos tipos de tratamento 

residenciais e hospitalares, verificaram que a satisfação dos pacientes foi semelhante nos 

diversos tratamentos utilizados. Porém, em estudo posterior, também com veteranos de 

guerra, Hawthorne et al. (2005) constataram que participantes do programa residencial 

START apresentaram maior satisfação com os serviços do que aqueles internados em 

hospital. Hanharan et al. (2001) verificaram que pacientes psiquiátricos moradores de 

residências na comunidade apresentaram nível de satisfação razoavelmente alto e tiveram 

reduzido drasticamente o seu número de dias de internação hospitalar. Greenfield et al. (2008) 

encontraram melhores resultados de satisfação dos pacientes psiquiátricos graves que viviam 

em um programa residencial para crises, semelhante aos SRT, do que daqueles pacientes 

internados em hospitais psiquiátricos. Na Inglaterra, Osborn et al. (2010), comparando 

serviços residenciais alternativos em relação aos tradicionais, verificaram que os usuários dos 

serviços residenciais alternativos obtiveram índices de satisfação significativamente mais 

elevados. O resultado da presente pesquisa está, portanto, de acordo com os resultados da 

literatura internacional, demonstrando, também, altos graus de satisfação dos usuários com 

esses serviços.  

Na análise univariada, nenhuma das variáveis sociodemográficas e clínicas 

investigadas, no presente estudo, sejam elas categóricas ou contínuas, esteve isoladamente 

relacionada aos escores de satisfação dos pacientes, seja no escore global ou nas subescalas. 

Para cada uma das variáveis categóricas, não houve diferenças significativas nos graus de 

satisfação entre as categorias analisadas. Para as variáveis contínuas, não houve correlação 

significativa com o grau de satisfação global ou com suas subescalas. Esses fatos, associados 

aos altos graus de satisfação encontrados, mostram que a adoção dos SRT, pelo menos sob a 

perspectiva de seus usuários, tem produzido resultados satisfatórios, independentemente das 

variáveis sociodemográficas e clínicas. Isso demonstra a viabilidade e aceitabilidade dos SRT 

como instrumento de política pública para reinserção social de pacientes psiquiátricos. Esses 

resultados corroboram dados da literatura internacional, nos quais, embora se utilizassem 

diferentes tipos de metodologias, instrumentos de avaliação e populações, não foram 

encontradas diferenças significativas nas médias de satisfação entre os grupos comparados; e 

quando houve diferenças, o escore de satisfação foi ligeiramente mais elevado para os 

serviços residenciais comparativamente a outros serviços (Fenton et al., 1998; Kasprow et al., 
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1999; Hawtorne et al., 1999; Hanrahan et al., 2001; Hawtorne et al., 2005; Greenfield et al., 

2008; Osborn et al., 2010; De Heer-Wunderink et al., 2012). 

A análise de regressão linear múltipla identificou, no presente trabalho, os conjuntos 

de fatores mais fortemente associados à satisfação dos pacientes com as Residências 

Terapêuticas de Barbacena-MG. Embora essa regressão tenha mostrado que a satisfação dos 

pacientes foi mais elevada para os alfabetizados e para os que faziam algum outro tipo de 

tratamento (além do medicamentoso e da terapia ocupacional), o modelo linear múltiplo foi 

capaz de explicar apenas 24,4% das variações existentes entre as respostas dos pacientes; 

possui, portanto, baixo valor preditivo, representando portanto apenas uma tendência.  

Outros cinco estudos nacionais utilizaram o mesmo instrumento de medida: a escala 

SATIS-BR (Heckert, Teixeira, & Trindade, 2006; Kantorski et al., 2009; Bandeira, Silva, 

Camilo, & Felicio, 2011; Camilo, Bandeira, Leal, & Scalon, 2012; Silva et al., 2012). 

Contudo, tiveram como objetivo a avaliação da satisfação de pacientes, familiares e 

profissionais em outro tipo de serviço de saúde mental: os CAPS. Deve-se ressaltar que, 

nesses estudos, houve maiores escores de satisfação na dimensão que avalia a competência da 

equipe do serviço e piores escores na dimensão que avalia as condições físicas dos serviços. 

Contrariamente a essa tendência, o presente estudo encontrou maior média de satisfação 

(4,48) na dimensão que avalia justamente as condições físicas e de conforto do serviço.  

