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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, as 

famílias passaram a ter um papel fundamental na reinserção social e nos cuidados 

cotidianos prestados aos pacientes psiquiátricos. Diversas pesquisas demonstraram que os 

familiares apresentam níveis elevados de sobrecarga por cuidar dos pacientes devido à sua 

falta de informação e de preparo. Um bom relacionamento entre o familiar cuidador e o 

paciente é considerado, na literatura, como um importante fator modulador que pode 

diminuir o sentimento de sobrecarga. No entanto, poucos estudos avaliaram o repertório de 

habilidades sociais dos familiares cuidadores embora este constitua a base para o 

desenvolvimento de um bom relacionamento com os pacientes. Os objetivos desta pesquisa 

foram caracterizar esse repertório, identificar os fatores associados às habilidades sociais 

dos familiares e levantar as principais situações cotidianas em que eles encontram 

dificuldades para lidar com os pacientes e aquelas que consideram mais fáceis. Foram 

entrevistados 53 familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos atendidos no Centro de 

Atenção Psicossocial de São João del-Rei. Os instrumentos utilizados foram o Inventário 

de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), a Escala de Assertividade Rathus (RAS), um 

questionário sociodemográfico e clínico e uma entrevista semiestruturada. Os resultados 

mostraram que uma porcentagem elevada dos familiares cuidadores apresentou déficits no 

repertório de habilidades sociais, assim como na subclasse de assertividade. Por outro lado, 

os familiares cuidadores com repertório mais elaborado de habilidades sociais 

apresentaram mais estratégias para lidar com os pacientes e buscaram mais por suporte 

social. As análises de regressão múltipla possibilitaram identificar as variáveis 

sociodemográficas associadas a um maior grau de habilidades sociais e da subclasse de 

assertividade. Os resultados da entrevista mostraram que a principal dificuldade dos 

familiares cuidadores foi a supervisão dos comportamentos problemáticos emitidos pelos 

pacientes psiquiátricos. Esses resultados sugerem a necessidade de serem implantados 

programas de treinamento de habilidades sociais nos serviços de saúde, para que os 

familiares cuidadores desenvolvam um melhor relacionamento com o paciente, melhores 

estratégias de enfrentamento para lidar com a situação do cuidar e maior rede de suporte 

social, potencializando cuidados mais adequados aos pacientes. 

Palavras-chave: familiares cuidadores, pacientes psiquiátricos, habilidades sociais, 

assertividade, avaliação de serviços de saúde mental 

 



 

ABSTRACT 

 

During the last decades, as a result of psychiatric deinstitutionalization, family caregivers 

began to have a fundamental role in social reinsertion and daily care provided to 

psychiatric patients. Several researches had shown that family caregivers have high levels 

of burden due to their lack of information and preparation for this role. A good relationship 

between the caregiver and the patient is considered, in the literature, as an important 

modulating factor that can reduce the feelings of burden. However, few studies have 

evaluated the social skills repertoire of family caregivers although this constitutes the basis 

for the development of a good relationship with patients. The objectives of this research 

were to evaluate the family caregivers’ social skills repertoire, to identify factors 

associated with social skills and to describe the main daily situations in which they find it 

difficult to deal with patients and those considered to be easier. Data were collected with 

53 family caregivers of psychiatric patients treated at the Psychosocial Community Center 

in the city of São João del-Rei. The instruments used were: the Inventário de Habilidades 

Sociais (IHS-Del-Prette), the Escala de Assertividade Rathus (RAS), a clinical and 

sociodemographic questionnaire and a semistructured interview. The results showed that a 

high percentage of family caregivers had deficits in social skills as well as in the subclass 

of assertiveness. On the other hand, family caregivers with more elaborate social skills 

repertoire had more coping strategies for dealing with patients and succeeded in obtaining 

more social support. The multiple regression analysis identified sociodemographic 

variables associated with a greater degree of social skills and assertiveness. The interview 

results showed that the family caregivers’ main difficulty was in supervising the patients’ 

problematic behaviors. These results pointed to the need of implementing social skills 

training programs in mental health services, so that family caregivers could develop a 

better relationship with the patients, better coping strategies to deal with the daily 

situations and greater social support network, promoting more appropriate care to patients. 

Key-words: family caregivers, psychiatric patients, social skills, assertiveness, mental 

health services evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

   

A saúde mental ainda não recebe a mesma atenção que é dada à saúde física 

embora seja igualmente importante e esteja intimamente relacionada ao bem-estar dos 

indivíduos, das sociedades e dos países. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

no ano de 2002, os problemas relacionados aos transtornos psiquiátricos e abuso de 

substâncias corresponderam a 13% da carga mundial de doença (OMS, 2008). No entanto, 

em 2000, o orçamento destinado ao seu tratamento, na maioria dos países, atingiu menos 

de 1% dos gastos totais com a saúde (OMS, 2001). 

 Estimativas iniciais do Relatório sobre Saúde Mental no Mundo da OMS (2001) 

indicaram que 450 milhões de pessoas sofriam de transtornos psiquiátricos, 

neurobiológicos ou problemas psicossociais. Pesquisas feitas em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento estimaram que, durante toda a vida, mais de 25% das pessoas 

apresentarão um ou mais transtornos psiquiátricos e comportamentais. Os dados 

específicos da prevalência de pessoas com esquizofrenia indicaram que 24 milhões de 

pessoas em todo o globo sofriam desse transtorno psiquiátrico. 

Kohn, Mello e Mello (2007) citaram dados de uma pesquisa no Brasil, 

demonstrando que quase dois terços dos indivíduos diagnosticados com transtornos 

psiquiátricos, há pelo menos um ano, não tinham consultado um clínico geral no mês 

anterior à pesquisa. Dados de um estudo realizado por Kohn, Saxena, Levav e Saraceno 

(2004) indicaram que 58% dos brasileiros com transtorno psicótico não-afetivo, da cidade 

de São Paulo, não estavam recebendo tratamento. Essa porcentagem, de acordo com os 

autores, é uma das maiores no mundo. Kohn et al. (2007) salientaram que a carência de 

atendimentos em saúde mental, ou seja, a quantidade de indivíduos que não estão 

recebendo tratamento, mesmo que necessário, não é tão grande quanto em outros países da 

América Latina, porém ainda é bastante significativa no Brasil. 

Os custos dos transtornos psiquiátricos se refletem não apenas em gastos 

monetários, mas também em aspectos não-monetários para as famílias dos pacientes. Os 

familiares cuidadores de indivíduos com transtornos psiquiátricos passam por alterações 

em sua rotina e na sua vida social e profissional, que resultam em sobrecarga e estresse 

advindos do processo de cuidar, constituindo, assim, as consequências não-monetárias do 

transtorno. Por outro lado, custos monetários são aqueles relacionados à perda de emprego, 

redução de produtividade e gastos com prestação de serviços sociais e de saúde, dentre 

outros (OMS, 2001). Andreoli (2007) apontou que os gastos do poder público, destinados à 
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saúde no Brasil, em 2003, foram superiores a 17 bilhões, sendo que somente 3,1% desse 

total foram dedicados a ações e serviços de saúde mental.  

Nas últimas décadas, o processo de desinstitucionalização psiquiátrica alterou 

significativamente a oferta de assistência aos pacientes psiquiátricos. O tratamento, que 

antes era oferecido principalmente nos hospitais psiquiátricos, passou a ser realizado nos 

serviços de saúde mental na comunidade (OMS, 2001). As condições precárias dos 

hospitais psiquiátricos, bem como os avanços realizados na área da psicofarmacologia, 

foram alguns dos fatores que contribuíram para as mudanças ocorridas na assistência 

oferecida aos indivíduos com transtornos psiquiátricos e também às suas famílias. Essas 

mudanças possibilitaram aos pacientes um tratamento em um ambiente social mais amplo, 

diminuindo a duração das internações e reduzindo os custos do atendimento para o 

governo (Lougon, 2006; Bandeira, 1991). 

A família, que antes era excluída do processo, a partir do início da 

desinstitucionalização, passou a ter um papel fundamental na reinserção social dos 

pacientes psiquiátricos (OMS, 2001). Com a maior participação da família na reinserção 

social do paciente, surgiu a necessidade de criação de programas de preparação dos 

familiares para acolhê-lo (Moreno & Alencastre, 2003), assim como de programas 

específicos de treinamento de habilidades sociais e de habilidades para lidar com as 

situações cotidianas e as situações de crise envolvendo os pacientes (Bandeira, Gelinas, & 

Lesage, 1998). As habilidades sociais se referem às diferentes classes de comportamentos, 

existentes no repertório do indivíduo, para lidar de forma adequada com as outras pessoas, 

em situações de interação social. Uma dessas classes de comportamento consiste na 

assertividade, que se refere à expressão honesta de pensamentos e sentimentos e à defesa 

dos direitos pessoais sem desrespeitar as necessidades dos outros, em situações de 

enfrentamento com risco (Del Prette & Del Prette, 1999). Essas habilidades são necessárias 

para que os familiares tenham condições de lidar com os comportamentos dos pacientes 

nas situações da vida em família.  Na vida cotidiana, os familiares cuidadores passam por 

uma série de situações sociais que requerem negociações complexas com os pacientes e 

demandam um manejo adequado dos seus comportamentos. 

Murta (2005) e Bandeira e Ireno (2002) destacaram que os pacientes psiquiátricos, 

em especial os que possuem diagnóstico de esquizofrenia, deparam-se com dificuldades 

em seu retorno à comunidade devido aos seus déficits em emitir comportamentos 

adequados nas interações sociais. Diversos comportamentos problemáticos emitidos pelos 

pacientes têm sido apontados na literatura, tais como: agitação, agressividade física e 
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verbal, falta de higiene, problemas de comportamento sexual, abuso de álcool e drogas, 

fumar demais, fugir para a rua, busca excessiva de atenção, falar sozinho, recusar 

medicação, pedir comida na rua, problemas com os membros da comunidade e apatia 

(Barroso, Bandeira, & Nascimento, 2007). A dificuldade em lidar com esses 

comportamentos problemáticos dos pacientes foi um dos principais fatores associados à 

sobrecarga sentida pelos familiares cuidadores, nas pesquisas de Barroso et al. (2007), 

Barroso, Bandeira e Nascimento (2009) e de Soares e Munari (2007). Nas revisões de 

literatura realizadas por Maurin e Boyd (1990), Rose (1996) e Loukissa (1995), os 

comportamentos problemáticos dos pacientes foram igualmente apontados como um dos 

principais fatores determinantes da sobrecarga dos familiares. Tendo em vista que a 

sobrecarga dos familiares pode afetar sua saúde mental, comprometendo o próprio cuidado 

prestado aos pacientes (Bandeira & Barroso, 2005), a temática das habilidades sociais dos 

familiares cuidadores se destaca como uma importante área de pesquisa. 

Para auxiliar a reinserção social dos pacientes na comunidade, é necessária, além do 

tratamento medicamentoso, a realização de intervenções em conjunto com a família, 

inclusive o treinamento de habilidades sociais para os pacientes e para os seus familiares 

(Bandeira, 2003). Um repertório socialmente habilidoso dos familiares cuidadores para 

lidar com os pacientes contribuiria para o desenvolvimento de uma relação mais 

satisfatória entre eles. A qualidade do relacionamento dos familiares com os pacientes 

constitui um dos principais fatores moduladores, que podem atuar diminuindo o grau de 

sobrecarga dos familiares, tal como postulado no modelo teórico desenvolvido por Maurin 

e Boyd (1990). Familiares cuidadores com comportamentos sociais adequados também 

poderiam ajudar os pacientes na aprendizagem de comportamentos socialmente hábeis a 

partir de tarefas educativas e agindo como modelo em interações sociais. Neste sentido, os 

familiares poderiam atuar como “agentes educativos”, termo que representa qualquer 

pessoa que promova, regularmente, o processo de aprendizagem e/ou desenvolvimento de 

outras (Del Prette & Del Prette, 2008). Segundo Murta (2005), o treinamento de 

habilidades sociais tem demonstrado resultados positivos quando aplicado em diversas 

populações para ações de atenção primária, secundária e terciária em saúde. 

Foi feita uma busca sistemática de pesquisas sobre habilidades sociais de familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos a partir dos indexadores Scielo, Lilacs, IndexPsi, 

Medline, PsycInfo, Pubmed e ISI Web of Knowledge e a partir das revisões de literatura de 

habilidades sociais, realizadas por Murta (2005), Bolsoni-Silva et al. (2006) e Fumo, 

Manolio, Bello e Hayashi (2009). Foram encontrados dois estudos que investigaram as 
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habilidades sociais de cuidadores de pacientes psiquiátricos. O estudo de Fernandes, Luiz, 

Miyazaki e Marques Filho (2009) avaliou um programa de orientação para pais e 

cuidadores de crianças com transtornos psiquiátricos e seu impacto nas habilidades sociais 

dos cuidadores. O estudo de Robinson (1990) investigou as relações entre assertividade, 

suporte social, autoestima e sobrecarga de cuidadores de idosos com demência. No entanto, 

apesar de os dois estudos citados terem investigado temas relacionados com as habilidades 

sociais, nenhum deles tinha como objetivo caracterizar essas habilidades dos familiares 

cuidadores.  

O problema de pesquisa, encontrado na literatura consultada, foi a ausência de 

estudos publicados em periódicos científicos, visando a investigação e caracterização do 

repertório de habilidades sociais e, em particular, da subclasse de assertividade dessa 

população-alvo. A questão de pesquisa do presente trabalho é se essa população-alvo 

apresenta ou não um repertório elaborado de habilidades sociais e se necessita ou não de 

intervenções, visando o desenvolvimento dessas habilidades.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Serão apresentados, inicialmente, o contexto internacional da desinstitucionalização 

psiquiátrica, assim como os acertos e as dificuldades encontradas para o atendimento dos 

pacientes na comunidade. Em seguida, será abordada a Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

Posteriormente, será discutido o papel da família na reinserção social do paciente 

psiquiátrico na comunidade, dando destaque para a sobrecarga familiar. Em sequência, será 

enfatizada a relação interpessoal entre os familiares e os pacientes psiquiátricos. O 

processo de avaliação de serviços de saúde e as recomendações, a nível internacionais e no 

contexto brasileiro, serão destacados em seguida. Por último, serão apresentados os estudos 

sobre habilidades sociais e assertividade de familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, foco do presente trabalho. Esses tópicos a serem desenvolvidos integram a 

temática do presente estudo. 

 

Desinstitucionalização psiquiátrica: acertos e dificuldades 

 

Na Europa e na América do Norte, a partir da década de 50 do século XX, diversos 

fatores sociais e econômicos contribuíram para o desencadeamento da construção de uma 

nova política de saúde mental (Bandeira, 1991; Lougon, 2006; Thornicroft & Tansela, 

2010). Esse movimento de reforma do antigo modelo de atenção à saúde mental ficou 

conhecido como desinstitucionalização psiquiátrica. Os dois objetivos principais do 

processo foram a diminuição dos leitos nos hospitais psiquiátricos e o desenvolvimento de 

serviços de saúde mental comunitários (Bandeira, 1991; Bandeira & Barroso, 2005; 

Lougon, 2006; Thornicroft & Tansela, 2010). Foi um período marcado por uma crescente e 

forte opinião sociológica, que criticava os efeitos prejudiciais de longas internações dos 

pacientes em grandes instituições psiquiátricas (Thornicroft & Tansela, 2010). Os efeitos 

negativos da internação prolongada, citados na literatura, tais como a perda da capacidade 

de trabalho e da autonomia, a apatia e o déficit na competência social, em convergência 

com o transtorno psiquiátrico, diminuíam a capacidade de reinserção dos pacientes 

(Bandeira, 1991).  

Diversos outros fatores, além dos efeitos negativos citados, direcionaram a 

necessidade de mudanças na atenção à saúde mental e resultaram no início do processo de 

desinstitucionalização. A precariedade das instalações e dos atendimentos realizados nos 
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hospitais psiquiátricos, o movimento em prol dos direitos civis e direitos humanos dos 

pacientes e os excessivos custos para a manutenção dos grandes hospitais são alguns 

exemplos dos fatores que desencadearam esse movimento. Outro fator que contribuiu para 

a desinstitucionalização foram os avanços na ciência, principalmente o surgimento de 

psicofármacos mais eficazes, que possibilitaram o tratamento dos pacientes psiquiátricos 

na comunidade (Bandeira, 1991; Lougon, 2006; Morgado & Lima, 1994). 

O momento histórico, assim como o contexto social e econômico, influenciou a 

maneira como ocorreu a desinstitucionalização, o que implicou certas diferenças no 

processo de mudanças ocorrido em cada país. A Inglaterra foi pioneira nesse processo, 

sendo que, a partir da década de 50 do século XX, foram criadas as primeiras comunidades 

terapêuticas no país. Posteriormente, o movimento de desinstitucionalização se expandiu a 

outros países. Pode-se destacar a psiquiatria preventiva realizada nos Estados Unidos 

(EUA), a psiquiatria de setor e a psiquiatria institucional na França, a psiquiatria 

democrática na Itália e a Reforma Psiquiátrica no Brasil. Apesar de algumas diferenças, 

todos esses movimentos tinham como objetivo comum a reforma do antigo modelo de 

atenção à saúde mental e a proposta de um tratamento realizado na comunidade (Lougon, 

2006; Vidal, Bandeira, & Gontijo, 2008; Birman & Costa, 1994). 

O início do processo de desinstitucionalização psiquiátrica foi marcado por 

mudanças significativas nos atendimentos aos pacientes psiquiátricos. Ocorreu grande 

redução de leitos nos hospitais psiquiátricos em diversos países. No Canadá, houve uma 

redução de 78% dos leitos entre 1962 e 1977, enquanto nos Estados Unidos essa redução 

foi de 80% entre 1955 e 1983. Na Itália, a diminuição foi de 53,2% no período de 1978 a 

1987 e, na Inglaterra, a partir dos anos 50 do século XX, o número de pacientes 

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

1998). 

Os avanços alcançados desde o início da desinstitucionalização são inquestionáveis. 

Porém, em alguns países, juntamente a esse processo, uma série de problemas se 

apresentou (Bandeira, 1991; Lougon, 2006). Paralelamente à diminuição dos leitos 

psiquiátricos, deveriam ter sido desenvolvidos serviços comunitários suficientes para que 

os pacientes, recém-saídos dos hospitais, obtivessem um tratamento amplo, que atendesse 

às suas diversas necessidades, garantindo o sucesso de sua reintegração social (Bandeira et 

al., 1998; Birman & Costa, 1994). Porém, segundo Lougon (2006), o desenvolvimento dos 

serviços comunitários para atender às necessidades dos pacientes requer equipes e serviços 

onerosos, ao contrário do que era previsto. Com a diminuição de verbas para a saúde 
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mental e a falta de preparação dos profissionais para trabalhar na comunidade, os 

problemas se tornaram, cada vez mais, evidentes. 

Morgado e Lima (1994) apresentaram, em sua revisão de literatura, cinco 

consequências graves do tratamento dos transtornos psiquiátricos na comunidade. 

Primeiramente, os autores salientaram que os pacientes crônicos ficaram desamparados 

não apenas em termos terapêuticos, mas também em relação à assistência humana que a 

pessoa com transtornos psiquiátricos requer. Nos EUA, por exemplo, estudos indicaram 

que grande parte dos sem-teto era constituída por adultos com problemas psiquiátricos 

graves. A segunda consequência grave é que ocorreu alta rotatividade dos pacientes, ou 

seja, quando eles recebiam alta dos hospitais, ao invés de irem para suas casas, eram 

internados em outros hospitais. De acordo com os autores, no Brasil, não há nenhum 

estudo bem elaborado para tratar dessa temática, mas evidências do dia a dia indicaram que 

há décadas a rotatividade é muito alta. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em alguns hospitais 

do governo, foram dadas muitas altas aos pacientes crônicos, sendo que a maioria foi 

reinternada em clínicas conveniadas, que eram custeadas pela previdência social. A 

terceira consequência grave se refere ao custo não-monetário do tratamento comunitário 

dos transtornos psiquiátricos, pois o paciente tratado na comunidade ficaria sujeito a uma 

série de problemas que poderiam trazer mais sofrimento para ele e também para sua 

família, tais como estigma, sobrecarga dos familiares e exposição do paciente a risco e 

situações constrangedoras. Em quarto lugar, os autores indicaram que, com a 

desinstitucionalização, pessoas com transtornos psiquiátricos passaram a cometer delitos e 

a serem enquadradas como criminosos comuns. Segundo Lougon (2006), os policiais 

encaminhavam os pacientes que cometiam delitos para as prisões, porque eles não 

consideravam as instituições psiquiátricas uma alternativa efetiva na resolução dos 

problemas gerados pelos pacientes. Muitas vezes, eles não conseguiam vagas para internar 

os pacientes e, em outros casos, os pacientes recebiam alta após um curto período de tempo 

e voltavam para as ruas. Como consequência, ocorreu um aumento do número de pacientes 

psiquiátricos nas prisões. A última consequência apresentada por Morgado e Lima (1994) 

se refere à politização do movimento da desinstitucionalização, considerando que, muitas 

vezes, esse processo foi pautado com propósitos eleitoreiros, o que foi e ainda é nocivo à 

desinstitucionalização. 

Após o início da desinstitucionalização, em alguns hospitais psiquiátricos, foi 

observado que, do total de admissões, de 55 a 75% eram casos de re-hospitalizações. Esse 

fenômeno ficou conhecido como “porta giratória” (Bandeira & Dorvil, 1996) e representa 
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uma das consequências graves da desinstitucionalização apresentadas por Morgado e Lima 

(1994). Com o objetivo de compreender esse fenômeno, Bandeira e Dorvil (1996) 

realizaram um estudo descritivo, comparando as características dos pacientes que 

frequentavam a urgência psiquiátrica de um hospital localizado na cidade de Montreal, no 

Canadá, e outro localizado na cidade de Barbacena, no Brasil. Os resultados encontrados 

demonstraram que, em ambos os países, alguns fatores associados ao fenômeno da porta 

giratória eram semelhantes. Aproximadamente metade (46,70%) dos pacientes, de ambos 

os hospitais, não estava tomando os medicamentos, assim como 34,24% dos pacientes não 

tinham a prescrição médica em dia no período anterior à sua visita à urgência psiquiátrica. 

Em relação à frequência do acompanhamento médico, foi identificado que, nos últimos 

seis meses que antecederam a pesquisa, 42,46% da amostra não haviam tido nenhum tipo 

de acompanhamento médico. 

Bandeira (1993) realizou um estudo para identificar os fatores associados às re-

hospitalizações dos pacientes nos hospitais psiquiátricos. A autora comparou dois grupos 

de pacientes, com 25 sujeitos cada um. Um grupo era formado por pacientes que não 

tinham sido internados nos últimos quatro anos (G1) e o outro era composto por pacientes 

que foram internados três ou mais vezes nos últimos quatro anos (G2). Os grupos eram 

equivalentes em relação às variáveis sociodemográficas e às categorias diagnósticas. Os 

resultados demonstraram que os pacientes que permaneceram na comunidade, sem re-

hospitalizações, no período de quatro anos, tinham: maior adesão aos medicamentos, maior 

suporte social de um cuidador e taxa mais elevada de abstinência de álcool e de drogas, e 

eram mais conformados com seu transtorno. 

A implantação de uma infraestrutura adequada, direcionada para o recebimento do 

paciente psiquiátrico na comunidade, é de grande importância para o sucesso do processo 

de desinstitucionalização. Bandeira, Lesage e Morissette (1994) realizaram um estudo, no 

Canadá, no qual compararam dois grupos de pacientes psiquiátricos. O grupo experimental 

participou de um programa de reinserção social, seguindo um modelo inspirado nas 

recomendações do Comitê de la Santé Mentale do governo do Canadá. O programa 

continha os seguintes elementos: 1) objetivos terapêuticos para cada paciente, pertinentes 

aos déficits apresentados por eles; 2) equipe multidisciplinar formada por psiquiatras, 

psicólogos, ergoterapeutas, enfermeiras e assistente social; 3) atividades de readaptação em 

Centros de dia, que contribuíam para o desenvolvimento de habilidades sociais e da vida 

cotidiana, e também atividades de lazer; 4) acompanhamento domiciliar frequente, com o 

intuito de garantir que os pacientes estariam recebendo os serviços necessários para sua 
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reinserção na comunidade, assim como um trabalho preventivo das crises e surtos; e 5) 

intervenções terapêuticas de crise no hospital, seguidas de reintegração o mais rapidamente 

possível, com intensificação do acompanhamento. O grupo controle foi equiparado aos 

pacientes do grupo experimental em relação às variáveis idade, gênero, diagnóstico, 

duração das hospitalizações anteriores, idade de início das hospitalizações e dosagem de 

medicamentos. Os resultados mostraram que os pacientes do grupo experimental tiveram 

melhora significativamente mais acentuada do que os pacientes do grupo controle. Após 

três anos de participação no programa de reinserção social, os pacientes apresentaram: a) 

menor gravidade dos sintomas psiquiátricos; b) nível mais elevado de habilidades de vida 

cotidiana; e c) menor grau de necessidade de tratamento psiquiátrico. Esses dados 

demonstram que a reinserção social dos pacientes necessita, além de um programa de 

qualidade, de uma estrutura comunitária que acolha o paciente na sociedade. A 

continuidade do acompanhamento, a especialização profissional da equipe responsável 

pelo serviço de saúde mental e um ambiente comunitário que estimule a participação ativa 

do paciente em atividades ocupacionais e de lazer foram as características que 

demonstraram a eficácia do programa, particularmente para um subgrupo de pacientes de 

uma residência terapêutica mais bem equipada.  

Devido aos diversos problemas apresentados no processo de desinstitucionalização, 

desde a década de 70 do século XX, programas de acompanhamento psiquiátrico intensivo 

têm sido propostos com o objetivo de diminuir as re-hospitalizações e possibilitar maior 

integração do paciente na comunidade (Bandeira, 1991; Bandeira et al., 1998). De acordo 

com Test (1992), os programas de acompanhamento intensivo se desenvolveram de forma 

a se tornarem cada vez mais complexos, intensos e globais. Eles são considerados 

complexos, porque exigem a atuação de equipe multidisciplinar, com profissionais 

especializados em diferentes áreas para o acompanhamento dos pacientes na comunidade; 

intensos, porque os profissionais permaneceriam mais tempo na comunidade para o 

acompanhamento dos pacientes, in vivo, sendo que este pode chegar a ocorrer 24 horas nos 

sete dias da semana; e globais, porque visam satisfazer as múltiplas necessidades dos 

pacientes em diferentes áreas de sua vida na comunidade. Outra característica importante 

desses programas é que o profissional faz o acompanhamento do paciente de forma ativa, 

ou seja, eles levam o tratamento ao paciente nos locais em que ele vive e frequenta sem 

esperar que ele venha buscar o tratamento no serviço, sendo que essa busca ativa foi 

denominada, pelo autor, como acompanhamento “assertivo” (assertive).  
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Na Itália, algumas regiões foram bem-sucedidas em relação ao acompanhamento do 

paciente na comunidade. Bandeira et al. (1998) relataram que, na região sul de Verona, há 

dez anos não ocorriam admissões em hospitais psiquiátricos. O serviço estruturado nessa 

região foi bem-sucedido, principalmente, por causa de dois fatores: 1) Havia elevado 

número de profissionais por pacientes e 2) Contava com equipes volantes, que faziam 

visitas domiciliares para realizar o monitoramento dos pacientes, buscando identificar 

possíveis crises e fazer intervenções na própria residência, com o intuito de prevenir as re-

hospitalizações. 

Nos EUA, o acompanhamento intensivo dos pacientes começou a ser desenvolvido 

após a desinstitucionalização apresentar uma série de problemas. A única exceção, no país, 

foi o Estado de Vermont, que, desde os anos 50 do século XX, já desenvolvia a 

desinstitucionalização e tinha estruturado serviços comunitários eficientes. Isso ocorreu 

pelo fato de que o Estado já tinha tradição de participação da comunidade no acolhimento 

aos pacientes (Bandeira et al., 1998). 

Um dos problemas encontrados na desinstitucionalização dos EUA foi que os 

pacientes psiquiátricos mais graves foram deixados em segundo plano pelos serviços 

comunitários, visto que estes se limitaram a realizar um acompanhamento dos casos menos 

críticos a partir de intervenções de psicoterapia. Em 1978, um comitê especial foi instituído, 

pelo governo dos EUA, para analisar esse problema da desinstitucionalização. Como 

resultado, foi proposto o conceito de Case Management como alternativa para sanar o 

problema (Bandeira et al., 1998). 

O Case Management consistiu em um sistema de coordenação e integração dos 

serviços. Um agente responsável, chamado de case manager, ficava responsável por cada 

paciente que seria reintegrado à comunidade. O case manager tinha cinco funções básicas, 

listadas a seguir: avaliar as necessidades do paciente, elaborar um plano de serviços, 

identificar os serviços necessários ao paciente, assim como mediar o contato e, por fim, 

monitorar e avaliar o fornecimento desses serviços (Bandeira et al., 1998; Machado, Dahl, 

Carvalho, & Cavalcanti, 2007). No entanto, esse programa não atingiu completamente os 

objetivos iniciais devido a algumas limitações identificadas na comunidade. Por exemplo, 

os serviços que os case managers deveriam identificar, para encaminhar os pacientes, 

comumente não existiam, ou, se existiam, não garantiam atendimento de qualidade. Com o 

decorrer do tempo, o conceito de Case Management se modificou com o objetivo de 

resolver esse problema, e o próprio case manager passou a fornecer, ele mesmo, os 

serviços que não estavam presentes na comunidade. Porém, um agente sozinho não 
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conseguia fornecer uma diversidade de serviços que não existiam na comunidade, uma vez 

que ele não tinha formação em diferentes áreas. O conceito de Case Management não foi, 

então, suficiente para o complexo trabalho de reinserção dos pacientes na comunidade. 

Dessa forma, era necessário um modelo mais eficaz para a realização do acompanhamento 

intensivo dos pacientes na comunidade, que seria possível apenas se fosse realizado por 

uma equipe multidisciplinar. 

No Mendota State Hospital, localizado na cidade de Madison, nos EUA, um 

modelo de acompanhamento mais intensivo, abrangente e mais ativo (assertive) foi 

desenvolvido pela equipe de Test e Stein (Bandeira et al., 1998; Machado et al., 2007). 

Inicialmente chamado de Modelo de Madison, nos dias atuais, o programa é conhecido por 

Program for Assertive Community Treatment (PACT). Segundo Bandeira et al. (1998), 

nesse modelo, o paciente psiquiátrico recebe acompanhamento individual, diário e por 

tempo ilimitado. Além das características citadas, a equipe do programa deve ser 

multidisciplinar e realizar intervenções em todos os aspectos da vida do paciente. São 

realizados o controle dos medicamentos e as intervenções terapêuticas direcionadas ao 

tratamento dos sintomas clínicos, funcionamento psicossocial e reinserção do paciente. 

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

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

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

continuidade do acompanhamento é assegurada seguindo uma série de etapas. Inicialmente, 

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

analisar suas necessidades. De acordo com essas necessidades, são elaborados planos 

individualizados de serviços e também são desenvolvidos novos serviços, quando 

necessário. As execuções dos planos de serviços incluem intervenções específicas, como 

treinamento de habilidades cotidianas e sociais. São desenvolvidas ainda intervenções 

direcionadas aos momentos de crise até a estabilização do paciente. Por fim, ocorrem 

frequentemente a revisão e a reformulação do plano de acordo com as mudanças das 

necessidades dos pacientes. 

Seguindo os mesmos elementos básicos do PACT, Witheridge e Dincin (1985) 

elaboraram outro programa de acompanhamento intensivo na comunidade, que foi 

denominado Bridge. Apesar da semelhança com o PACT, no que se refere ao 

acompanhamento intensivo do paciente na comunidade, esse programa possui 

características próprias. Por exemplo, a equipe desse programa tem característica mais 

generalista e sua composição é escolhida baseando-se mais no engajamento pessoal dos 
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membros do que em diplomas. Além disso, ele foi direcionado a pacientes psiquiátricos 

itinerantes e com elevadas taxas de re-hospitalizações. O objetivo do programa é a 

diminuição das re-hospitalizações e da itinerância dos pacientes, assim como aumentar a 

qualidade da vida dos mesmos, realizando acompanhamento das necessidades básicas de 

sobrevivência, tais como alimentação e alojamento, dentre outras. A equipe encaminha os 

pacientes para serviços que já existem na comunidade. 

Os programas de acompanhamento intensivo do paciente na comunidade têm sido 

amplamente avaliados, tendo apresentado resultados positivos, principalmente no que se 

refere aos programas PACTs. Dois estudos brasileiros (Bandeira et al., 1998; Machado et 

al., 2007) apresentaram revisão detalhada de diversas pesquisas realizadas para avaliar 

esses programas. Nos próximos parágrafos, algumas dessas pesquisas serão apresentadas 

em três grupos, são eles: (1) pesquisas que avaliaram os programas (PACT, Case 

Managemente e Bridge) com medidas de pré e pós-teste; (2) pesquisas que compararam a 

participação nos programas com grupos controles; e (3) uma pesquisa que comparou o 

Case Managemente com o PACT. 

No primeiro grupo, cinco pesquisas avaliaram a participação dos pacientes com 

medidas de pré e pós-testes [Alness (1997), de Mcgrew Bond, Dietzen, McKasson e Miller 

(1995), como citado em Bandeira et al. (1998), de Tibbo, Chue e Wright (1999) e de 

Wasylenki, Goering, Lancee, Lemire e Lindsey (1993), como citado em Machado et al. 

(2007)]. Na primeira pesquisa, após 14 meses, pacientes que participavam do PACT 

apresentavam menos sintomas, menor frequência e duração das re-hospitalizações, menos 

tempo desempregados, mais tempo em moradias independentes, maior grau de satisfação e 

mais relações sociais positivas. No segundo estudo, foi realizado um acompanhamento de 

212 participantes, com alto risco de re-hospitalização, que participavam de um programa 

inspirado no Bridge. Após 18 meses de avaliação, o número de re-hospitalizações diminuiu 

em um terço e o tempo de re-hospitalização, medido pelo número de dias no hospital, 

diminuiu pela metade. Além disso, os participantes do programa tiveram melhora no nível 

de funcionamento social e na qualidade de vida. Na terceira pesquisa, foram avaliados 

pacientes com transtornos psiquiátricos graves, inscritos no PACT. Foi constatado que, 

após um ano de participação no programa, ocorreu diminuição no número e na duração das 

internações dos pacientes, assim como na frequência de utilização de serviços de 

emergência psiquiátrica. Na última pesquisa desse grupo, foi observado que pacientes 

desabrigados com transtornos psiquiátricos, que participavam do Case Management, 
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apresentaram melhorias significativas no seu funcionamento social, alterações 

psicopatológicas, em sua estabilidade habitacional e aumento da rede social. 

No segundo grupo de pesquisas, foram avaliados os resultados da participação dos 

pacientes, inseridos em programas de tratamento intensivo na comunidade, em comparação 

a grupo controles. Essas pesquisas foram realizadas por Drake e Burns (1995), Dincin, 

Wasner, Whitheridge, Sobeck, Cook e Razzano (1993) e Lafave, Souza e Gerber (1996), 

como citado em Bandeira et al. (1998). Na primeira pesquisa, pacientes que participavam 

do PACT apresentaram resultados superiores em relação a sintomas clínicos, redução das 

re-hospitalizações, adesão aos medicamentos, qualidade de vida e funcionamento social e 

ocupacional. No segundo estudo, 66 participantes, de um programa de acompanhamento 

intensivo, foram comparados a um grupo controle do mesmo hospital durante três anos. 

Foi observado que os que participavam do programa tiveram redução de 28% no uso dos 

leitos do hospital durante o 3º ano de participação no programa. O grupo controle 

apresentou aumento de re-hospitalizações para o mesmo período. Na terceira pesquisa, 24 

pacientes participantes de um programa de acompanhamento intensivo na comunidade, do 

hospital psiquiátrico de Brockeville no Canadá, foram comparados a três grupos controles 

com 41 pacientes, que participavam de programas tradicionais de readaptação do mesmo 

hospital. Após um ano, pacientes que participavam do programa de acompanhamento 

intensivo apresentaram número menor de re-hospitalizações, assim como menor tempo 

quando eram reinternados. Além desses resultados, uma proporção maior dos participantes 

do programa conseguiu viver de maneira independente e apresentou maior controle dos 

ambientes em que vivia. Resultados superiores também foram obtidos em quase todas as 

dimensões de qualidade de vida avaliadas. 

No último grupo de pesquisas avaliativas dos programas de acompanhamento 

intensivo na comunidade, foram descritos os resultados da pesquisa de Esock e Kontos 

(1995), como citado em Bandeira et al. (1998), que comparou o PACT com o Case 

Management. A pesquisa foi realizada em três localidades do Estado de Connecticut, nos 

EUA. O PACT mostrou resultados superiores, após um ano e meio de funcionamento, no 

que se refere à taxa de re-hospitalização e tempo sem residência fixa. De acordo com 

Bandeira et al. (1998), esse resultado é particularmente interessante, uma vez que os 

autores utilizaram um grupo controle de alta qualidade. 

Apesar dos resultados positivos apresentados pelos programas, eles ainda não estão 

disponíveis amplamente. No Brasil, por exemplo, esse tipo de acompanhamento ainda não 
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foi desenvolvido e, mesmo nos EUA, de acordo com Bandeira et al. (1998), o PACT tinha 

se desenvolvido, principalmente, nos Estados do Leste e Meio-oeste do país. 

 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, o movimento de desinstitucionalização ficou conhecido como Reforma 

Psiquiátrica e teve seu início no fim da década de 70 do século XX. De acordo com 

Delgado et al. (2007), o ano de 1978 costuma ser indicado como o começo do movimento 

social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. Nesse ano, surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que era formado por sindicalistas, trabalhadores, 

associações de familiares e pacientes com longo histórico de internação, dentre outros. 

Inicialmente, o movimento de Reforma Psiquiátrica do Brasil recebeu influência do 

processo de desinstitucionalização dos EUA, que já havia começado aproximadamente há 

30 anos. O movimento de reforma na Itália, intitulado de Psiquiatria Democrática Italiana, 

posteriormente, também passou a influenciar a Reforma no Brasil (Lougon, 2006). 

Lougon (2006) relatou que os principais fatores relacionados à Reforma 

Psiquiátrica foram a denúncia e a crítica ao modelo de assistência baseado em internações 

hospitalares da rede pública e dos setores privados, que eram chamados de “indústria da 

loucura”. Outro fator se relaciona às reivindicações por salários e condições dignas de 

trabalho pelos profissionais de saúde. 

A partir dos anos 90 do século XX, o processo de redução de leitos em hospitais 

psiquiátricos e a desinstitucionalização de pacientes com longo histórico de internação se 

tornaram política pública. De acordo com Delgado et al. (2007), em 2002, uma série de 

normatizações do Ministério da Saúde (MS) impulsionou esse processo. Foram instituídos 

mecanismos claros para que a redução dos leitos psiquiátricos ocorresse de maneira 

satisfatória a partir dos macro-hospitais. Em 1996, havia no país 72.514 leitos psiquiátricos 

(Delgado et al., 2007), e dados do fim de 2011 indicaram que os leitos haviam diminuído 

para 32.284 (Ministério da Saúde, 2012). Com relação às regiões do país, os centros mais 

desenvolvidos economicamente, principalmente a região Sudeste, concentravam o maior 

número de leitos psiquiátricos, e as regiões mais carentes tinham poucos recursos de 

assistência à saúde mental. 