Esses últimos resultados, referentes à dimensão das condições físicas e conforto do 

serviço, podem ser explicados pela situação particular dos pacientes na comunidade estudada. 

Desde 1903, com a instalação de grandes hospitais psiquiátricos no município de Barbacena, a 

elevada taxa de óbito na população internada apontava para as péssimas condições a que os 

pacientes estavam submetidos, como os pavilhões em estado precário de conservação, o 

excesso de pacientes, a inexistência de tratamento, a falta de medicamentos e a escassez de 

alimentos (Vidal et al., 2008). No início da década dos anos 2000, um mapeamento dos 

pacientes internados indicou uma população asilar numerosa no município e a necessidade da 

construção de uma rede de atenção extra-hospitalar (Vidal et al., 2008). Houve ainda a 

promulgação da lei que criou o Serviço Residencial Terapêutico, além de uma expansão desse 

tipo de serviço de saúde mental em diversos municípios do Brasil (Ministério da Saúde, 

2012). Nesse contexto, é possível que o elevado grau de satisfação com as Residências 

Terapêuticas encontrado, no presente estudo, seja reflexo da situação anterior dos pacientes 

em sua internação hospitalar em Barbacena. O tempo médio de internação hospitalar prévia 

dos pacientes moradores das Residências Terapêuticas de Barbacena foi de 29,5 anos. Esse 

período prolongado de internação hospitalar, em condições precárias, pode ter elevado o grau 
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de satisfação dos pacientes com o serviço residencial terapêutico em condições 

comparativamente mais adequadas. Um dos principais modelos teóricos adotados para 

conceitualizar a satisfação dos pacientes é o que se refere às abordagens da expectativa 

(Pascoe, 1983), dentre elas o modelo do contraste. Nesse modelo, o grau de satisfação dos 

pacientes resultaria de uma comparação entre a sua expectativa sobre o serviço e a 

experiência concreta vivida no serviço. No presente estudo, a alta satisfação encontrada pode 

ter sido determinada por uma comparação feita pelos pacientes entre uma baixa expectativa a 

respeito do serviço residencial, baseada nos serviços precários anteriores, e a experiência 

concreta mais adequada vivida no STR. Ressalta-se que a experiência do SRT do município 

de Barbacena vem atingindo, sob a perspectiva dos seus usuários, sucesso no seu processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica. 

Contudo, a presente pesquisa apresenta algumas limitações. Uma delas se refere ao 

fato de ser um estudo correlacional, não sendo possível estabelecer relações causais entre as 

variáveis associadas ao grau de satisfação dos pacientes. Além disso, por ser um estudo 

seccional, não foi possível acompanhar as alterações no grau de satisfação dos pacientes das 

Residências ao longo do tempo. Por fim, a presente pesquisa foi realizada no SRT de apenas 

um município (Barbacena-MG), limitando a generalização dos resultados para serviços 

residenciais de outros municípios.  
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo permitiram obter uma avaliação da satisfação dos 

pacientes com os SRT de Barbacena-MG, sendo este o primeiro estudo realizado nesta região, 

tendo em vista que o único outro estudo nacional deste tipo foi desenvolvido no estado do Rio 

de Janeiro. No presente estudo, os pacientes psiquiátricos moradores dos SRT demonstraram 

elevado grau de satisfação em relação a todas as dimensões do serviço e à grande maioria dos 

aspectos específicos avaliados pela escala de medida utilizada, com destaque para a dimensão 

das condições físicas e de conforto. A satisfação dos pacientes não esteve relacionada a 

nenhuma das variáveis sociodemográficas e clínicas, analisadas isoladamente, tendo sido 

elevada independentemente das classes ou níveis dessas variáveis, tais como: sexo, idade, 

duração da última internação, tempo no SRT, escolaridade, estado civil, renda, uso de 

medicamentos, tipo de tratamento e número de pessoas adicionais que dormem no mesmo 

quarto, entre outras. Na análise multivariada, a satisfação tendeu a ser mais elevada para os 

alfabetizados e para os que faziam algum outro tipo de tratamento (além do medicamentoso e 

da terapia ocupacional). Os resultados do presente estudo demonstraram que os SRT são, sob 

a ótica dos resultados relatados pelos seus usuários, instrumentos viáveis de política pública 

de saúde mental. Sugere-se que a elevada satisfação encontrada possa ter sido determinada 

por um processo cognitivo de contraste entre baixas expectativas dos pacientes, baseadas no 

conhecimento das condições precárias anteriores dos serviços hospitalares da região, e as suas 

experiências concretas mais positivas com o serviço residencial. 