No final da década de 80 do século XX, uma série de acontecimentos impulsionou 

a Reforma Psiquiátrica no Brasil. No ano de 1987, iniciou-se no país o Movimento 
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Nacional da Luta Antimanicomial e foi criado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) na cidade de São Paulo. Em 1989, outros dois eventos estimularam o processo da 

Reforma no Brasil. Primeiramente, a partir de denúncias de maus-tratos aos pacientes 

internados na Casa de Saúde Anchieta, localizada em Santos, no estado de São Paulo, a 

prefeitura fechou a instituição psiquiátrica. No mesmo ano, o deputado Paulo Delgado 

elaborou o Projeto de Lei n. 3.657/89, com propostas que previam a substituição dos 

hospitais psiquiátricos por uma rede de recursos de assistência à saúde mental, tais como 

os CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e 

Cultura e os leitos de atenção integral, que seriam alocados nos Hospitais Gerais e em 

alguns CAPS. O Projeto de Lei também tinha a proposta de restabelecer os direitos civis e 

políticos dos pacientes psiquiátricos e a proibição da construção de novos hospitais 

psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 

A criação dos CAPS foi uma das estratégias que possibilitou a reestruturação da 

assistência em saúde mental na comunidade. Esses serviços foram instituídos pelas 

Portarias 189/91 e 224/92 e, posteriormente, reestruturados pelas Portarias 336/2 e 189/2. 

Os serviços se diferenciam pela sua capacidade de atendimento, pelo porte e pela clientela 

atendida. Os CAPS I, II e III são direcionados para o atendimento de pessoas com 

transtornos psiquiátricos severos e persistentes e com mais de 18 anos de idade. O CAPS I 

tem capacidade de atender a municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes, o 

CAPS II é para municípios que tenham população entre 70 e 200 mil habitantes e o CAPS 

III, para municípios com mais de 200 mil habitantes. Além disso, as Portarias 

estabeleceram o CAPSi, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com 

transtornos psiquiátricos, e o CAPSad, que atende a pessoas com transtornos de uso ou 

dependência de drogas e álcool. O CAPSi e o CAPSad são estruturados, apenas, para 

cidades com mais de 200 mil habitantes. Dados do Ministério da Saúde (2012) indicaram 

que, no final de 2011, havia, no país, 822 CAPS I, 431 CAPS II, 63 CAPS III, 149 CAPSi, 

272 CAPSad e cinco CAPSad III, totalizando 1.742 serviços em todo o território brasileiro.  

Além dos CAPS, outro recurso criado pelo Ministério da Saúde para auxiliar o 

processo de reintegração social dos pacientes psiquiátricos foi o programa “De Volta para 

Casa”, criado em 2003, por intermédio da Lei n. 10.708. O objetivo do programa é 

favorecer a reinserção social, a partir do pagamento mensal de 240 reais aos pacientes 

egressos dos hospitais psiquiátricos, por um período de um ano, com possibilidade de 

renovação (Delgado et al., 2007). No período de 2003 a 2011, o número de beneficiados 

pelo programa passou de 206 para 3.961 egressos de hospitais psiquiátricos (Ministério da 
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Saúde, 2012). Apesar do aumento do número de pacientes que recebem o auxílio do 

programa, apenas 1/3 do número estimado de pacientes internados com histórico de longa 

permanência em hospitais recebem o benefício. Problemas de documentação dos pacientes, 

crescimento em ritmo deficitário dos SRTs, dificuldades na redução dos leitos psiquiátricos 

e ações judiciais são alguns obstáculos que impedem a ampliação do número de 

beneficiados pelo programa (Ministério da Saúde, 2011a). 

A criação dos SRTs foi mais um recurso do Ministério da Saúde para garantir a 

reintegração social dos pacientes psiquiátricos. Esse serviço foi implantado por intermédio 

da Portaria n. 106/2000 e regulamentado pela Portaria 1.220/2000. O serviço constitui-se 

de casas destinadas a servir como moradia dos pacientes egressos dos hospitais 

psiquiátricos, que não possuem família e/ou suporte social necessário. Cada residência 

terapêutica é vinculada a um CAPS, para que seja possível o acompanhamento dos 

pacientes no processo de reintegração social na comunidade. Em 2002, havia 85 

residências. Dados do final de 2011 indicaram que, no país, havia 625 residências em 

funcionamento e 154 em implantação, com um total de 3.470 moradores (Ministério da 

Saúde, 2012). O número de SRTs ainda é baixo e os problemas que dificultam a expansão 

do serviço estão relacionados a financiamento insuficiente e a dificuldades políticas, dentre 

outros. 

 

O papel da família na reinserção social do paciente psiquiátrico 

 

 Até os anos 80 do século XX, as famílias haviam sido afastadas do tratamento e, 

muitas vezes, culpabilizadas pelo desenvolvimento dos transtornos psiquiátricios dos 

pacientes psiquiátricos. Com a desinstitucionalização psiquiátrica, as famílias passaram a 

fazer parte do processo de reinserção social dos pacientes e adquiriram papel importante no 

atendimento e cuidados prestados aos pacientes (Moreno & Alencastre, 2003; Tessler & 

Gamache, 2000). A família tornou-se de extrema importância na reinserção social do 

paciente fora da instituição psiquiátrica, porém há necessidade de preparação e contínuo 

apoio aos familiares por parte dos profissionais de saúde mental (Waidman, Jouclas, & 

Stefanelli, 1999). 

 Tessler e Gamache (2000) descreveram como as famílias respondem aos sintomas 

iniciais dos transtornos psiquiátricos de um parente. Na primeira etapa, os familiares ficam 

incertos sobre a natureza do problema e, inicialmente, podem negar que o transtorno exista. 
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Em uma segunda etapa, ocorre a resolução dessa questão na aceitação de que o paciente 

apresenta, de fato, um transtorno e que há necessidade de ajuda médica para que se 

realizem intervenções fora da família. Os familiares, nessa etapa, geralmente, iniciam a 

procura por profissionais da área da saúde e ocorre, então, a crença de que a cura pode ser 

encontrada. A partir de medicações e algumas intervenções clínicas, as crises diminuem. 

Porém, um dilema emerge, a partir desse momento, pois os familiares adquirem um 

conhecimento, por parte dos profissionais, de que a cura não é rápida e também é incerta. 

Caso o transtorno psiquiátrico se manifeste de forma mais séria, o familiar descobre que o 

paciente necessitará de cuidados contínuos e permanentes, por toda a vida, e que estes 

deverão ser realizados na comunidade. Quando o transtorno psiquiátrico tem curso crônico, 

o reconhecimento desse fato, por parte dos familiares, é seguido de diminuição da sua 

confiança nos profissionais da área da saúde mental. Em consequência, ocorre a convicção 

dos familiares de que precisam confiar em sua própria capacidade a partir da experiência 

que adquiriram de assistir o paciente em suas crises periódicas. Os familiares, nessa etapa, 

tendem a se preocupar com o futuro do paciente quando eles não estiverem mais presentes 

para ajudá-los.  

 Nas revisões de estudos realizadas por Loukissa (1995), Maurin e Boyd (1990) e 

Rose (1996), fica evidente que a sobrecarga dos familiares, ocasionada pela tarefa de 

cuidar de um paciente psiquiátrico, compreende consequências emocionais e concretas. 

Hoening e Hamilton (1966) foram os primeiros a descrever a sobrecarga em duas 

dimensões: a objetiva e a subjetiva. A sobrecarga objetiva foi definida como os aspectos 

observáveis e concretos, representados por consequências negativas advindas do processo 

de cuidar (Hoening & Hamilton, 1966). A diminuição do tempo para ter relacionamentos 

interpessoais e atividades profissionais, as alterações na rotina diária, as perdas financeiras 

e os excessos de tarefas relacionadas ao cuidado do paciente e às supervisões de seus 

comportamentos problemáticos correspondem às consequências objetivas, causadas pela 

prestação de cuidados ao paciente psiquiátrico (Hoening & Hamilton, 1966; Loukissa, 

1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). 

 A sobrecarga subjetiva, por outro lado, corresponde às percepções, sentimentos, 

preocupações e incômodos sentidos pelos familiares relacionados às suas 

responsabilidades e às tarefas de cuidar de um paciente psiquiátrico (Hoening & Hamilton, 

1966; Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). Os autores, ainda, destacaram 

que tensões geradas nas relações familiares e no ambiente social dos cuidadores estão 

intimamente associadas ao aspecto subjetivo da sobrecarga. 
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 De acordo com Tessler e Gamache (2000), um assunto crítico do tratamento de 

pessoas com transtornos psiquiátricos se refere ao retorno dos pacientes para casa. A 

família assume um duplo papel – o de provedor do lar e o de cuidador primário – e, com 

isso, a sobrecarga pode ser muito elevada. As consequências da relação com o paciente 

psiquiátrico se dividem na obrigação de oferecer um cuidado, a longo prazo, e nas 

preocupações emocionais, que estão relacionadas ao familiar com transtorno. 

A ausência da assistência dos serviços comunitários, para suprir as necessidades 

básicas dos pacientes, implica que o cuidador tenha que realizar, ele próprio, as atividades 

diárias da casa e fornecer cuidado pessoal ao paciente. Com essa nova rotina, de prestar 

cuidados ao paciente, o familiar cuidador tem de aprender a lidar com os sintomas 

psiquiátricos (por exemplo: alucinações, delírios e transtornos cognitivos) e supervisionar 

comportamentos problemáticos, tais como perturbações durante a noite, excesso de 

ingestão de alimentos e líquidos, uso excessivo de cigarros e bebidas alcoólicas, abuso de 

drogas, busca excessiva de atenção, agressividade verbal, demandas ilógicas e 

comportamentos ameaçadores ou violentos. Além disso, o familiar cuidador tem a 

responsabilidade de prestar assistência ao paciente, nas tarefas do dia a dia, em relação aos 

cuidados de higiene, administração de medicamentos, cuidados e limpeza do quarto e das 

roupas, preparo da alimentação, transporte do paciente, administração do dinheiro, 

atividades de ocupação do tempo e acompanhamento às consultas médicas e atividades de 

tratamento. Realizar as tarefas diárias e lidar com os sintomas e os comportamentos 

problemáticos exigem negociações complexas e angustiantes por parte do familiar 

cuidador (Tessler & Gamache, 2000). Além disso, a sobrecarga dos familiares envolve, 

ainda, perturbações na sua vida social e profissional, na sua situação financeira e 

manifestações emocionais (Bandeira & Barroso, 2005; Tessler & Gamache, 2000). 

Outra dimensão da sobrecarga se refere aos gastos financeiros dos familiares com 

os pacientes, tais como despesas mensais com transporte, roupas e calçados, pequenos 

gastos, alimentação, moradia, medicamentos, tratamento da saúde mental e física, cigarros, 

objetos pessoais, telefone, pagamento de profissionais, plano de saúde e sentimento de 

peso financeiro para a família. A sobrecarga envolve, também, o impacto do papel de 

cuidador na rotina do familiar, tais como faltas, atrasos ou cancelamentos de compromissos, 

alterações nas atividades sociais e de lazer, perturbações nos serviços ou rotina da casa, 

alterações nos cuidados e atenção aos outros membros da família e mudanças permanentes 

na rotina, no trabalho e na vida social. A sobrecarga dos familiares envolve, ainda, as suas 

preocupações com a segurança física do paciente, a adequação do tratamento médico 
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recebido, a vida social do paciente, assim como a saúde física e a sobrevivência financeira 

futura do paciente na ausência do cuidador (Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 

2000). 

 As preocupações com o paciente podem, então, ter consequências significativas na 

saúde mental dos membros da família. Para Tessler e Gamache (2000), os familiares 

podem experimentar sentimento de perda ao acompanharem o sofrimento do paciente, que 

pode ser comparado ao processo de luto. Além disso, os comportamentos do paciente com 

transtorno psiquiátrico passam por alterações que influenciam seu relacionamento com o 

familiar cuidador. A falta de reciprocidade, que ocorre geralmente no relacionamento entre 

paciente e familiar, resulta em sobrecarga para o cuidador. Outra dificuldade encontrada 

pelos cuidadores consiste em conseguir manter um sentimento positivo em relação ao 

paciente apesar dos seus comportamentos problemáticos. 

Segundo Tessler e Gamache (2000), na sociedade industrializada moderna, é 

esperado que os adultos tenham independência em relação à sua família de origem e 

cuidem de si mesmos quando adultos. No entanto, o aparecimento de um transtorno 

psiquiátrico em algum parente ocasiona quebra nesse ciclo esperado da vida. A sobrecarga 

sentida pelos familiares cuidadores pode, então, ser gerada a partir do aparecimento de 

novas responsabilidades relacionadas ao processo de cuidar do paciente. Essa nova 

responsabilidade para o familiar aparece, geralmente, de forma inesperada e requer que 

muitas de suas necessidades tenham de ser colocadas em segundo plano (Maurin & Boyd, 

1990). Prover assistência afeta vários aspectos da vida do cuidador e envolve a organização 

de seu dia a dia em função das necessidades que são apresentadas pelo parente com 

transtorno psiquiátrico. A sobrecarga pode, ainda, ser aumentada pelo fato de o cuidador 

sofrer com o estigma relacionado ao transtorno psiquiátrico, gerando o isolamento do 

familiar que presta os cuidados ao parente (Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 

2000).  

A OMS (2001) recomendou que os serviços de saúde mental desenvolvessem 

intervenções junto aos familiares dos pacientes, de forma a fornecer informações sobre o 

transtorno e o tratamento dos pacientes e também envolvê-los no planejamento e avaliação 

dos serviços. No Brasil, entretanto, há poucos investimentos em intervenções terapêuticas 

nos serviços de saúde mental com a finalidade de preparar a família para o acolhimento e a 

convivência com o paciente psiquiátrico (Waidman et al., 1999). Há, porém, grande 

necessidade de que os serviços de saúde mental elaborem programas para atender às 

necessidades das famílias, visto que o papel de cuidador pode resultar em sobrecarga dos 
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familiares e afetar a sua saúde mental, resultando em ansiedade e depressão e 

comprometendo sua capacidade de prestar cuidados adequados aos pacientes psiquiátricos 

(Moreno & Alencastre, 2003; Bandeira et al., 1998). 

 

Modelo teórico da sobrecarga 

 

A partir de pesquisas sobre a experiência dos familiares, Maurin e Boyd (1990) 

elaboraram um modelo teórico explicativo da sobrecarga resultante da situação de cuidar 

de um paciente com transtorno psiquiátrico, que foiadotado neste trabalho. Nesse modelo, 

representado esquematicamente na Figura 1, três tipos de variáveis são utilizadas para 

explicar a sobrecarga subjetiva dos familiares: as variáveis antecedentes, a sobrecarga 

objetiva e os fatores mediadores. 

As variáveis antecedentes consistem nas características do paciente, tais como seu 

diagnóstico, gravidade de sua sintomatologia, seu nível de autonomia, tipo de residência 

em que mora e tipo de tratamento que recebe. Essas variáveis antecedentes afetam o grau 

de sobrecarga objetiva, porque determinam a frequência das tarefas de assistência que o 

familiar deve prestar ao paciente, no dia a dia, assim como o impacto do papel de cuidador 

na sua vida social e profissional. Esses dois tipos de variáveis juntas determinam o grau de 

sobrecarga subjetiva do cuidador. Um terceiro fator, postulado nesse modelo, consiste em 

variáveis moduladoras, que podem aumentar ou diminuir o grau de sobrecarga subjetiva. 

Esses fatores moduladores compreendem a qualidade do relacionamento que existe entre o 

paciente e seus familiares, o suporte social recebido pelos familiares, as estratégias de 

enfrentamento desenvolvidas pelos familiares, o nível socioeconômico da família e a 

presença ou não de outros eventos estressantes na vida familiar (Maurin & Boyd, 1990).  
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Figura 1. Modelo de Maurin e Boyd (1990), que relaciona o transtorno mental de um paciente 
psiquiátrico e a experiência de sobrecarga do familiar cuidador 
 

Relações interpessoais entre familiares e pacientes psiquiátricos 

 

O modelo de sobrecarga subjetiva dos familiares apresentado na Figura 1 destaca 

três fatores moduladores que envolvem as relações interpessoais: (1) a qualidade do 

relacionamento entre familiares e o paciente, (2) o suporte social dos familiares cuidadores 

e (3) as estratégias de enfrentamento que os familiares desenvolvem no seu papel de 

cuidador. Essas três variáveis podem contribuir para diminuir o grau de sobrecarga 

subjetiva dos familiares cuidadores dos pacientes, uma vez que estratégias mais eficazes e 

relacionamentos mais harmoniosos podem tornar os familiares mais capazes de realizar o 

manejo eficiente dos comportamentos problemáticos dos pacientes.  

De acordo com Tessler e Gamache (2000), os familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos enfrentam um dilema quando se confrontam com o estigma, os problemas 

comportamentais e a sobrecarga advinda do processo de cuidar. Esse dilema recai sobre a 

dificuldade de manter sentimentos positivos em relação a um parente com transtorno 

psiquiátrico, tendo em vista todas as consequências negativas que vivenciam com eles. A 

partir do diagnóstico do transtorno, a decepção e a tensão que emergem podem ser muito 

intensas, a ponto de o familiar não conseguir visualizar qualquer beneficio ou gratificação 

em sua relação com o parente diagnosticado. 
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Tessler e Gamache (2000) relataram que, para que seja possível visualizar a 

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

considerar, também, os aspectos positivos do cuidar. A ocorrência do transtorno 

psiquiátrico de um parente não impede, necessariamente, que os membros da família 

possam experimentar alguns benefícios pessoais no seu relacionamento com ele. Em 

alguns casos, os cuidadores podem: apreciar a companhia do familiar com transtorno 

psiquiátrico, ter sentimentos de que ele é importante na vida familiar, se orgulhar de que o 

relacionamento obteve continuidade, mesmo após o aparecimento do transtorno, e se sentir 

satisfeitos por estar cumprindo seu papel de cuidador. Alguns familiares acreditam que a 

experiência do cuidar pode contribuir significativamente para seu crescimento pessoal. 

As pesquisas sobre os aspectos positivos da relação entre familiares cuidadores e os 

pacientes psiquiátricos eram praticamente inexistentes até a década de 1990 (Tessler & 

Gamache, 2000). Os autores salientaram que as pesquisas tinham como foco principal as 

atitudes hostis e problemáticas que ocorriam na relação, assim como as reincidências e as 

reinternações dos pacientes. 

Tessler e Gamache (2000) apresentaram três pesquisas sobre os aspectos positivos 

do papel de cuidador, descritas a seguir. Na primeira pesquisa, Greenber, Steltzer e 

Greenley (1993) compararam as gratificações e frustrações de mães de pacientes adultos 

com transtornos psiquiátricos com mães de pacientes adultos com retardo mental. Os 

resultados indicaram que as mães dos adultos com transtornos psiquiátricos apresentavam 

mais frustrações e menos gratificações do que as mães com filhos adultos diagnosticados 

com retardo mental quando a residência era compartilhada. A segunda pesquisa, realizada 

por Bulger, Wandersman e Goldman (1993), estudou a sobrecarga e as gratificações de 

pais com filhos e filhas diagnosticados com esquizofrenia. A amostra foi de 60 pais e os 

resultados obtidos demonstraram que todos os pais relataram ter gratificações e pouca 

sobrecarga. As gratificações relatadas pelos familiares foram: satisfação de estarem 

próximos dos pacientes, satisfação pelo fato de a família estar prestando cuidados aos 

pacientes e aumento da autoestima. Na terceira pesquisa, Horwitz, Reinhard e Howell-

White (1996) estudaram trocas recíprocas de 66 familiares com seus parentes com 

transtornos psiquiátricos graves. Os resultados indicaram que a prestação de cuidados e o 

suporte fornecido pelos familares foram os melhores preditores da ocorrência de 

contribuições nas atividades de casa por parte dos pacientes psiquiátricos. A conclusão dos 

autores foi de que a reciprocidade pode estar presente nessa situação familiar embora ela 

não precise envolver trocas que sejam equivalentes. 
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Segundo Tessler e Gamache (2000), o familiar ainda tem expectativas de 

reciprocidade no relacionamento mesmo depois de aceitar a condição de doente do parente. 

Sendo assim, mesmo se o transtorno psiquiátrico tornar o paciente incapaz de realizar 

algumas tarefas, não fica excluída a possibilidade de ocorrerem trocas recíprocas na 

relação. A reciprocidade pode ocorrer de forma instrumental ou na demonstração de 

sentimentos. Na medida em que as contribuições do paciente ocorrerem, elas podem 

compensar outros problemas que são apresentados por eles. Os pacientes podem ajudar nas 

tarefas domésticas, tornarem-se bons ouvintes e serem companheiros do familiar cuidador. 

A hipótese dos autores é que quanto maior forem as contribuições dos parentes, mais o 

relacionamento entre eles será visto como gratificante. 

Nas revisões de Loukissa (1995), Maurin e Boyd (1990) e Rose (1996), foi 

apontado que os comportamentos problemáticos dos pacientes com transtorno psiquiátrico 

representam uma das principais fontes determinantes da sobrecarga dos familiares. Nove 

estudos internacionais [Coyne et al. (1987); Creer, Sturt, & Wykes (1982); Fadden, 

Bebbington, & Kuipers (1987); Gibbons, Horn, Powell, & Gibbons (1984); Jacob, Frank, 

Kupfer, & Carpenter (1987); Lefley (1987); Noh & Avison (1988); Noh & Turner (1987); 

Potasznik & Nelson (1984), como citado em Maurin & Boyd (1990)] encontraram que os 

comportamentos problemáticos dos pacientes psiquiátricos contribuíram para a sobrecarga 

sentida pelos cuidadores. No Brasil, esse resultado foi confirmado no estudo de Barroso et 

al. (2009).  

O papel de cuidador requer que os familiares saibam lidar com os comportamentos 

do paciente no dia a dia de forma eficiente. Essa habilidade é importante para que se 

consiga o funcionamento adequado das atividades da casa, a manutenção de um bom 

relacionamento com o paciente e um mínimo de harmonia na família, que pode resultar em 

menor sobrecarga para os familiares. Essas habilidades remetem aos conceitos de 

habilidades sociais, assertividade e competência social. O conceito de habilidades sociais 

se refere ao aspecto descritivo dos comportamentos verbais e não-verbais que fazem parte 

do desempenho social. A assertividade consiste na capacidade do indivíduo em afirmar 

seus direitos pessoais e expressar seus pensamentos, sentimentos, crenças de forma direta, 

honesta e apropriada, sem ansiedade indevida, respeitando os direitos das outras pessoas. A 

competência social representa um construto avaliativo sobre o grau de adequação do 

comportamento em termos de sua funcionalidade para atingir a consecução dos objetivos 

de uma situação interpessoal (Del Prette & Del Prette, 1999; Lange & Jakubowski, 1976). 

Familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos necessitam desenvolver um repertório de 
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habilidades sociais e da subclasse de assertividade, visando o manejo dos comportamentos 

dos pacientes, de forma a atingir seu objetivo de manter a qualidade da relação e o 

desenvolvimento dos pacientes na sua reinserção social. Necessitam ainda dessas 

habilidades para lidar com os demais membros da família em suas relações com o paciente 

e para desenvolver uma rede de suporte social para os momentos que requerem a ajuda das 

outras pessoas. 

Gotlieb (1981) apontou que as habilidades sociais e as características pessoais são 

também essenciais para a construção de interações sociais adequadas, que resultam no 

desenvolvimento de uma rede de suporte social maior. Sendo assim, cuidadores com 

repertórios de habilidades sociais mais elaborados serão capazes de melhorar seu apoio 

social, com a finalidade de promover melhor adaptação à situação de cuidar, 

principalmente quando o sujeito que recebe o cuidado sofre de algum transtorno 

psiquiátrico. 

 Entretanto, como assinalado anteriormente, na literatura da área de habilidades 

sociais, poucos estudos investigaram o repertório de habilidades sociais dos familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos. Pode-se identificar uma lacuna nessa área, sinalizada 

a partir de uma ausência de estudos sobre o desempenho social dos cuidadores e de sua 

influência no comportamento dos pacientes psiquiátricos. 

 Na Análise do Comportamento, que tem suas bases epistemológicas no 

Behaviorismo Radical proposto por Skinner, dois processos de aprendizagem, modelagem 

e modelação são apresentados como meios pelos quais os sujeitos adquirem 

comportamentos em seu repertório. No processo de aprendizagem por modelagem, as 

respostas do sujeito são modificadas a partir do reforçamento diferencial de topografias de 

respostas cada vez mais próximas do comportamento final desejado em aproximações 

sucessivas. É uma técnica normalmente utilizada para ensinar respostas complexas, que, 

sem o reforçamento adequado, teriam pouca chance de serem aprendidas. Por outro lado, 

no processo de aprendizagem por modelação, também denominada aprendizagem 

vicariante, o sujeito aprende por meio da observação de um modelo, ou seja, ele observa 

que o comportamento do modelo tem valor funcional de aquisição de reforçadores e passa 

a imitá-lo (Skinner, 2006; Catania, 1999). 

 A partir desses dois processos de aprendizagem, pode-se fazer uma relação entre os 

comportamentos dos cuidadores e o comportamento dos pacientes psiquiátricos. Uma vez 

que, a partir da desinstitucionalização psiquiátrica, a família passou a ter um papel 

importante no processo de reinserção social do paciente, ela passou também a servir como 
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modelador e modelo para os pacientes no dia a dia. Embora a família faça isso no cotidiano 

com o paciente psiquiátrico, a literatura não apresenta informações consistentes sobre os 

comportamentos dos cuidadores. Portanto, há o risco de que seus repertórios de habilidades 

sociais sejam pouco elaborados, podendo modelar comportamentos inadequados dos 

próprios pacientes ou atuar como modelos inadequados. De fato, pesquisas têm indicado 

que os pacientes psiquiátricos, em comparação com grupos não-clínicos, apresentam 

déficits em seu repertório de comportamento verbal, não-verbal e paralinguístico (Bandeira 

& Ireno, 2002; Bandeira, Machado, & Pereira, 2002; Bandeira, Machado, Barroso, Gaspar, 

& Silva, 2003). Os pacientes psiquiátricos, que apresentam esses déficits, têm mais 

dificuldade de interagir socialmente, o que pode ocasionar re-hospitalizações e aumentar o 

nível de estresse (Bandeira & Ireno, 2002). Sendo assim, a ausência de estudos sobre o 

repertório de habilidades sociais dos cuidadores direciona a necessidade de pesquisas para 

uma compreensão maior desse fenômeno. 

 

Avaliação de serviços de saúde 

  

No Relatório da OMS (2001) sobre a Saúde Mental no Mundo, dez recomendações 

foram indicadas para o planejamento e a prática de saúde mental. O envolvimento dos 

familiares no tratamento dos pacientes psiquiátricos corresponde a uma delas. Os 

profissionais dos serviços de saúde devem, então, dar suporte aos familiares cuidadores e 

realizar intervenções psicoeducativas sobre o tratamento e os transtornos psiquiátricos, 

com o objetivo de tornar mais fácil o relacionamento diário com os pacientes. Um dos 

indicadores da qualidade dos serviços é a baixa sobrecarga familiar, o que torna pertinente 

a avaliação dessa variável. Como citado anteriormente, o relacionamento entre o familiar e 

o paciente é um importante fator que pode modular o grau de sobrecarga subjetiva. Sendo 

assim, a avaliação das habilidades sociais dos cuidadores também é fator de relevância e 

deve estar presente nas avaliações. Nos parágrafos a seguir, serão apresentados a 

conceituação da avaliação, os tipos de avaliação que podem ser realizadas nos serviços de 

saúde e, por fim, uma série de recomendações para a avaliação dos serviços de saúde 

mental. 
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Conceituação e tipos de avaliação 

 

   A avaliação é um procedimento antigo. No entanto, a sistematização do processo 

de avaliar os serviços de saúde teve seu início apenas no começo do século XX. De acordo 

com Reis et al. (1990), o relatório de Abraham Flexner, publicado em 1910, realizado a 

partir de um trabalho de avaliação das práticas médicas e do controle do exercício 

profissional, possivelmente foi a primeira sistematização contemporânea de um mecanismo 

de avaliação. 

Os estudos de avaliação foram desenvolvidos de forma lenta e fragmentada, uma 

vez que não eram considerados essenciais para o funcionamento dos serviços (Reis et al., 

1990). Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o conceito de avaliação dos 

programas públicos com a finalidade de monitorar a eficácia dos investimentos e as 

tecnologias custeados pelo Estado (Contandriopoulos, Champagne, Denis, & Pineault, 

1997; Uchimura & Bosi, 2002). 

Recomendações presentes no Relatório sobre Saúde Mental no Mundo da OMS 

(2001) indicaram que as avaliações de serviços de saúde mental devem ser realizadas com 

a finalidade de garantir a qualidade do atendimento aos usuários que utilizam os serviços. 

Conforme Contandriopoulos (2006), há consenso, nos dias atuais, de que qualquer decisão 

sobre a continuidade de programas e serviços deve ser seguida de avaliações sistemáticas. 

Segundo o autor, os serviços deveriam adotar, como rotina, a aplicação do ciclo de Deming, 

que corresponde a planejar, executar, avaliar e agir, no sentido de readaptar os 

conhecimentos de acordo com os resultados de avaliações. Isso requer o que se 

convencionou chamar de institucionalização da avaliação, que envolve a prática rotineira 

da aplicação de instrumentos de medida para avaliar os resultados do tratamento, tomando 

decisões com base em evidencias comprovadas cientificamente. 

Certo empenho tem sido realizado para que a avaliação dos serviços e programas 

seja institucionalizada e se mostre evidente devido a um relevante aumento das avaliações 

realizadas a cada ano. Porém, de acordo com Contandriopoulos (2006), a crise do sistema 

de saúde está aumentando. Com isso, a necessidade de melhoria nos processos de tomada 

de decisões ganha destaque. 

Segundo a definição de Contandriopoulos et al. (1997), a avaliação é um processo 

complexo, que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção ou qualquer um 

dos seus componentes, e os resultados obtidos devem auxiliar os gestores na tomada de 
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decisões em relação aos serviços e programas. O julgamento pode ser fundamentado em 

dois mecanismos de avaliação: a avaliação normativa e a pesquisa avaliativa. 

Na avaliação normativa, os serviços são comparados em relação à sua estrutura, 

seus processos e os resultados com os critérios e as normas que são preestabelecidas pelos 

órgãos reguladores. Na apreciação da estrutura, busca-se verificar em que medida os 

recursos humanos e físicos empregados na instalação dos serviços estão adequados para 

alcançar os resultados esperados (por exemplo, se a equipe multidisciplinar do CAPS está 

completa). Na apreciação do processo, o objetivo é verificar se as intervenções terapêuticas 

e o tratamento oferecido nos serviços estão adequados para atingir os resultados esperados. 

Para isso, são comparados os tratamentos oferecidos por um programa com os critérios e 

normas predeterminados em função dos resultados visados (por exemplo, se os tratamentos 

oferecidos pelos CAPS estão de acordo com o que é estabelecido pelo Ministério da 

Saúde). Geralmente, na avaliação do processo, três dimensões são englobadas: 1) a 

dimensão técnica, que compreende a adequação dos serviços às necessidades dos usuários; 

2) a dimensão das relações interpessoais, correspondente à qualidade da interação dos 

profissionais dos serviços com os usuários; e 3) a dimensão organizacional, que diz 

respeito, por exemplo, à acessibilidade dos usuários ao serviço. Por último, a apreciação 

dos resultados incide em verificar se os efeitos obtidos pelas intervenções de um serviço 

correspondem ao que é esperado na saúde e bem-estar dos usuários (Contandriopoulos et 

al., 1997). 

Por outro lado, a pesquisa avaliativa foi definida como uma atividade feita por 

pesquisadores, utilizando procedimentos científicos, para responder a uma questão de 

pesquisa, visando a produção de conhecimentos. Os resultados possuem utilidade imediata 

sobre a continuidade ou não de uma intervenção ou de um programa (Contandriopoulos, 

Champagne, Potvin, Denis, & Bouyle, 1994). As pesquisas avaliativas são definidas de 

acordo com seus objetivos e são diferenciadas em formativa ou somativa 

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

A pesquisa avaliativa formativa, que também é chamada de avaliação de processo, 

é realizada, ordinariamente, durante a implantação dos serviços. Sua execução proporciona 

aos administradores feedbacks importantes e possibilita a revisão da implantação, assim 

como a correção de possíveis incompatibilidades ocasionadas no processo. Geralmente, os 

resultados são obtidos a partir de dados qualitativos que visam responder a questões como 

“o que é essa intervenção?” e “como ela funciona?” (Contandriopoulos et al., 1997; Selltiz 

et al., 1987).  
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 A pesquisa avaliativa somativa, também conhecida como de resultados, é realizada 

para verificar os efeitos (resultados) de um programa que já foi implantado e que já 

funciona por um período de tempo na comunidade. Seu objetivo é avaliar os resultados de 

um serviço ou programa sobre a saúde dos usuários. Diferentemente da pesquisa avaliativa 

formativa, os dados são obtidos a partir de análises quantitativas, com instrumentos e 

medidas padronizados e validados e utilizam delineamentos verdadeiramente 

experimentais, quase-experimentais e preexperimentais. Os resultados auxiliam os gestores 

a tomarem decisões sobre a continuidade, modificações ou interrupção do serviço ou 

programa (Contandriopoulos et al., 1997; Selltiz et al., 1987). 

A avaliação de resultados compreende seis tipos de análises, segundo 

Contandriopoulos et al. (1997) e conforme esquema apresentado na Figura 2: análise 

estratégica, da intervenção, da produtividade, dos efeitos ou resultados, do rendimento e da 

implantação.  

 
Figura 2. Esquema dos seis tipos de análise da pesquisa avaliativa, propostos por Contandriopoulos et al. (1997). 

 

Na análise estratégica, é verificado se a situação problemática foi adequadamente 

identificada, ou seja, se foi analisado o grau de prioridade do problema escolhido em 

comparação com os outros problemas identificados na população-alvo. Na análise da 

intervenção, é examinada a relação entre os objetivos da intervenção e os meios que são 

empregados para sua realização. Para realizar uma análise da intervenção, é verificado se a 

teoria, em que a intervenção foi elaborada, é adequada, assim como se os recursos e 

atividades desenvolvidas são suficientes no que se refere à quantidade, qualidade e modo 

como foram organizadas. A análise da produtividade se refere à forma como os recursos 

são empregados para a produção do serviço ou programa. Nessa análise, os pesquisadores 

devem investigar se seria possível produzir mais serviços com os mesmos recursos 

disponibilizados e/ou se seria possível produzir a mesma quantidade de serviços com 

menos recursos. Nesse caso, a produtividade deve ser medida em unidades físicas e 
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monetárias. Na análise dos efeitos (resultados), é avaliado o efeito do tratamento sobre os 

estados de saúde dos usuários. Para realizar esse tipo de análise, é necessário avaliar a 

eficácia do tratamento em relação ao contexto em que a pesquisa é realizada. Elas podem 

ser de dois tipos: eficácia teórica e eficácia dos ensaios clínicos. A avaliação da eficácia 

teórica ocorre quando o contexto da pesquisa se insere em laboratório, em que o ambiente 

é totalmente controlado, sem nenhum tipo de variação interindividual. A eficácia dos 

ensaios clínicos é verificada a partir da utilização de delineamentos verdadeiramente 

experimentais. Sendo assim, a intervenção é aplicada de maneira completa e otimizada 

para cada um dos sujeitos do grupo experimental. Nesse tipo de avaliação, é considerada a 

variação interindividual, porém não são consideradas as variações no comportamento dos 

usuários do serviço ou dos profissionais.  

A análise do rendimento incide sobre o estudo do equilíbrio entre os recursos 

empregados e os efeitos obtidos. Essa análise é realizada a partir da combinação da análise 

da produtividade econômica e da análise dos efeitos. Pode ser feita uma análise do 

custo/benefício, cujo objetivo é determinar o valor das vantagens e dos custos para a 

otimização da atribuição dos recursos. Nesse tipo de análise, tanto os custos da intervenção 

quanto suas vantagens são expressos em termos monetários. No entanto, na área de saúde, 

esse tipo de análise é muito complicada de ser realizada, uma vez que é difícil dar um valor, 

em dinheiro, para variações que ocorrem nos estados de saúde. Outros dois tipos de análise 

de rendimento que podem ser realizadas são em relação ao custo/eficácia e custo/utilidade. 

Na análise custo/eficácia, os custos são informados em termos monetários, porém as 

vantagens são expressas por índices reais de resultados (por exemplo, nível de satisfação 

dos usuários). Na análise custo/utilidade, os custos são informados em termos monetários e 

a utilidade é informada de acordo com a vantagem que a intervenção traz para os que são 

submetidos a ela (por exemplo, ganhos obtidos em qualidade de vida dos usuários). Por 

fim, na análise da implantação, apreciam-se o contexto e o ambiente em que a intervenção 

foi implantada em relação aos efeitos alcançados, pois maneiras diferentes de se implantar 

um programa podem resultar em efeitos ou resultados diferentes (Contandriopoulos et al., 

1997).  
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Recomendações para a avaliação de serviços de saúde mental 

 

Com a expansão da avaliação da qualidade dos serviços, uma série de 

recomendações foi sugerida (Silva & Formigli, 1994). O modelo proposto por Avedis 

Donabedian, em 1990, é destaque quando o conceito de qualidade é abordado. Ele propôs 

que sete dimensões, ou atributos, devem ser averiguadas para auxiliar o julgamento da 

qualidade dos serviços de saúde: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

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

melhorias na saúde e bem-estar dos indivíduos sob as condições de avaliação mais 

favoráveis. A efetividade diz respeito à capacidade da ciência em melhorar a saúde dos 

indivíduos sob as circunstâncias da prática cotidiana de avaliação. Representa o grau da 

qualidade do cuidado que é possivelmente alcançada de acordo com o que é estabelecido 

nos estudos de eficácia. A eficiência constitui uma medida do custo em que a melhoria na 

saúde é obtida. Por exemplo, se há duas intervenções com a mesma efetividade ou eficácia, 

a que tem um menor custo é considerada a mais eficiente. A otimização representa a 

melhor forma de alcançar equilíbrio entre os custos e os benefícios dos cuidados 

disponibilizados pelos serviços de atenção à saúde. A aceitabilidade corresponde à 

adaptação dos serviços prestados aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e de 

seus familiares. Nessa dimensão, inserem-se questões de acessibilidade, relacionamento 

entre os pacientes e os seus familiares com os profissionais e também as amenidades 

presentes no cuidado, tais como conveniência e conforto. A legitimidade consiste na 

aceitação do cuidado pela comunidade em geral referente aos atributos dos serviços 

anteriormente descritos. Por fim, a equidade representa o que é justo na distribuição do 

cuidado e seus benefícios em relação aos membros da população (Donabedian, 1990). 

Hansson (2001) sugeriu sete recomendações para a avaliação dos resultados em 

serviços de saúde mental. Em primeiro lugar, o autor propôs que a avaliação deve ser 

realizada não apenas no nível individual dos pacientes, como se faz frequentemente, mas 

também no nível mais amplo dos serviços de sistemas de saúde em geral. A avaliação de 

múltiplos níveis é importante, uma vez que as informações obtidas são mais abrangentes e 

possibilitam maior planejamento das intervenções realizadas. Para o autor, no nível dos 

serviços, são necessários indicadores da saúde da população, assim como de suas 

necessidades, criação de metas e estabelecimento de objetivos claros e, por último, 
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medidas de satisfação tanto dos profissionais como dos pacientes. As avaliações, no nível 

dos pacientes, geralmente têm utilizado delineamentos de pesquisa mais controlados, o que 

resulta em maior confiabilidade científica. A segunda recomendação do autor se refere à 

necessidade de se utilizarem avaliações de múltiplas dimensões dos resultados. Para isso, 

medidas clínicas sobre a psicopatologia, assim como medidas mais abrangentes, por 

exemplo, qualidade de vida e necessidades dos pacientes para a reinserção social, devem 

estar presentes nos planos de intervenção. A terceira recomendação indica que as 

avaliações devem ser realizadas a partir de diferentes perspectivas de diferentes atores. 