Uma vez que o processo de desinstitucionalização é recente no Brasil e as pesquisas 

avaliativas dos serviços residenciais são escassas, torna-se necessário desenvolver novas 

pesquisas em outras localidades, avaliando esses dispositivos tão importantes para a 

reinserção social dos pacientes psiquiátricos na comunidade. As pesquisas avaliativas visam a 

melhorar a qualidade dos serviços e as políticas de saúde mental, conforme recomendação da 

OMS (2001). Estudos futuros permitirão comparar dados de diferentes serviços residenciais, 

apontando semelhanças e diferenças e indicando aspectos a serem melhorados nos serviços.  
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ANEXO 1 

Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de Saúde Mental 

(SATIS-BR) 

 

1. Você é tratado com respeito e dignidade nesta casa? 

(1)  Não, muito 

(2)  Não 

(3)  Mais ou menos 

(4)  Sim 

(5)  Sim, muito 

 

2. Quando você falou com a pessoa que trouxe você para esta casa, você sentiu que ela ouviu 

a sua história? 

(1) Não, muito 

(2) Não 

(3) Mais ou menos 

(4) Sim 

(5) Sim, muito 

 

3. A técnica que trouxe você para esta casa pareceu compreender o seu problema? 

(1)    Não, muito 

(2)    Não 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Sim 

(5)    Sim, muito 

 

4. Você acha que os cuidadores desta casa compreendem o tipo de ajuda de que você precisa? 

(1)    Não, muito 

(2)    Não 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Sim 

(5)    Sim, muito 

 

5. Qual a sua opinião sobre a ajuda que esta casa lhe oferece? 
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(1)    Nenhuma ajuda 

(2)    Pouca ajuda 

(3)    Ajuda mais ou menos 

(4)    Alguma ajuda 

(5)    Muita ajuda 

 

6. Você está satisfeito com a conversa feita sobre o seu tratamento pela técnica e os 

cuidadores? 

(1)    Muito insatisfeito 

(2)    Insatisfeito 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Satisfeito 

(5)    Muito satisfeito 

 

7. Você considera que a equipe da casa está ajudando-o? 

(1)    Nunca 

(2)    Raramente 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Frequentemente 

(5)    Sempre 

 

8. Como você classifica o acolhimento dos cuidadores/técnicas nesta casa? 

(1)    Nada amigável 

(2)    Pouco amigável 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Amigável 

(5)    Muito amigável 

 

9. Você acha competente a equipe desta casa? 

(1)    Nada competente 

(2)    Pouco competente 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Competente 

(5)    Muito competente 
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10. Você acha competentes a técnica e os cuidadores desta casa? 

(1)    Não, muito 

(2)    Não 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Sim 

(5)    Sim, muito 

 

11. Você está satisfeito com o conforto e a aparência desta casa? 

(1)    Não, muito 

(2)    Não 

(3)    Mais ou menos 

(4)    Sim 

(5)    Sim, muito 

 

12. Como você classifica as instalações desta casa (banheiro, cozinha, refeições)? 

(1)  Muito ruins 

(2)   Ruins 

(3)   Regulares 

(4)   Boas 

(5)   Muito boas 

 

13. O que você mais gosta nesta casa? 

 

14. O que você menos gosta nesta casa? 

 

15. Na sua opinião, esta casa poderia ser melhorada? 

(0)    Não 

(1)    Sim 

 

15b. Se sim, de que maneira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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ANEXO 2 

Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

DADOS SOBRE O PACIENTE 

 

1. Nome do respondente: 

____________________________________________________________________________ 

2. Entrevistador: ___________________________________ 

3. Instituição:______________________________________ 

4. Data da Entrevista: ___/___/2014 

5. Local entrevista: _________________________________ 

 

 

DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

6. Número do prontuário: ____________________ 

7. Sexo: (  ) 1. Masculino (  ) 2. Feminino 

8. Diagnóstico (nome e número do CID-10): ______________________________________ 

9. Comorbidades: ___________________________________________________________ 

10. Idade: _____ anos 

11. Data de Nascimento: ..../....../...... 

 