Medidas subjetivas e objetivas devem ser utilizadas para avaliar o serviço a partir do ponto 

de vista dos profissionais, dos familiares cuidadores, dos próprios pacientes e de 

observadores independentes. A necessidade de relacionar medidas de resultados com 

medidas de estrutura e processo representa a quarta recomendação do autor. Esse tipo de 

avaliação proporciona esclarecimentos sobre como os componentes dos serviços podem 

estar relacionados aos resultados obtidos, ou seja, quais são os ingredientes ativos 

responsáveis pelo resultado do tratamento. A quinta recomendação é sobre a necessidade 

de padronização e validação dos instrumentos de medidas, o que possibilita a comparação 

dos resultados obtidos em diferentes serviços. A penúltima recomendação é que a eficácia 

e a efetividade das intervenções sejam também investigadas. Informações importantes 

sobre os componentes das intervenções são essenciais e podem ser demonstradas com esse 

tipo de avaliação. Por último, os serviços devem ser avaliados em relação à sua eficiência. 

A relação entre custo e efetividade pode auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, uma 

vez que, com esse tipo de avaliação, as intervenções podem ser comparadas e, então, as 

escolhas sobre uma ou outra podem ser melhor avaliadas pelos administradores. 

A partir de um estudo com grupos focais, formados por pacientes, profissionais de 

saúde mental e órgãos públicos, Smith, Manderscheid, Flynn e Steinwatchs (1997) 

apresentaram 12 princípios básicos para o procedimento de avaliação dos resultados de 

intervenções disponibilizadas nos serviços de saúde mental. O primeiro é que as avaliações 

de resultados devem utilizar instrumentos adequados ao que é investigado e precisam ser 

mais globais ou específicos de acordo com os objetivos. Devem ser globais se a avaliação 

for feita sobre estados mais gerais de saúde física e mental, sintomas ou bem-estar global 

de grupos de pacientes. Para isso, instrumentos gerais devem ser aplicados (por exemplo, 

escalas de qualidade de vida, funcionamento social, entre outros). Porém, se o objetivo é 

avaliar a relação entre o resultado obtido no estado de saúde do paciente, as características 

do transtorno e os componentes do tratamento, o instrumento deve ser mais específico à 
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psicopatologia do paciente. Em segundo lugar, os autores indicam que os instrumentos 

devem ter qualidades psicométricas satisfatórias, tanto de validade quanto de fidedignidade, 

e que tenham sensibilidade para detectar mudanças clínicas no decorrer do tempo, pois, 

sem essas qualidades, o pesquisador não pode ter nenhuma confiança nos resultados 

obtidos. O terceiro princípio é que as avaliações devem incluir as perspectivas do paciente, 

dos provedores de cuidados e dos familiares. A perspectiva do paciente é a mais 

importante para a avaliação, segundo os autores, pois muitos resultados somente podem ser 

obtidos perguntando-se aos pacientes. A perspectiva dos familiares e dos provedores de 

cuidado enfatizam dimensões diferentes que, às vezes, não são possíveis de serem obtidas 

com os pacientes.  

A quarta recomendação de Smith et al. (1997) implica a utilização de instrumentos 

que não demandem muito esforço e tempo dos respondentes, pois isso pode afetar a 

própria validade das informações. As avaliações que consomem muito tempo do provedor 

de cuidados ou do paciente são inúteis e desnecessárias, segundo os autores, uma vez que o 

tratamento é o foco principal, e não as medidas. Além disso, o sistema de avaliação deve 

ser passível de flexibilidade e adaptação a diferentes tipos de serviços, para que seja 

possível a comparação entre eles. Sistemas de avaliação de resultados exclusivos de um 

serviço têm menor utilidade. Porém, sistemas que compartilham elementos de avaliação 

possibilitam a comparação de resultados e fornecem dados para a melhoria da qualidade 

dos serviços.  

O quinto princípio recomenda que sejam incluídas avaliações sobre o estado de 

saúde geral do paciente, assim como de sua saúde mental. A saúde geral inclui o 

funcionamento físico, mental e social, assim como o autorrelato e a percepção da saúde 

geral. Problemas de saúde mental, geralmente, são excluídos de avaliações de saúde geral, 

e o contrário, muitas vezes, acontece em avaliações de saúde mental. As avaliações de 

resultados devem manter o foco na pessoa como um todo. A capacidade física para 

trabalhar e o envolvimento dos pacientes psiquiátricos em atividades sociais são tão 

importantes quanto a sua capacidade mental para a realização dessas atividades.  

A sexta recomendação se refere à inclusão de avaliações feitas pelo próprio 

paciente sobre o tratamento e os seus resultados. Esse tipo de informação possibilita 

modificações nos programas de tratamento, para que sejam mais sensíveis e úteis para o 

paciente. Os autores citam o exemplo de pacientes psiquiátricos que estão fazendo parte de 

uma intervenção estruturada em sessões de grupo e individuais. Se, nesse caso, os 

pacientes informarem que as sessões de grupos estão sendo mais significativas, os 
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terapeutas podem, então, reformular a estrutura da intervenção, fornecendo mais sessões de 

grupos.  

O sétimo princípio recomendado por Smith et al. (1997) é que os instrumentos de 

avaliação devem quantificar e descrever o tipo e a extensão do tratamento recebido pelo 

paciente. Com isso, é possível ter compreensão da relação entre o processo do atendimento 

e os resultados do tratamento disponibilizado. Por exemplo, no caso do tratamento de 

abuso de álcool, é importante que os gestores saibam se os sujeitos que estão frequentando 

o programa dos 12 passos apresentam melhor resultado do que os sujeitos que não estão 

participando. Nesse caso, os gestores poderão estimular que esse programa seja fornecido 

com mais frequência.  

Em oitavo lugar, os autores recomendam que a avaliação de resultados deve incluir 

informações tanto genéricas quanto específicas relacionadas ao transtorno, que sejam 

preditivas dos resultados. Esses dados de prognósticos devem incluir características de 

gravidade do transtorno que estão associadas ao sucesso do tratamento. As variáveis 

referentes às características sociodemográficas e de suporte social, tais como status 

socioeconômico ou apoio familiar, devem ser incluídas, pois podem afetar os resultados do 

tratamento. Por exemplo, quando grupos de pacientes psiquiátricos são comparados, 

geralmente surge a questão se um grupo está mais doente que o outro. A informação de 

características prognósticas dos grupos, como a intensidade dos transtornos, permite que o 

pesquisador faça um ajuste dessas diferenças.  

A nona recomendação é que se deve incluir avaliações do funcionamento pessoal 

do paciente, que pode ser afetado pela sua condição ou diagnóstico específicos. Esse tipo 

de informação é importante, uma vez que as diferentes condições, geradas pelos 

transtornos psiquiátricos, afetam diferentes dimensões do funcionamento dos pacientes. 

Por exemplo, para pacientes com esquizofrenia, deve-se avaliar a sua capacidade de viver 

com autonomia, pois o transtorno afeta essa dimensão de sua vida, o que não ocorre com 

pacientes com depressão.  

Na décima recomendação, os autores sugerem que os resultados devem ser 

avaliados em momentos diferentes do tratamento. Sendo assim, os serviços podem fazer 

um acompanhamento mais amplo das diferentes fases pelas quais o paciente pode passar 

durante e após o tratamento, por exemplo, recaídas, remissões e outras mudanças clínicas. 

As medidas não devem se limitar apenas ao momento da internação e ao da alta do 

paciente, mas devem incluir também as medidas de follow-up.  
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O penúltimo princípio é que as avaliações de resultados devem utilizar 

delineamentos apropriados e amostras representativas. Essa recomendação é feita para 

aumentar a validade interna e também a validade externa das avaliações, possibilitando a 

generalização dos dados obtidos. Por fim, os autores sugerem que as avaliações de 

resultados incluam os pacientes que abandonaram, prematuramente, o tratamento. Altas 

taxas de abandono geralmente são encontradas e uma visão mais ampla sobre como o 

tratamento afeta os pacientes pode ser compreendida com a inclusão dos que abandonaram 

o serviço. 

 

Avaliação de serviços de saúde mental no Brasil 
 

 A avaliação dos serviços de saúde mental no Brasil é recente. Em 2002, foi criado o 

Programa Nacional do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria) a partir de 

normatizações do Ministério da Saúde. Foi o primeiro Programa estruturado para uma 

avaliação sistemática dos hospitais psiquiátricos. Esse instrumento de avaliação permite 

que os gestores façam um diagnóstico da qualidade da assistência oferecida pelos hospitais 

conveniados e públicos da rede de saúde no país. A avaliação é multidimensional e é feita 

em relação à estrutura física dos hospitais, ao fluxo hospitalar, aos recursos e processos 

terapêuticos, à adequação e inclusão dos hospitais na rede de saúde mental e também são 

realizadas entrevistas de satisfação com pacientes. Além disso, o Programa tem o objetivo 

de indicar critérios para que a assistência prestada esteja de acordo com as normas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Os hospitais sem qualidade na assistência são 

descredenciados. A avaliação gera uma pontuação que, cruzada com o número de leitos 

psiquiátricos, classifica os hospitais psiquiátricos em quatro grupos: aqueles de boa 

qualidade de assistência, os de qualidade suficiente, aqueles que necessitam de adequação 

e deverão passar por outra vistoria e, por último, aqueles de baixa qualidade, que são 

descredenciados pelo Ministério da Saúde. Porém, o descredenciamento é realizado 

tomando-se os cuidados necessários para que não ocorra falta de assistência para a 

população (Delgado et al., 2007). No Relatório sobre a saúde mental, da gestão 2007-2010 

do Ministério da Saúde (2011b), destacou-se que o processo de avaliação realizado foi 

capaz de detectar os hospitais que apresentavam os maiores problemas na qualidade da 

assistência oferecida. Geralmente, os problemas estavam relacionados a dificuldades 

referentes ao projeto terapêutico dos pacientes, às condições físicas da instituição e aos 

aspectos gerais da assistência, tais como número elevado de pacientes com longas 
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internações e precárias condições de alimentação e vestimenta dos pacientes. Entre 2003 e 

2010, 29 hospitais foram indicados para o descredenciamento e 15 foram efetivamente 

fechados. 

Em 2004, foi criado o Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica Hospitalar (PRH). Foi a principal estratégia utilizada para reduzir os leitos 

psiquiátricos a partir dos macro-hospitais. Os componentes fundamentais do programa 

foram: a redução do peso assistencial dos hospitais de maior porte, que apresentavam baixa 

ou péssima qualidade, e a pactuação entre os gestores do SUS, os hospitais e os programas 

de controle social. O processo de mudança do modelo assistencial foi programado de 

forma a garantir uma transição segura, em que a redução dos leitos fosse planejada e 

acompanhada da construção de serviços comunitários de saúde mental alternativos ao 

hospital. As metas de redução dos leitos foram estabelecidas da seguinte forma: 1) 

hospitais com mais de 200 leitos devem reduzir, por ano, 40 leitos; 2) hospitais que tenham 

entre 320 e 440 leitos podem reduzir 80 leitos por ano (mínimo de 40); e 3) hospitais com 

mais de 440 leitos podem chegar a reduzir até no máximo 120 leitos ao ano (Ministério da 

Saúde, 2004, 2011b). 

A redução do número de leitos psiquiátricos e as mudanças no perfil dos hospitais, 

que, nos dias atuais, são na maioria de pequeno porte, são consequências do 

PNASH/Psiquiatria e do PRH. Nos quatro anos anteriores, foram reduzidos mais de 6.832 

leitos em hospitais psiquiátricos (Ministério da Saúde, 2011b). 

Outro mecanismo de avaliação desenvolvido pelo Ministério da Saúde foi o 

Programa Nacional de Avaliação de Centros de Atenção Psicossocial (denominado 

AVALIAR CAPS). Os objetivos desse Programa foram: o levantamento de informação 

sobre os CAPS, com intuito de caracterizar os serviços, o acompanhamento da rede de 

saúde, a aferição da qualidade da assistência prestada e o desenvolvimento de indicadores 

de qualidade dos serviços. O Programa não consiste apenas em um mecanismo de pesquisa, 

mas é também um instrumento de gestão, produção de informação e possibilidade de 

promover atitude reflexiva nos CAPS diante das práticas cotidianas do serviço (Ministério 

da Saúde, 2011b).  

Três edições do AVALIAR CAPS já foram realizadas, nos anos 2004/2005, 2006 e 

2008/2009 (Ministério da Saúde, 2011b). Essa última envolveu a avaliação de 1.046 CAPS 

e indicou que, em relação à estrutura, os serviços precisam melhorar muito, em especial no 

que se refere aos Recursos Humanos. Computadores e acesso à internet estão em apenas 

50% dos serviços pesquisados. Isso se apresenta como um problema, uma vez que reunir 
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informações sobre os usuários e as ações realizadas pelos serviços, por meio eletrônico, 

possibilitaria conhecer mais o conjunto da clientela e das práticas (Ministério da Saúde, 

2011b). No que se refere à avaliação do processo, observou-se que a maior parte dos CAPS 

se movimenta em direção a uma clínica aberta, voltada para a comunidade. Os serviços 

têm buscado acompanhar os usuários em diversas dimensões da sua vida. No entanto, são 

necessárias parcerias com outros serviços e ações para gerar renda. Outro ponto que 

necessita de avanço se relaciona ao maior contato dos CAPS com os serviços de atenção 

primária; por exemplo, com os Programas de Saúde da Família (PSFs) (Ministério da 

Saúde, 2011b). No que se refere à avaliação dos resultados do tratamento, observou-se que 

os CAPS estão atendendo a pessoas com transtornos psiquiátricos mais graves e estão 

funcionando como referência de serviço no território em que se encontram. Com relação 

aos encaminhamentos, dados da avaliação indicaram que os indivíduos considerados como 

menos graves estão sendo encaminhados para outros serviços, como, por exemplo, os 

ambulatórios (Ministério da Saúde, 2011b). 

As avaliações governamentais dos serviços de saúde mental têm contribuído, 

significativamente, para a melhoria da sua qualidade. No entanto, além dessas avaliações, 

pesquisadores têm realizado pesquisas avaliativas, aferindo diversos indicadores de 

qualidade dos serviços. São pesquisas sobre a satisfação dos usuários, familiares e/ou 

profissionais com os serviços (Camilo, Bandeira, Leal, & Scalon, 2012; Silva, Bandeira, 

Scalon, & Quaglia, 2012), a percepção de mudança de usuários e familiares em função do 

tratamento recebido nos serviços (Andrade, Bandeira, Perreault, Angélico, & Oliveira, 

2012; Costa, Bandeira, Cavalcanti, & Scalon, 2011), a qualidade de vida dos pacientes 

psiquiátricos (Cardoso et al., 2006) e a sobrecarga sentida pelos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos (Albuquerque, Cintra, & Bandeira, 2010; Barroso et al., 2007, 2009; 

Bandeira & Barroso, 2005). Dentre todas as medidas citadas, a avaliação da sobrecarga é a 

que mantém uma relação mais próxima com as habilidades sociais dos familiares 

cuidadores. Como citado anteriormente, o bom relacionamento entre os familiares e 

pacientes é considerado como fator modulador que pode diminuir o grau de sobrecarga no 

modelo teórico de Maurin e Boyd (1990). No próximo tópico da revisão, serão descritos 

estudos que avaliaram as habilidades sociais de cuidadores de pacientes psiquiátricos. 
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Estudos sobre habilidades sociais de cuidadores 
 

 As pesquisas sobre habilidades sociais na área de saúde mental têm se concentrado 

mais no estudo da população-alvo dos pacientes psiquiátricos, visando sua reinserção 

social, e menos no repertório dos familiares cuidadores. Pesquisas que investigaram as 

habilidades sociais de pacientes com transtornos psicóticos (Bandeira & Ireno, 2002; 

Bandeira et al., 2002; Bandeira et al., 2003; Bartels et al., 2004; Trieman e Leff, 2002) 

constataram a presença de déficits dessas habilidades dos pacientes em comparação com 

grupos não-clínicos, o que afeta tanto a reinserção social dos pacientes na comunidade 

quanto suas relações com os membros de suas famílias. Entretanto, poucos estudos foram 

realizados sobre habilidades sociais dos familiares cuidadores desses pacientes, embora um 

repertório mais bem elaborado dessas habilidades possa ser importante para o bom 

relacionamento com os pacientes e o desenvolvimento de uma rede de suporte social, que 

são fatores moduladores da sobrecarga. 

Como apontado anteriormente, na introdução deste trabalho, foram feitas duas 

buscas nas bases de dados indexados, para o levantamento das pesquisas na temática do 

presente trabalho. A primeira busca foi realizada nos bancos de dados Scielo, Lilacs e 

IndexPsi, com as palavras-chave “habilidades sociais”, “assertividade”, “cuidadores”, 

“cuidador”, “família” “paciente psiquiátrico”, “transtorno psiquiátrico” e “transtorno 

mental”, e apenas um estudo foi encontrado, o qual investigou as habilidades sociais de 

cuidadores (Fernandes et al., 2009). A segunda busca foi feita nos bases de dados 

internacionais ISI Web of Knowledge, Medline, Pubmed e Psycinfo, com as palavras-chave 

social skills, assertiveness, caregivers, caregiver, family, psychiatric patient, psychiatric 

disorder e mental disorder, e também foi encontrado apenas um estudo (Robinson, 1990). 

Seguem as descrições desses dois estudos. 

 O estudo de Fernandes et al. (2009) visou avaliar um programa de orientação para 

pais cuidadores de crianças com transtornos psiquiátricos. A amostra do estudo foi 

composta por oito cuidadores de crianças, que eram atendidas no ambulatório de 

psiquiatria infantil, localizado em um hospital-escola, no interior de São Paulo. Um dos 

instrumentos de medida utilizados pelos autores foi o Inventário de Habilidades Sociais 

(IHS-Del-Prette). Os resultados foram avaliados a partir do escore global do IHS-Del-

Prette e das classificações de repertório deficitário (escore < 25), bom repertório (escores 

de 25 e 74) e repertório bastante elaborado de habilidades sociais (escore ≥ 75). Os 

resultados identificaram redução significativa nos escores do IHS-Del-Prette entre as 
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avaliações realizadas no pré-teste (média de 80), no pós-teste (média de 70) e também um 

decréscimo na avaliação posterior no seguimento (média de 72,25), indicando, assim, uma 

piora no repertório de habilidades sociais dos pais. Segundo os autores, essa piora no 

repertório poderia estar relacionada ao reconhecimento das dificuldades e dos limites que 

eles encontraram em interagir em determinadas situações. De forma geral, a média do 

grupo indicou bom repertório de habilidades sociais embora tenha sido encontrada essa 

redução nos escores. 

Robinson (1990) investigou a relação entre assertividade, suporte social, autoestima 

e sobrecarga em cuidadores de idosos que sofriam de demência irreversível. A amostra da 

pesquisa foi de 31 cuidadores, sendo que 77% deles tinham 50 anos ou mais, 87% eram 

mulheres e 68% eram cônjuges ou filhos dos idosos. Para avaliar a assertividade, foi 

utilizada uma escala de 40 itens denominada Self-report Assertion Inventory (SRAI), 

instrumento multidimensional e validado. O SRAI inclui itens que avaliam uma variedade 

de situações que são importantes para os familiares cuidadores; por exemplo, iniciar 

interações, responder a críticas e dar feedback negativo, entre outros. Para cada item da 

escala, o familiar cuidador deveria indicar: a) o grau de desconforto em relação a cada 

situação específica, em uma escala do tipo Likert que variava de (1) nenhum a (5) muito, e 

b) a probabilidade de emitir comportamentos assertivos específicos nas situações, também 

em uma escala do tipo Likert de cinco pontos (1 = sempre até 5 = nunca). Para avaliar as 

sobrecargas objetiva e subjetiva dos cuidadores, foi utilizada uma escala multidimensional 

e validada, desenvolvido por Montgomery e colaboradores, porém o nome do instrumento 

de medida não foi citado no artigo. A sobrecarga objetiva era medida por oito itens e a 

sobrecarga subjetiva por cinco itens, em uma escala de cinco pontos, que variava de “muito 

menos” até “muito mais”.  

No estudo de Robinson (1990), dois instrumentos, com as qualidades psicométricas 

de fidedignidade e validade confirmadas, foram utilizados para medir o suporte social: o 

Norbeck Social Support Questionaire (NSSQ) e o Sarason Social Support Questionaire 

(SSSQ). O NSSQ foi construído para medir múltiplas dimensões e constitui uma medida 

global do suporte social. Os escores dessa escala são calculados de três formas: 1. pela 

soma das subescalas afeto, afirmação e ajuda, que indicam um escore funcional de suporte 

social; 2. pela soma das subescalas relacionamentos, estabilidade e disponibilidade, que 

indicam um escore total da rede de suporte social; e 3. pela medida da perda de suporte 

social, que é indicada por uma combinação da quantidade e qualidade das perdas 

experimentadas pelos indivíduos. O SSSQ tem 27 itens para medir as dimensões de 
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disponibilidade percebidas e a satisfação com o suporte social. Os itens avaliam o número 

de pessoas em que os sujeitos podem confiar, em um determinado conjunto de situações, e 

também avaliam se eles estão satisfeitos com o apoio social recebido. A disponibilidade de 

pessoas é computada com o número de pessoas incluídas na lista dividido pelo número de 

itens. As respostas sobre satisfação são indicadas em uma escala do tipo Likert de seis 

pontos, que variam de 1 (muito insatisfeito) a 6 (muito satisfeito). Para avaliar a autoestima, 

foi utilizado a Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), que possui qualidades psicométricas 

satisfatórias, segundo a autora. O RSES inclui dez itens, respondidos em uma escala de 

Guttman de quatro pontos, que varia de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Os 

itens da escala compreendem questões sobre gostar de si mesmo (Robinson, 1990).  

Robinson (1990) apontou, em seu estudo, quatro hipóteses, a saber: 1. Os 

coeficientes de correlações entre as subescalas do Norbeck Social Support Questionnaire 

(NSSQ) e o Sarason Suporte Social Questionnaire (SSSQ) seriam menores do que r = 0, 

70; 2. As habilidades sociais seriam associadas positivamente com o apoio social; 3. O 

apoio social seria associado positivamente com a autoestima; e 4. As habilidades sociais 

seriam inversamente associadas com a sobrecarga. Os resultados mostraram que, em 

relação à primeira hipótese, a autora não encontrou correlação significativa (r = 0,19) entre 

a subescala que mede a disponibilidade de suporte social, medida pela SSSQ, e a que 

avalia a rede de suporte social, medida pela NSSQ. Não foi um resultado inesperado, uma 

vez que, apesar de as escalas parecerem estar medindo o mesmo fenômeno, o foco dos 

instrumentos é diferente. A correlação entre o escore de suporte social funcional, medido 

pela NSSQ, e a disponibilidade percebida de suporte social, medida pela SSSQ, foi 

significativa (r = 0,56, p < 0,01), porém abaixo da correlação de 0,70. O escore de suporte 

social funcional da NSSQ também obteve uma correlação significativa (r = 0,30, p < 0,05) 

com a satisfação do suporte social da SSSQ, mas também abaixo da correlação de 0,70. A 

primeira hipótese foi, então, aceita. A segunda hipótese foi avaliada a partir da correlação 

entre o SRAI e o NSSQ e o SSSQ. A partir da análise de Pearson entre o SRAI e o NSSQ, 

foi encontrada uma correlação positiva, mas não significativa entre as escalas. Sendo assim, 

a hipótese foi refutada. No entanto, na análise de Pearson, entre o SRAI e o SSSQ, foi 

encontrada uma correlação positiva significativa (r = 0,42, p < 0,01), indicando que 

cuidadores com repertórios de habilidades sociais mais elaborados conseguiam recorrer a 

um maior número de pessoas e os cuidadores que sentiam mais desconforto, em interações 

interpessoais, tinham significativamente menos pessoas com quem podiam contar (r = -

0,33, p < 0,05).  
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Na análise de correlação entre suporte social funcional, medido pelo NSSQ, e 

autoestima, medida pelo RSES, foi encontrada uma relação positiva (r = 0,36, p < 0,05), o 

que indicou que cuidadores que tinham menos ajuda, menos afirmação e menos afeto na 

rede social apresentaram menor grau de autoestima. Na análise da relação entre perda de 

apoio social e autoestima, foi encontrada uma correlação negativa significativa (r = -0,53, p 

< 0,01), indicando que cuidadores que tinham perdido um número maior de relações no 

ano anterior tinham significativamente menor grau de autoestima.  

Com relação à sobrecarga dos cuidadores, os resultados mostraram que não havia 

uma correlação significativa entre a assertividade e a sobrecarga objetiva. Porém, uma 

inesperada correlação negativa significativa foi encontrada entre inassertividade e 

sobrecarga subjetiva (r = -0,47, p < 0,01). Este último resultado indica que os cuidadores 

que apresentaram pouca probabilidade de emitir comportamentos assertivos tiveram menor 

sobrecarga subjetiva. Para explicar esse resultado inesperado, Robinson (1990) levantou 

algumas hipóteses. Uma delas foi que a sobrecarga subjetiva dos cuidadores talvez não 

fosse alta o suficiente para que eles tomassem a decisão de aprender novas habilidades 

sociais e se tornarem mais assertivos no manejo com os pacientes. Outra explicação 

plausível, levantada pela autora, se relacionava com a amostra utilizada no estudo, que era 

de pacientes com demência irreversível. Segundo Robinson (1990), é possível que ser 

assertivo com esse tipo de paciente (tentando explicar, ordenar ou sugerir ao paciente ações 

em situações cotidianas) não tenha a mesma funcionalidade que com pacientes com outros 

transtornos psiquiátricos, pois o comprometimento neurológico na demência impede a 

compreensão de muitas situações. No entanto, a autora apontou que, em algumas situações 

específicas com os outros familiares do paciente com demência, seria necessária mais 

assertividade por parte dos cuidadores. Em resumo, os estudos sobre habilidades sociais de 

familiares cuidadores de pacientes são escassos e com resultados limitados, o que motivou 

a realização do presente trabalho. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo foi fazer um levantamento das habilidades 

sociais dos familiares cuidadores de pacientes com transtornos psiquiátricos e seus fatores 

associados. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar o repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos; 

2. Caracterizar a subclasse de habilidades sociais, referente à assertividade dos 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos; 

3. Identificar subgrupos de familiares cuidadores com maior e menor grau de 

habilidades sociais e assertividade em função das variáveis sociodemográficas; 

4. Identificar os fatores associados às habilidades sociais gerais e, em particular, à 

assertividade; 

5. Investigar as principais situações sociais cotidianas, em que os cuidadores 

encontram dificuldades para lidar com os pacientes, e as situações, em que apresentam 

maior facilidade do manejo do paciente psiquiátrico. 
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MÉTODO 

 

Para a descrição do método da pesquisa, inicialmente serão apresentados o 

delineamento e o local do estudo. Em seguida, serão descritas a população-alvo e a amostra, 

assim como os instrumentos de medida. Por último, serão apresentados o procedimento de 

coleta, a análise dos dados, as considerações éticas e o cronograma.  

 

Delineamento da pesquisa 

 

 O presente estudo consiste em uma Pesquisa de Levantamento. Será utilizado o 

delineamento mais simples, dentre os adotados nas Pesquisas de Levantamento, definido 

como aquele que visa à descrição, distribuição, assim como a incidência das características 

de uma população-alvo, conforme Selltiz et al. (1987). Para comparação de grupos de 

sujeitos, será também utilizado o delineamento preexperimental de Comparação com 

Grupo Estático, que constitui um dos delineamentos utilizados em Pesquisa de 

Levantamento, de acordo com Selltiz et al. (1987). Nesse delineamento, comparam-se dois 

grupos naturais sem manipulação de variáveis, diferentemente do que ocorreria nas 

pesquisas verdadeiramente experimentais. Segundo Cozby (2009), os levantamentos 

fornecem uma metodologia que possibilita avaliar as descrições dos sujeitos sobre as mais 

diversas variáveis que estão presentes em seu ambiente social e em seus comportamentos. 

O autor aponta, ainda, para a importância dos levantamentos como complemento dos 

resultados obtidos em pesquisas experimentais. Selltiz et al. (1987) destacaram que, na 

investigação a partir de levantamentos, o pesquisador deve se preocupar, principalmente, 

em verificar se as amostras estudadas são representativas da população para a qual se 

deseja generalizar os resultados, assim como em padronizar a coleta de dados, visando a 

descrição precisa das características a serem investigadas.  

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). A 

presente pesquisa é caracterizada, ainda, como um estudo de corte transversal, definido 

como aquele em que a coleta de dados é realizada em um único intervalo de tempo 

(Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987). As avaliações das habilidades sociais e 
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assertividade serão realizadas a partir da aplicação de dois instrumentos de medida em uma 

única entrevista com os familiares cuidadores dos pacientes psiquiátricos. 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa avaliativa do tipo somativa, definida por Selltiz et 

al. (1987) como aquela que avalia os resultados de um serviço, programa ou intervenção. 

Um dos resultados a serem esperados das intervenções de um serviço eficaz de saúde 

mental seria a aquisição, pelos familiares cuidadores, de um bom repertório de habilidades 

sociais, que os ajudassem a lidar com os comportamentos problemáticos dos pacientes na 

vida cotidiana e nas situações de crise. Neste trabalho, serão avaliadas as habilidades 

sociais e, em particular, a subclasse de assertividade dos familiares cuidadores. 

  

Descrição do local da pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada no CAPS de São João del-Rei. Trata-se de um CAPS do 

tipo I, que está em funcionamento desde 2004. Esse serviço atende a pacientes adultos com 

transtornos psiquiátricos severos e persistentes. O serviço funciona de segunda a sexta-

feira, das sete horas da manhã às dezessete horas. O CAPS é responsável pelo atendimento 

de pacientes da cidade de São João del-Rei e de outros 14 municípios vizinhos. De acordo 

com informações da coordenação do CAPS, o serviço atende cerca de 150 pacientes 

psiquiátricos e faz aproximadamente 400 atendimentos por mês, correspondentes a 

consultas mensais dos pacientes nos regimes intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. Os 

outros atendimentos são referentes a acolhimento e aplicação de medicação (injeção de 

haldol). A equipe de profissionais é constituída por um coordenador, um médico psiquiatra, 

dois psicólogos, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um farmacêutico, dois 

enfermeiros, dois auxiliares de enfermagem, um técnico em enfermagem, uma auxiliar de 

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um vigia. 

As atividades realizadas no CAPS variam de acordo com os regimes de 

atendimentos dos pacientes. Os pacientes em regime não-intensivo participam de consultas 

mensais, atendimento psicológico e tratamento medicamentoso. A utilização do serviço por 

pacientes nesse regime é de, no máximo, três vezes por mês. O regime semi-intensivo é 

para pacientes que frequentam o CAPS de quatro a 12 vezes por mês ou três vezes por 

semana em permanência-dia. Além das atividades anteriormente citadas, os pacientes nesse 

regime também participam de oficinas terapêuticas, por exemplo, oficinas de música. As 

oficinas são disponibilizadas no Conservatório Estadual de Música e na Universidade 
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Federal de São João del-Rei e são realizadas por profissionais, professores e estagiários. O 

regime intensivo é direcionado a pacientes que frequentam o serviço durante vários dias da 

semana, totalizando mais de 12 vezes por mês. Nesse regime, os pacientes recebem 

tratamento por parte de todos os profissionais da instituição e participam das oficinas. Há 

disponibilidade de transporte desses pacientes em regime intensivo para frequentarem o 

serviço. 

 

População-alvo 

 

 A população-alvo da presente pesquisa foi constituída por todos os familiares 

cuidadores dos pacientes com transtornos psiquiátricos, atendidos no CAPS da cidade de 

São João del-Rei, que preencheram os critérios de inclusão e exclusão descritos a seguir. 

Foram incluídos, na população-alvo, os familiares com 18 anos ou mais, de ambos os 

gêneros, indicados como os principais cuidadores dos pacientes e que conviviam 

diariamente com eles. Os principais cuidadores foram indicados pelos profissionais do 

serviço. Em relação aos diagnósticos dos pacientes, foram incluídos os familiares 

cuidadores de pacientes que tinham sido diagnosticados nas categorias de Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes (F20-F29) e Transtornos do Humor 

ou Afetivos (F30-F39), segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da 

OMS (1998). Os diagnósticos foram obtidos a partir dos prontuários dos pacientes. Os 

critérios de exclusão dos familiares foram: ter algum transtorno psiquiátrico grave, 

segundo informações do serviço, e demonstrar dificuldades de compreender os itens dos 

instrumentos de medida e/ou questões da entrevista estruturada. 

 

Amostra 

 

 Inicialmente, foi planejada a realização de uma amostragem aleatória simples, com 

sorteio dos familiares, a partir de uma lista da população-alvo, atendida pelo CAPS de São 

João del-Rei. Entretanto, tendo em vista que não era excessivo o número de familiares que 

preenchiam os critérios de inclusão e exclusão (N = 83), já definidos, decidiu-se avaliar 

todos os sujeitos da população-alvo. Dos 83 familiares que preenchiam os critérios de 

inclusão e exclusão, 10 não foram encontrados porque os endereços estavam errados nos 

prontuários e a direção do CAPS não soube informar os endereços atuais. Foram 
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contatados 73 familiares cuidadores, dentre os quais, 17 recusaram participar. Foram 

realizadas 56 entrevistas e três familiares foram eliminados por não compreenderem as 

questões dos instrumentos. A amostra final foi de 53 familiares cuidadores. 

 

Instrumentos de medida 

 

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

sociodemográfico e clínico. As duas escalas consistiam de instrumentos de medida 

validados: um para avaliar as habilidades sociais em geral e outro para avaliar mais 

detalhadamente a subclasse de assertividade. Embora o primeiro instrumento inclua, entre 

as suas subescalas, a avaliação do grau de assertividade, foi acrescentado um instrumento 

direcionado especificamente para essa última avaliação. Essa decisão se baseia no fato de 

os familiares cuidadores terem de lidar com muitos comportamentos problemáticos dos 

pacientes citados anteriormente. São situações que envolvem enfrentamento com risco; 

portanto, requerem assertividade. O questionário utilizado incluía questões para avaliar as 

variáveis sociodemográficas e as condições de vida dos familiares e as variáveis 

sociodemográficas e clínicas dos pacientes. Foi realizada, ainda, uma entrevista 

complementar com questões abertas para avaliar as situações cotidianas que os familiares 

cuidadores têm mais facilidade e dificuldade no manejo com o paciente. Os instrumentos 

serão descritos a seguir.                                                                                                

 

1. Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette): Este instrumento é 

composto por 38 itens, cada um apresentando uma ação ou sentimento diante de uma 

situação social (Anexo 1). O respondente deve indicar a frequência com que ele age ou 

sente, em relação à situação, do modo como está descrito em cada item, a partir de cinco 

alternativas de resposta: A. nunca ou raramente, B. com pouca frequência, C. com regular 

frequência, D. muito frequentemente e E. sempre ou quase sempre (Del Prette & Del Prette, 

2001).  

Os resultados são apresentados sob a forma de um escore global das habilidades 

sociais e também escores obtidos em cinco fatores ou subescalas. Essas subescalas avaliam 

questões referentes ao enfrentamento e à autoafirmação com risco (subescala 1), à 

autoafirmação na expressão de sentimento positivo (subescala 2), à conversação e 

desenvoltura social (subescala 3), à autoexposição a desconhecidos e situações novas 
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(subescala 4) e ao autocontrole da agressividade (subescala 5). O IHS-Del-Prette foi 

validado para o Brasil e tem a aprovação do Conselho Federal de Psicologia. Os percentis 

globais e das subescalas são classificados da seguinte maneira: 1) Repertório deficitário em 

habilidades sociais (P < 25); 2) Bom repertório de habilidades sociais (abaixo da mediana, 

P = 25 e < 50); 3) Repertório mediano (P = 50); 4). Bom repertório de habilidades sociais 

(acima da mediana; P > 50 e < 75); 5). Repertório bastante elaborado de habilidades sociais 

(P ≥ 75). Os estudos de validação do instrumento são descritos a seguir. 

Um estudo realizado por Del Prette, Del Prette e Barreto (1998) teve como objetivo 

averiguar as propriedades psicométricas do inventário. Os resultados encontrados 

indicaram que o IHS-Del-Prette apresentava os seguintes indicadores psicométricos: índice 

de discriminação positivo dos itens, variando de 3,0 a 16,7, na comparação entre dois 

grupos de sujeitos com alto e baixo escores globais; índices de correlação positivos entre 

cada item e o escore total; e consistência interna satisfatória, com alfa de Cronbach de 0,75, 

para a escala global, e valores de alfa entre 0,74 a 0,96, para as subescalas. A estrutura 

fatorial da escala foi avaliada pelo método alfa com rotação Varimax, tendo sido 

identificados cinco fatores principais, que explicaram 92,75% da variância dos dados. 

Bandeira, Costa, Del Prette, Del Prette e Gerk-Carneiro (2000) avaliaram a 

fidedignidade do IHS-Del-Prette em termos de sua estabilidade temporal a partir de uma 

análise correlacional de duas aplicações, teste e reteste, do instrumento de medida. Uma 

correlação significativa (r = 0,90, p = 0, 001) entre as duas aplicações foi encontrada. A 

validade concomitante do IHS-Del-Prette foi verificada por meio de análise correlacional 

entre os seus escores e os da Escala de Assertividade Rathus (RAS), tendo sido encontrada 

correlação significativa entre as duas medidas (r = 0,79, p = 0,01).  

 

2. Escala de Assertividade Rathus (RAS): Esta escala foi desenvolvida por 

Rathus em 1973. A RAS contém 30 questões que apresentam afirmativas sobre os 

comportamentos das pessoas em situações cotidianas. Na reformulação mais recente desta 

escala (Pasquali, Moura, & Freitas, 2002), que foi adotada no presente trabalho, cada item 

apresenta seis alternativas de resposta (Anexo 2). São elas: 6 = Descreve perfeitamente; 5 

= Descreve bastante; 4 = Descreve um pouco; 3 = Acho que não descreve; 2 = Não 

descreve; e 1 = Não descreve absolutamente nada. As respostas indicam, portanto, a 

intensidade das reações dos sujeitos diante das situações, ou seja, o quanto as situações 

descritas são parecidas ou não com o modo de ser e agir do sujeito. 
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O primeiro estudo brasileiro sobre esta escala foi o de Pasquali e Gouveia (1990), 

visando sua adaptação transcultural e análise de sua fidedignidade e validade. A primeira 

etapa foi a tradução da RAS, realizada por um psicólogo bilíngue e revisada por outro 

psicólogo bilíngue, ambos docentes universitários. A avaliação semântica dos itens foi 

realizada por quatro estudantes universitários, com o objetivo de avaliar a compreensão 

dos itens. Para chegar à versão final da escala, foram necessários apenas alguns ajustes das 

expressões da tradução original. Os autores encontraram bom índice de fidedignidade da 

escala, tanto em termos de sua estabilidade temporal, verificada a partir da correlação 

teste-reteste (r = 0,78), quanto de sua consistência interna, medida pela correlação das duas 

metades (r = 0,77). A validade concomitante foi verificada pela sua concordância com dois 

outros métodos independentes de avaliação da assertividade. O primeiro método foi o 

diferencial semântico, respondido por colegas que conheciam bem os sujeitos, tendo-os 

avaliado em 17 itens, em termos da impressão que eles produziam nos outros. Foram 

encontradas correlações significativas em itens importantes relacionados ao conceito de 

assertividade, tais como: atrevimento (r = 0,61), franqueza (r = 0,62), assertividade (r = 

0,34), agressividade (r = 0,54), confiança (r = 0,33) e delicadeza (r = 0,36). O segundo 

método foi uma análise correlacional entre os escores da escala e os comportamentos reais 

dos sujeitos em situações sociais que requeriam assertividade (r = 0,70).  

Em outro estudo, Pasquali, Moura e Freitas (2002) investigaram a estrutura fatorial 

da escala RAS e sua consistência interna. Os resultados da análise fatorial Principal Axis 

Factoring (PAF) com rotação oblíqua Oblimin mostraram a existência de três fatores com 

cargas fatoriais adequadas, porém apenas o fator 1 com número suficiente de itens (n = 13). 