DADOS FORNECIDOS EM ENTREVISTA (PACIENTE): 

 

Dados clínicos 

 

12. Com que idade você ficou doente?  ______ anos. 

 

13. Há quantos anos você está doente? ______ anos. 

 

14. Há quanto tempo você faz tratamento psiquiátrico? ______ anos. 

 

15. Atualmente, você está em crise?    1. (  ) sim  2. (  ) não 

 

16. Quantas crises você teve no último ano? ________ 

 



90 

 

17. Qual tipo de tratamento você está realizando? 

(   ) 1. Medicamentoso (   ) 2.  Psicológico (   ) 3. Terapia Ocupacional (   ) 4.  Outros 

 

18. Número de tratamentos que você está fazendo: ______ 

 

19. Você já ficou internado em hospital psiquiátrico?     1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

20. Quantas vezes você foi internado?____________________________________ 

 

21. Quando foi a última vez que você ficou internado? ______________________ 

 

22. Duração da última internação:_________________________________________ 

 

23. Quantos remédios o médico receitou para você? _______ 

 

24. Você toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

25. Se você não toma o remédio sozinho, você aceita tomar com outra pessoa? 

1. (  ) sim      2. (  ) não  3. (  ) às vezes. 

 

26. Qual tipo de remédio você toma?  1. (  ) Via Oral 2. (  ) Injeção  3. (  ) Ambas 

 

27. Além desta doença psiquiátrica, você tem outras doenças físicas? 1. (  ) sim 2. (  ) não 

28. Se sim, quais são?________________________________________________________________ 

 

29. Você faz tratamento para estas doenças físicas? 1. (  ) sim           2.  (  ) não 

 

Dados sociodemográficos e condições de vida 

 

30. Até que série você estudou? Última série cursada: _________________ Classificação (grau): 

______________ 

 

31. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

 

32. Qual é o seu estado civil? 

(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)     (  ) 5. Viúvo(a) 

(  ) 2. Casado(a)                         (  ) 4. Separado(a) / Divorciado(a) 
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33. Você vive com companheiro? 1. (  ) sim   2. (  ) não 

 

34. Você recebe algum dinheiro? 1. (  ) sim  2. (  ) não 

 

35. Se sim, quanto você recebe? R$_____________________________________________________ 

 

36. De onde você obtém esta renda? _________________________________________________ 

 

37.  Você está trabalhando?     1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

38.  Se sim, qual é seu trabalho atual? __________________________________________________ 

 

39. Você faz alguma coisa fora de casa?  1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

40. Quais atividades?________________________________________________________________ 

 

41. Você faz alguma coisa dentro de casa? 1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

42. Quais atividades? ________________________________________________________________ 

 

43. Você tem um quarto só para você nesta casa?  1. (  ) sim 2. (  ) não 

 

44. Quantas pessoas a mais dormem no mesmo quarto que você? ________________ 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo sobre a satisfação dos pacientes que 

moram nesta Residência. O responsável por este estudo é Rafael Gustavo Maluf, mestrando 

em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei. 

 

Queremos saber o que você acha desta moradia, por exemplo, sua opinião sobre o conforto e a 

higiene, sobre o atendimento que você recebe das pessoas que trabalham aqui, assim como 

sobre o tratamento que você recebe dos profissionais do CAPS. 

 

As melhorias nesta moradia podem ocorrer a partir de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. 

 

Para isso, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 50 

minutos, para participar de uma entrevista sobre sua satisfação com esta moradia. A partir 

deste estudo, será possível compreender as necessidades dos moradores desta Residência. 

 

Esta entrevista não vai interferir no atendimento que você recebe aqui e não oferece nenhum 

risco ou desconforto para você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este 

estudo e poderá interromper sua participação, a qualquer momento, se você desejar, sem que 

haja nenhum prejuízo para você. 

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado(a) com um número. 

Todas as informações prestadas por você são sigilosas; portanto, ficarão apenas entre nós. A 

divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de 

pessoas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. 

A explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará nenhum risco para 

mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará o atendimento que recebo nesta moradia. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro para 

participar do estudo. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 

 

_______________________________________   _____________________ 

Assinatura do voluntário      Documento de identidade 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: __________________________________ 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você pode 

telefonar para Rafael, no número (32) 3379-2469. 

 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO 4 
 

Carta de Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CEPES) da UFSJ 

 

 