Os resultados demonstraram que a escala pode ser utilizada também com apenas um único 

fator geral, que é composto de 20 itens dos 30 da escala. O fator 1, composto por 13 itens, 

apresenta adequada consistência interna (α = 0,78) e faz referência a sujeitos que têm 

dificuldade de tomar iniciativas diante de outras pessoas. Esse fator cobre o construto de 

timidez. O segundo fator é composto por seis itens que apresentam consistência interna 

menos elevada (α = 0,53). Esse fator cobre o construto de agressividade. O fator 3 é 

composto por oito itens que apresentam consistência interna intermediária (alfa = 0,64) e 

representam o construto de assertividade no sentido de fazer valer seus direitos. Por fim, o 

fator geral é composto de 20 itens com adequada consistência interna (alfa = 0,79). Esse 

fator geral compreende o fator 1, com o acréscimo de alguns itens do fator 3, 

representando o construto de inibição ou timidez. A análise de itens da escala RAS 

demonstrou que os fatores 1 e 3 possuem capacidade para discriminar sujeitos com 
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diferentes níveis de timidez (fator 1) e de fazer valer seus direitos (fator 3), mas o fator 2 e 

o fator geral possuem pouco poder discriminativo. Os autores elaboraram, também, as 

normas de interpretação dos escores da RAS, em percentis, utilizando uma amostra de 

1.532 sujeitos, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1  
Escores percentílicos para interpretação dos resultados da RAS 
 
Escore Percentílico Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator Geral 
70 ou mais Extremamente 

tímido 
Extremamente 

agressivo 
Extremamente 

assertivo 
Extremamente 

inibido 
Entre 60 e 70 Bastante tímido Bastante agressivo Bastante assertivo Bastante inibido 
Entre 40 e 60 Medianamente 

tímido 
Medianamente 

agressivo 
Medianamente 

assertivo 
Medianamente 

inibido 
Entre 20 e 40 Pouco tímido Pouco agressivo Pouco assertivo Pouco inibido 
Abaixo de 20 Nada tímido Nada agressivo Nada assertivo Nada inibido 

  

3. Questionário Sociodemográfico e Clínico: Para fazer a caracterização da 

amostra, foi utilizado um questionário (Anexo 3), dividido em quatro partes. As partes A, 

B e C incluem as variáveis sociodemográficas e as condições de vida dos familiares 

cuidadores, assim como as variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes. A parte D 

inclui questões sobre suporte social, estratégias de enfrentamento e habilidades sociais 

educativas.  

O questionário base (partes A e B) foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em 

Saúde Mental (LAPSAM) a partir de dados importantes presentes na literatura e em outros 

questionários sociodemográficos. Este instrumento foi testado em termos de sua 

adequabilidade e facilidade de compreensão junto à população-alvo, tendo sido utilizado 

em pesquisas prévias realizadas sobre avaliação de serviços de saúde mental no LAPSAM 

(Barroso et al., 2007). As características sociodemográficas avaliadas pelo questionário 

incluem as seguintes variáveis: idade, data de nascimento, gênero, estado civil, 

escolaridade, tipo de trabalho e renda dos pacientes e dos seus familiares cuidadores. As 

variáveis clínicas dos pacientes abrangem o tipo de diagnóstico, duração da doença, 

duração do tratamento psiquiátrico, número de internações ao longo da vida do paciente, 

tipo e número de medicação, existência de doença física e número de crises no último ano.  

A parte C do questionário foi acrescentada especificamente para o presente estudo, 

visando complementar o estudo do repertório dos familiares cuidadores e relacionar as 

variáveis investigadas com o grau de habilidades sociais. As questões da parte D foram 

igualmente testadas e se mostraram de fácil compreensão pelos familiares. Essas questões 
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foram adaptadas de dados da literatura e da subescala 4 (Busca por suporte social) da 

Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP) (Seidl, Tróccoli, Bartholomeu, & 

Zannon, 2001). O suporte social foi avaliado a partir de questões sobre o que o familiar 

cuidador faz quando necessita de ajuda para lidar com a doença do paciente, com quantas 

pessoas ele pode contar para ajudá-lo e que tipos de ajuda essas pessoas fornecem. As 

habilidades socioeducativas foram avaliadas a partir de questões que visavam investigar se 

o familiar ensinava aos pacientes habilidades de convivência com outras pessoas, se 

participava de atividades importantes para a melhora do paciente e se percebia o estado 

emocional do paciente.  As questões sobre estratégias de enfrentamento avaliavam o que o 

familiar fazia para enfrentar a situação de cuidar de paciente com transtorno psiquiátrico. 

 
4. Entrevista: Foi realizada uma entrevista semiestruturada (Anexo 4), com cinco 

questões abertas. O objetivo foi identificar as principais situações sociais cotidianas, em 

que os cuidadores encontravam dificuldades para lidar com os pacientes, e as situações que 

eles consideravam de mais fácil manejo. As outras questões avaliavam o que os familiares 

faziam quando os pacientes apresentavam comportamentos inadequados, se o paciente 

tinha problemas com os vizinhos e como os cuidadores procediamm para resolver esses 

problemas. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

 A aplicação dos instrumentos de medida e a entrevista aberta foram realizadas pelo 

mestrando pesquisador, uma bolsista de iniciação científica e três estagiárias em pesquisa 

do curso de Psicologia da UFSJ. O treinamento da bolsista de iniciação científica e das 

estagiárias foi realizado em três etapas. Primeiro, elas receberam informações referentes ao 

tema da pesquisa e aos instrumentos utilizados para a coleta de dados em sessões de 

apresentação expositiva feita pelo mestrando pesquisador e discussão de grupo sobre textos 

da temática do presente estudo. Na segunda etapa, a bolsista de iniciação científica e as 

estagiárias aprenderam a aplicar os instrumentos de medida, treinando entre elas e junto ao 

mestrando pesquisador. Na terceira etapa, o mestrando pesquisador foi a campo, com a 

bolsista e as estagiárias, para observar e orientar a aplicação dos instrumentos, por cada 

uma delas, junto a dois familiares, com o intuito de garantir a qualidade e padronização do 

procedimento de coleta de dados.  
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 A aplicação dos instrumentos ocorreu, principalmente, nas residências dos 

familiares cuidadores. Quando não era possível a aplicação na residência, ela era realizada 

no CAPS ou no Serviço de Psicologia Aplicada da UFSJ. Para o agendamento da aplicação 

dos instrumentos, os familiares cuidadores foram contatados por telefone ou em suas 

residências. 

Antes de iniciar a aplicação dos instrumentos e a realização das entrevistas, os 

entrevistadores se identificavam e explicavam o objetivo da pesquisa. Logo após, os 

participantes assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5), 

atestando que estavam cientes dos objetivos e procedimentos do estudo e que aceitavam 

participar. Antes da aplicação dos instrumentos e da realização da entrevista, o 

entrevistador explicava que não havia respostas certas ou erradas. Foi solicitado que os 

participantes respondessem aos instrumentos de maneira honesta e foi garantido o seu 

anonimato. Para avaliar a compreensão do familiar cuidador em relação aos diversos itens 

dos instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem (Probe Technique), 

desenvolvida por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). Essa técnica consiste em 

solicitar que os sujeitos justifiquem as suas respostas a cada item das escalas. Com isso, 

pretendia-se avaliar a validade das respostas e se cada item foi compreendido de forma 

adequada. 

 

Análise de dados 

 

 Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 13.0. Foram utilizadas análises estatísticas descritivas, por meio 

de cálculos de médias, desvios-padrão e porcentagens visando fazer a descrição das 

características sociodemográficas dos familiares cuidadores, sociodemográficas e clínicas 

dos pacientes e a análise por itens do IHS-Del-Prette e da RAS. Para verificar se os dados 

eram procedentes de uma população com distribuição normal e, assim escolher se seriam 

utilizados testes paramétricos ou não-paramétricos, foi realizado o teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov.  

Para a análise dos postos percentílicos do IHS-Del-Prette e da RAS, visando 

verificar possíveis diferenças entre as categorias normativas dos instrumentos, foi utilizado 

o teste estatístico Qui-Quadrado. Para selecionar variáveis sociodemográficas a serem 

incluídas no modelo de regressão linear e verificar se outras variáveis estariam 
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relacionadas a um maior escore no IHS-Del-Prette e RAS foram realizadas análises 

univariadas a partir do teste t de Student para amostras independentes, quando as variáveis 

eram médias entre dois grupos de comparação, e o teste de correlação de Pearson, quando 

as variáveis eram contínuas. Foram selecionadas as variáveis sociodemográficas 

significativas (p < 0,05), identificadas nas análises univariadas e as variáveis que 

apresentaram valor de p ≤ 0,25 com o escore global e subescalas do IHS-Del-Prette. 

Segundo Hosmer e Lemeshou (2000), as variáveis com p ≤ 0,25 observadas devem ser 

incluídas no modelo de regressão linear múltipla, uma vez que elas podem se apresentar 

como significativas nas análises multivariadas. 

 Para verificar as variáveis sociodemográficas preditoras de um escore mais elevado 

no IHS-Del-Prette e na RAS foram realizadas análises de regressão linear múltipla. O nível 

de significância adotado em todas as análises estatísticas foi p < 0,05. 

 As questões abertas da entrevista foram analisadas agrupando as respostas dos 

familiares cuidadores em categorias temáticas. Essas categorias foram contabilizadas em 

termos de frequências e os dados apresentados em porcentagens. 

 

Considerações éticas 

 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-Rei, processo número 

007/2012/UFSJ/CEPES (Anexo 5). O estudo também foi aprovado pela direção do CAPS, 

após uma reunião realizada com a coordenadora do serviço. A coleta de dados, que foi 

realizada por meio de entrevista e aplicação dos instrumentos, foi feita de acordo com os 

parâmetros éticos. A participação dos sujeitos foi voluntária e a coleta de dados só foi 

realizada após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Os objetivos e procedimentos da pesquisa foram claramente informados a todos os 

participantes da pesquisa, assim como a possibilidade de desistir de participar a qualquer 

momento. O sigilo das informações fornecidas foi assegurado e os sujeitos foram 

informados de que sua participação na pesquisa não ocasionaria riscos ou desconfortos. Os 

sujeitos foram informados, antecipadamente, sobre a duração aproximada (90 minutos) da 

entrevista de coleta de dados. A cada participante, foi oferecido um número de telefone da 

equipe e também explicado que eles poderiam entrar em contato para tirar possíveis 

dúvidas e tomar conhecimento do desenvolvimento da pesquisa. 
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RESULTADOS 

 

 Serão apresentados, primeiramente, os resultados das análises estatísticas 

descritivas sobre as características sociodemográficas da amostra dos familiares cuidadores 

e sociodemográficas e clínicas dos pacientes que estavam sob os seus cuidados. Logo após, 

serão apresentados os resultados referentes às análises de normalidade da amostra. Em 

seguida, serão apresentadas as análises referentes às características do repertório de 

habilidades sociais dos cuidadores avaliadas por meio do IHS-Del-Prette. Nesta parte, 

serão incluídas as análises descritivas dos escores por itens, análises univariadas dos postos 

percentílicos, as análises univariadas dos escores da escala em relação às variáveis 

sociodemográficas e as análises multivariadas. Por fim, serão apresentadas as análises 

referentes às características da assertividade avaliadas por meio da RAS. As análises serão 

as mesmas que as apresentadas para o IHS-Del-Prette. 

  

Descrição da amostra 

 

Características sociodemográficas dos familiares cuidadores 

 

 As características sociodemográficas dos familiares cuidadores estão descritas na 

Tabela 2. Do total de 53 familiares cuidadores que participaram deste estudo, 75,5% eram 

mulheres e 24,5% homens. A média de idade dos familiares cuidadores era de 48,64 anos, 

com variação de 18 a 79 anos. Em relação ao parentesco, 34% da amostra eram pai ou mãe 

dos pacientes e 35,8% eram irmãos. Quanto ao estado civil, a maioria (37,7%) era casada. 

No que se refere à escolaridade, 98,1% frequentou a escola. Destes, 50,9% não chegaram a 

completar o ensino fundamental e apenas um familiar (1,9%) tinha curso superior. A 

maioria dos familiares cuidadores (75,5%) possuía renda própria, com valor mensal médio 

de R$ 901,56, variando entre R$ 303,00 e R$ 3.000,00. A maioria desses familiares 

(71,8%) recebia de um a dois salários mínimos. 
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Tabela 2 
Características sociodemográficas dos familiares cuidadores 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 

Gênero 
Feminino 40 75,5% 
Masculino 13 24,5% 

Parentesco com o paciente 

Pai/Mãe 18 34,0% 
Irmão(ã) 19 35,8% 
Cônjuge 8 15,1% 
Filho(a) 4 7,5% 
Tio(a) 4 7,5% 

Estado civil 

Solteiro 11 20,8% 
Casado 20 37,7% 
Vivendo como casado 3 5,7% 
Separado ou divorciado 11 20,8% 
Viúvo 8 15,1% 

Escolaridade 

Analfabeto 1 1,9% 
Ensino fundamental incompleto 27 50,9% 
Ensino fundamental completo 4 7,5% 
Ensino médio incompleto 3 5,7% 
Ensino médio completo 15 28,3% 
Ensino superior incompleto 2 3,8% 
Ensino superior completo 1 1,9% 

Possui renda própria 
Sim 40 75,5% 
Não 13 24,5% 

Trabalha atualmente 
Sim 24 45,3% 
Não 29 54,7% 

Ocupação 

Trabalho diário remunerado 16 30,2% 
Trabalho não-diário remunerado 5 9,4% 
Bicos ou atividade temporária 3 5,7% 
Aposentadoria 14 26,4% 
Pensão 2 3,8% 
Desempregado  4 7,5% 
Dona de casa 7 13,2% 
Estudando  2 3,8% 

Valor da renda 

Menos de 1 salário mínimo 4 10,3% 
De 1 a 2 salários mínimos 28 71,8% 
De 2,1 a 3 salários mínimos 4 10,3% 
De 3,1 a 4 salários mínimos 2 5,1% 
Mais de 4 salários mínimos 1 2,6% 

Local de trabalho 
Em casa 4 16,7% 
Fora de casa 18 75,0% 
Dentro e fora de Casa 2 8,3% 

Local da entrevista 

Casa do familiar 38 71,7% 
CAPS 5 9,4% 
SPA 9 17,0% 
Outro 1 1,9% 
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Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

 

  Os resultados referentes às características sociodemográficas e clínicas dos 

pacientes estão apresentados na Tabela 3. A média de idade dos pacientes era de 41,36 

anos, com a idade mínima de 20 anos e a máxima de 62 anos. A maioria dos pacientes era 

do sexo masculino (54,7%), solteiro (69,8%) e possuía o ensino fundamental incompleto 

(52,8%). A maioria (73,6%) possuía renda própria. A principal origem de renda dos 

pacientes era a aposentadoria por invalidez (48,7%) e a maioria (79,5%) recebia de um a 

dois salários mínimos. Apenas 13,2% dos pacientes trabalhavam. 

 
Tabela 3 
Características sociodemográficas dos pacientes 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 

Gênero 
Feminino 24 45,3% 
Masculino 29 54,7% 

Estado civil 

Solteiro 37 69,8% 
Casado 8 15,1% 
Vivendo como casado 3 5,7% 
Separado ou divorciado 5 9,4% 

Escolaridade 

Analfabeto 3 5,7% 
Ensino fundamental incompleto 28 52,8% 
Ensino fundamental completo 7 13,2% 
Ensino médio incompleto 4 7,5% 
Ensino médio completo 7 13,2% 
Ensino superior incompleto 1 1,9% 
Familiar não soube informar 3 5,7% 

Possui renda própria 
Sim 39 73,6% 
Não 14 26,4% 

Trabalha atualmente 
Sim 7 13,2% 
Não 46 86,8% 

Origem da renda 

Trabalho formal 7 17,9% 
Aposentadoria por tempo de serviço 2 5,1% 
Aposentadoria por invalidez 19 48,7% 
Pensão 5 12,8% 
Auxílio do governo 5 12,8% 
Outros 1 2,6% 

Valor da renda 

Menos de 1 salário mínimo 7 17,9% 
De 1 a 2 salários mínimos 31 79,5% 
De 2,1 a 3 salários mínimos 0 0,0% 
De 3,1 a 4 salários mínimos 1 2,6% 

 

 Os resultados das características clínicas dos pacientes estão apresentados na 

Tabela 4. A maioria dos pacientes (69,8%) tinha diagnóstico de Esquizofrenia, Transtornos 

Esquizotípicos e Transtornos Delirantes, de acordo com o que estava indicado no seu 
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prontuário, segundo a CID-10 (OMS, 1998), e 17,0% apresentavam comorbidades 

psiquiátricas, tais como mania sem sintomas psicóticos, episódio depressivo leve, distúrbio 

de conduta restrito ao contexto familiar, transtorno delirante orgânico, dentre outros. No 

último ano, 47,2% dos pacientes haviam tido de uma a cinco crises e 24,5% estavam em 

crise atualmente. No que se refere à internação psiquiátrica, a maioria (43,4%) nunca havia 

sido internada em hospital psiquiátrico e, dentre os demais, a maior parte (41,5%) tinha 

histórico de uma a cinco internações durante a vida. A média de idade de início do 

transtorno psiquiátrico foi de 22,57 anos. A duração média do transtorno psiquiátrico foi de 

18,59 anos e o tempo médio de tratamento psiquiátrico era de 13,46 anos. O número médio 

de remédios prescritos aos pacientes era de 4,4 medicamentos e a maioria (56,6%) não o 

tomava sozinho. 

 
Tabela 4 
Características clínicas dos pacientes 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
Médias 
(DP) 

Categoria 
diagnóstica 

Esquizofrenia, 
Transtornos  
Esquizotípicos e 
Transtornos 
Delirantes 

37 69,8%  

Transtornos do 
Humor e Afetivos 

16 30,2%  

Comorbidades 
psiquiátricas 

Sim 9 17,0%  
Não 44 83,0%  

Frequência de 
crises no último ano 

Não teve crises 19 35,8%  
Teve de 1 a 5  
 

25 47,2%  
Teve de 6 a 10  
 

6 11,3%  
Teve de 11 a 15 2 3,8%  
Teve de 16 a 20 
crises 

0 0,0%  
Teve 21 ou mais 
crises 

1 1,9%  
Se está em crise 
atualmente 

Sim 13 24,5%  
Não 40 75,5%  

Internações 

Nunca foi internado 23 43,4%  
Teve de 1 a 5 
internações 

22 41,5%  
Teve de 6 a 10 
internações 

4 7,5%  
Teve de 11 a 15 
internações 

0 0,0%  
Teve de 16 a 20 
internações 

1 1,9%  
Teve de 21 a 25 
internações 

1 1,9%  
Teve 26 ou mais 
internações 

1 1,9%  
Não souberam 
informar 

1 1,9%  

Duração da última 
internação 

De 1 a 30 dias 13 24,5%  
De 31 a 60 dias 9 17%  
De 61 a 90 dias 4 7,5%  
Acima de 90 dias 2 3,8%  
Nunca foi internado 
ou familiar não 

25 47,2%  
 
Continua 
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Continuação da Tabela 4 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
Médias 
(DP) 

Idade de início do 
transtorno 
psiquiátrico 

   
22,57 anos 

(±9,64) 

Duração do 
transtorno 
psiquiátrico 

   
18,59 anos 
(±12,65) 

Tempo de 
tratamento 

   
13,46 anos 

(±9,75) 
Número de 
remédios 

   
4,4 

(±1,73) 
Toma o remédio 
sozinho 

Sim 23 43,4%  
Não 30 56,6%  

 

Normalidade da amostra 

 

 Para determinar se as análises seriam feitas a partir de testes paramétricos ou não-

paramétricos, os escores globais e das subescalas do IHS-Del-Prette e da RAS foram 

submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Para verificar se os dados 

possuem uma distribuição normal, a partir desse teste, o valor de p deve ser maior do que 

0,05. Nesse caso, devem ser utilizados os testes estatísticos paramétricos. 

 Os resultados dessa análise indicaram que os dados do escore global (K-S = 0,63, p 

= 0,82) e das subescalas (S1, K-S = 0,79, p = 0,55; S2, K-S = 0,93, p = 0,35; S3, K-S = 

0,71, p = 0,70; S4, K-S = 0,43, p = 0,99; e S5, K-S = 1,09, p = 0,18) do IHS-Del-Prette 

possuíam uma distribuição normal. Os resultados, referentes ao escore global da RAS (K-S 

= 0,56, p = 0,91) e suas subescalas (S1, K-S = 0,68, p = 0,74; S2, K-S = 0,71, p = 0,69; e 

S3, K-S = 0,76, p = 0,62), também apresentaram distribuição normal. Com esses 

resultados, todas as análises que se seguem foram realizadas a partir de testes paramétricos. 

 

Características do repertório de habilidades sociais pelo IHS-Del-Prette 

 

Análise dos escores por itens 

 

 O objetivo desta parte dos resultados foi avaliar, individualmente, a frequência de 

pontuação obtida em cada item, investigando quais habilidades sociais específicas 

apresentaram maior e menor pontuação. A Tabela 5 apresenta as médias, desvios-padrão e 

a porcentagem de respostas aos itens do inventário. As alternativas de resposta aos itens 
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são: 0 (nunca ou raramente), 1 (com pouca frequência), 2 (com regular frequência), 3 

(muito frequentemente) e 4 (sempre ou quase sempre). Para a análise das porcentagens, 

essas alternativas de resposta foram agrupadas em três níveis: “0 e 1”, “2” e “3 e 4”.  

 

Tabela 5 
Médias e desvios-padrão dos escores dos itens do IHS-Del-Prette e porcentagens das 
alternativas de resposta 

Itens 
Médias/ 

Desvios-padrão 

Porcentagens (%) 

0 e 1 2 3 e 4 

1. Manter conversas com desconhecidos 1,70 (1,49) 50,9 20,8 28,3 
2. Pedir mudança de conduta 2,26 (1,39) 28,3 22,6 49,0 
3. Agradecer elogios 3,28 (1,15) 11,4 3,8 84,9 
4. Interromper a interrupção do outro 2,34 (1,47) 34,0 13,2 52,8 
5. Cobrar dívida de amigo 1,98 (1,52) 43,4 18,9 37,7 
6. Elogiar outrem 3,28 (0,84) 1,9 18,9 79,2 
7. Apresentar-se a outra pessoa 1,34 (1,47) 58,5 20,8 20,8 
8. Participar de conversação 2,53 (1,60) 30,2 7,5 62,3 
9. Falar a público desconhecido 1,57 (1,70) 56,6 5,7 37,7 
10. Expressar sentimento positivo 3,19 (1,04) 7,6 17,0 75,4 
11. Discordar de autoridade 2,17 (1,52) 37,8 18,9 43,4 
12. Abordar para relação sexual 0,94 (1,29) 79,2 5,7 15,1 
13. Reagir a elogio 2,23 (1,46) 34 15,1 50,9 
14. Falar a público conhecido 1,83 (1,44) 43,4 24,5 32,1 
15. Lidar com críticas injustas 2,17 (1,50) 39,6 17,0 43,4 
16. Discordar do grupo 1,50 (1,45) 64,1 11,3 24,6 
17. Encerrar conversação 2,00 (1,64) 45,3 11,3 43,4 
18. Lidar com críticas dos pais 3,13 (1,07) 7,6 11,3 81,1 
19. Abordar autoridade 1,85 (1,56) 43,4 17,0 39,7 
20. Declarar sentimento amoroso 1,85 (1,55) 43,4 20,8 35,8 
21. Devolver mercadoria defeituosa 3,04 (1,07) 9,4 20,8 69,8 
22. Recusar pedidos abusivos 2,83 (1,35) 20,7 9,4 69,8 
23. Fazer pergunta a desconhecido 1,66 (1,37) 47,2 17,0 35,8 
24. Encerrar conversa ao telefone 2,53 (1,58) 32,1 9,4 58,5 
25. Lidar com críticas justas 2,87 (1,26) 15,1 22,6 62,3 
26. Pedir favores a desconhecidos 2,60 (1,54) 28,3 7,5 64,1 
27. Expressar desagrado a amigos 1,98 (1,57) 41,5 20,8 37,7 
28. Elogiar familiares 3,51 (0,80) 1,9 13,2 84,9 
29. Fazer pergunta a conhecidos 2,96 (1,16) 11,3 22,6 66,1 
30. Defender outrem em grupo 2,34 (1,40) 26,4 26,4 47,2 
31. Cumprimentar desconhecidos 2,87 (1,30) 20,8 11,3 67,9 
32. Pedir ajuda a amigos 2,68 (1,45) 22,6 17,0 60,4 
33. Negociar uso de preservativos 2,50 (1,61) 34,6 9,6 55,8 
34. Recusar pedido abusivo 1,89 (1,46) 37,7 24,5 37,8 
35. Expressar sentimento positivo 3,30 (0,93) 5,7 9,4 84,9 
36. Manter conversação 1,89 (1,49) 43,4 22,6 33,9 
37. Pedir favores a colegas 2,66 (1,27) 18,9 28,3 52,8 
38. Lidar com chacotas 2,47 (1,54) 32,1 15,1 52,8 

 

 As pontuações médias dos itens variaram de 0,94 a 3,51. As habilidades que 

apresentaram escores médios maiores do que 3 foram referentes a agradecer elogios (item 

3), elogiar outrem (item 6), expressar sentimento positivo (itens 10 e 35), lidar com críticas 

dos pais (item 18), devolver mercadoria defeituosa (item 21) e elogiar familiares (item 28). 
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Em contrapartida, as habilidades que apresentaram escores médios menores do que 2 

foram relacionadas a: manter conversas com desconhecidos (item 1), cobrar dívida de 

amigo (item 5), apresentar-se a outra pessoa (item 7), falar a público desconhecido (item 

9), abordar para relação sexual (item 12), falar a público conhecido (item 14), discordar do 

grupo (item 16), encerrar conversação (item 17), abordar autoridade (item 19), declarar 

sentimento amoroso (item 20), fazer pergunta a desconhecido (item 23), expressar 

desagrado a amigos (item 27), recusar pedido abusivo (item 34) e manter conversação 

(item 36). 

Quanto aos resultados das porcentagens, as habilidades que apresentaram mais de 

50% das respostas entre as alternativas 0 (nunca ou raramente) e 1 (com pouca frequência) 

foram: manter conversas com desconhecidos (item 1), apresentar-se a outra pessoa (item 

7), falar a público desconhecido (item 9), abordar para relação sexual (item 12) e discordar 

do grupo (item 16). Por outro lado, as habilidades que apresentaram mais de 50% das 

respostas entre as alternativas 3 (muito frequentemente) e 4 (sempre ou quase sempre) 

foram: agradecer elogios (item 3), interromper a interrupção do outro (item 4), elogiar 

outrem (item 6), participar da conversação (item 8), expressar sentimento positivo (itens 10 

e 35), reagir a elogio (item 13), lidar com críticas dos pais (item 18), devolver mercadoria 

defeituosa (item 21), recusar pedidos abusivos (item 22), fazer pergunta a desconhecido 

(item 23), encerrar conversa ao telefone (item 24), lidar com críticas justas (item 25), pedir 

favores a desconhecidos (item 26), elogiar familiares (item 28), fazer perguntas a 

conhecidos (item 29), cumprimentar desconhecidos (item 31), pedir ajuda a amigos (item 

32), negociar uso de preservativos (item 33), pedir favores a colegas (item 37) e lidar com 

chacotas (item 38). As habilidades que apresentaram menos de 10% das respostas entre as 

alternativas 0 e 1 foram referentes a: elogiar outrem (item 6), expressar sentimento positivo 

(itens 10 e 35), lidar com críticas dos pais (item 18), devolver mercadoria defeituosa (item 

21) e elogiar familiares (item 28). Nas alternativas de resposta 3 e 4, nenhuma das 

habilidades obteve menos de 10% de respostas.  

 

Análise univariada dos postos percentílicos do IHS-Del-Prette pelo escore 

global 

 
 A classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores, em 

relação ao escore global e às subescalas, foi feita a partir dos dados normativos do estudo 

original do IHS-Del-Prette, calculado em termos de percentis (Del Prette & Del Prette, 
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2001). A classificação do repertório é dividida em cinco categorias de percentis (P): 1) 

Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25); 2) Bom repertório de habilidades 

sociais (abaixo da mediana, P =  25 e < 50); 3) Repertório mediano (P = 50); 4) Bom 

repertório de habilidades sociais (acima da mediana; P > 50 e < 75); e 5) Repertório 

bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75). Para comparar os dados, do escore 

global e subescalas, foi realizada uma análise estatística de Qui-quadrado. O cálculo para 

obtenção dos postos percentílicos foi realizado de acordo com o gênero da amostra, 

seguindo as normas do estudo original; porém, nas tabelas a seguir, os resultados são 

apresentados em conjunto. Os resultados para cada gênero serão descritos apenas no 

decorrer do texto. 

Na Tabela 6, estão apresentados os resultados da classificação do repertório de 

habilidades sociais dos cuidadores referentes ao escore global do IHS-Del-Prette. A média 

do escore global em percentil foi de 41,21 (DP ± 34,25). Verificou-se uma diferença 

significativa (χ2 = 18,58, p = 0,001) entre as categorias de classificação das habilidades 

sociais para a amostra total dos familiares cuidadores. Foi observado um percentual de 

40,4% de familiares classificados com um repertório deficitário em habilidades sociais 

(primeira categoria) e um percentual de 23,10% com um repertório bastante elaborado 

(quinta categoria). Agrupando-se as cinco categorias em duas principais (abaixo e acima da 

mediana), observou-se um percentual de 55,8% dos sujeitos classificados abaixo da 

mediana e um percentual de 40,4% acima da mediana. Foi realizada, ainda, uma análise 

dos dados por gênero. Em relação aos familiares cuidadores do gênero masculino, não foi 

encontrada diferença entre as categorias; porém, para o gênero feminino, foi encontrada 

uma diferença significativa (χ2 = 12,923,  p = 0,012). Um percentual de 38,5% dos 

familiares do sexo feminino foi classificado na categoria com repertório deficitário de 

habilidades sociais. 
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Tabela 6 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para o escore 
global do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
IHS-Del-Prette – Escore global 

Amostra 

n % 

� Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25) 21 40,4 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

8 15,4 

� Repertório mediano (P = 50) 2 3,8 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

9 17,3 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 12 23,1 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 18,58 p = 0,001*  

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada; 
* = Diferença significativa 

 

Análise univariada dos postos percentílicos do IHS-Del-Prette por subescalas 

 

Na Tabela 7, estão apresentados os resultados da classificação do repertório de 

habilidades sociais dos familiares cuidadores referentes à subescala de enfrentamento com 

risco do IHS-Del-Prette. A média do escore em percentil foi de 43,23 (DP ± 31,58). Uma 

diferença significativa (χ2 = 15,69, p = 0,003) foi verificada entre as classificações de 

repertório de habilidades sociais para a amostra total. Agrupando-se as categorias pela 

mediana, observou-se que um percentual de 57,7% dos cuidadores estava abaixo da 

mediana, sendo que 32,7% foram classificados com um repertório deficitário de 

habilidades sociais e 40,4% dos familiares cuidadores estavam acima da mediana. Na 

análise por gênero, apenas para o feminino foi encontrada uma diferença significativa entre 

as categorias (χ2 = 13,179, p = 0,01), sendo que 28,2% das cuidadoras foram classificadas 

com um repertório deficitário de habilidades sociais e um percentual de 33,3% foi 

observado na classificação de um repertório bastante elaborado para essa subescala. 
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Tabela 7 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para a 
subescala 1 do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
Subescala 1 – Enfrentamento com risco 

Amostra 

n % 

� Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25) 17 32,7 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

13 25,0 

� Repertório mediano (P = 50) 1 1,9 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

7 13,5 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 14 26,9 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 15,69 p = 0,003* 

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 

 

Os resultados referentes à classificação do repertório de habilidades sociais, da 

subescala de autoafirmação na expressão de afeto positivo, estão apresentados na Tabela 8. 

A média do escore em percentil foi de 49,36 (DP ± 31,12). Foi observada uma diferença 

significativa (χ2 = 17,04, p = 0,002) entre essas classificações obtidas para a amostra total. 

Um percentual de 32,7% da amostra foi classificado com um repertório bastante elaborado; 

porém, no agrupamento pela mediana, 53,8% dos cuidadores foram classificados abaixo da 

mediana. Na análise por gênero, apenas para o gênero feminino houve diferença 

significativa (χ2 = 14,718, p = 0,005) entre as classificações de repertório, sendo que 30,8% 

das cuidadoras foram classificadas com um repertório bastante elaborado. Agrupando-se as 

cinco categorias da subamostra feminina pela mediana, 59% das cuidadoras estavam 

abaixo da mediana.  

 
Tabela 8 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para a 
subescala 2 do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
Subescala 2 – Auto afirmação na expressão de afeto positivo 

Amostra 

n % 
� Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25) 14 26,9 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

14 26,9 

� Repertório mediano (P = 50) 1 1,9 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

6 11,5 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 17 32,7 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 17,04 p = 0,002* 

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 
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Na Tabela 9, estão apresentados os resultados da classificação do repertório de 

habilidades sociais dos familiares cuidadores referentes à subescala de conversação e 

desenvoltura social do IHS-Del-Prette. A média do escore em percentil foi de 40,65 (DP ± 

38,39). Verificou-se uma diferença significativa (χ
2 = 18,58, p < 0,001) entre as categorias 

para a amostra total. Foi observado um percentual de 51,9% de familiares classificados 

com um repertório deficitário em habilidades sociais. Um percentual de 61,5% dos 

familiares foi classificado abaixo da mediana e um percentual de 36,5% acima. Na análise 

por gênero, apenas para o grupo feminino foi encontrada uma diferença significativa entre 

as categorias (χ2 = 21,205,  p < 0,001), sendo que um percentual de 53,8% das cuidadoras 

apresentou um repertório deficitário de habilidades sociais. 

 

Tabela 9 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para a 
subescala 3 do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
Subescala 3 – Conversação e desenvoltura social 

Amostra 

n % 
� Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25) 27 51,9 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

5 9,6 

� Repertório mediano (P = 50) 1 1,9 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

4 7,7 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 15 28,8 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 43,77 p < 0,001* 

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 

 

Na Tabela 10, estão os resultados da classificação do repertório de habilidades 

sociais dos familiares cuidadores, referentes à subescala de autoexposição a desconhecidos 

e situações novas do IHS-Del-Prette. A média do escore em percentil foi de 38,15 (DP ± 

28,26). Uma diferença significativa (χ2 = 15,50, p = 0,004) foi observada entre essas 

classificações para a amostra total. Um percentual de 65,4% foi encontrado abaixo da 

mediana, sendo que 34,6% foram classificados com um repertório deficitário de 

habilidades sociais. Acima da mediana, foi encontrado um percentual de 26,9%. Na análise 

por gênero, apenas para o feminino foi encontrada uma diferença significativa (χ2 = 14,462, 

p = 0,006), sendo que 35,9% das cuidadoras apresentaram um repertório deficitário de 

habilidades sociais. 
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Tabela 10 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para a 
subescala 4 do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
Subescala 4 – Autoexposição a desconhecidos e situações novas 

Amostra 

n % 

� Repertório deficitário em habilidades sociais (P <25 ) 18 34,6 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

16 30,8 

� Repertório mediano (P = 50) 4 7,7 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

5 9,6 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 9 17,3 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 15,50 p = 0,004* 

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 

 

Os resultados referentes à classificação do repertório de habilidades sociais, da 

subescala de autocontrole da agressividade em situações aversivas, estão descritos na 

Tabela 11. A média do escore em percentil foi de 51,75 (DP ± 26,41). Foi verificada uma 

diferença significativa (χ2 = 9,73, p = 0,045) entre essas classificações para a amostra total. 

Um percentual de 34,6% da amostra foi classificado com um repertório bastante elaborado. 

Percentuais de 42,3% e 48,1% estavam abaixo e acima da mediana, respectivamente. 

Referente às classificações por gênero, em ambos os casos, não houve diferença 

significativa entre as classificações de repertório. 

 

Tabela 11 
Classificação do repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores para a 
subescala 5 do IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de Habilidade Sociais 
Subescala 5 – Autocontrole da agressividade em situações aversivas 

Amostra 

n % 
� Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25) 10 19,2 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(abaixo da mediana) (P = 25 e < 50) 

12 23,1 

� Repertório mediano (P = 50) 5 9,6 
� Bom repertório de habilidades sociais  
(acima da mediana) (P > 50 e < 75) 

7 13,5 

� Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75) 18 34,6 
� Total 52 100 
� Estatística χ

2 = 9,73 p = 0,045* 

P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 
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Análises univariadas dos escores do IHS-Del Prette. 

 

Serão apresentados, a seguir, os resultados das análises univariadas em relação ao 

escore global do IHS-Del-Prette e suas subescalas. Um dos objetivos destas análises foi 

selecionar as variáveis sociodemográficas a serem incluídas no modelo de regressão linear 

múltipla. O outro objetivo foi avaliar se outras variáveis, por exemplo, as estratégias de 

enfrentamento dos cuidadores, a presença de suporte social e a qualidade do seu 

relacionamento com os pacientes, estariam relacionadas a um maior grau de habilidades 

sociais avaliado pelo IHS-Del-Prette. 

Para realizar essas análises, foi utilizado o teste t de Student, para comparar a média 

de dois grupos, e o teste de correlação de Pearson, para verificar correlação entre variáveis. 

No caso das variáveis estado civil e escolaridade, suas subcategorias foram reagrupadas em 

duas categorias dicotômicas principais. 

 A Tabela 12 apresenta os resultados referentes às análises univariadas das variáveis 

categóricas em relação ao escore global do IHS-Del-Prette. Nesta tabela, são apresentadas 

as variáveis e suas categorias, o número de familiares cuidadores, as médias e desvios-

padrão em cada categoria, assim como os valores de p para o teste t de Student para 

amostras independentes. Os resultados mostraram que apenas a variável escolaridade 

apresentou diferença significativa entre as categorias (t = -3,68; p = 0,001). Os familiares 

cuidadores que tinham o ensino médio completo apresentaram escore global do IHS-Del-

Prete mais elevado do que os familiares que não o tinham completado. 

 

Tabela 12 
Análise univariada das variáveis categóricas em relação à média do escore global do IHS-
Del-Prette, por meio do teste t de Student, para amostras independentes 
Variáveis Categorias n Média (DP) p / t  

Gênero 
Masculino 13 90,38(21,16) 0,937 

0,08 Feminino 38 89,87(19,92) 

Estado civil 
Solteiro, divorciado ou viúvo  28 88,93(19,18) 0,678 

-0,42 Casado ou vivendo como casado 23 91,30(21,38) 

Escolaridade 
Ensino médio incompleto 33 83,18(16,85) 0,001* 

-3,68 Ensino médio completo 18 102,50(19,76) 

Trabalho 
Não 27 87,74(17,08) 0,398 

-0,85 Sim 24 92,54(23,02) 

Renda própria 
Não 12 90,00(18,53) 1,000 

0,000 Sim 39 90,00(20,70) 

Satisfação em cuidar do 
paciente 

Não 2 80,00(1,41) 0,477 
-0,72 Sim 51 90,41(20,34) 
Continua 
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Continuação da Tabela 12 

Relação com o paciente 
Ruim ou muito ruim 6 87,17(17,02) 0,716 

-0,37 Boa ou muito boa 45 90,38(20,54) 

Se o cuidador já se sentiu 
doente por cuidar do paciente 

Não 31 89,93(20,72) 0,978 
-0,28 Sim 20 90,10(19,45) 

Se o cuidador sente que tem 
apoio dos profissionais 

Não 15 91,80(21,35) 0,683 
0,41 Sim 36 89,25(19,72) 

Se o cuidador recebeu 
informações suficientes sobre a 
doença 

Não 30 89,73(19,18) 
0,911 
-0,11 Sim 21 90,38(21,67) 

Se o cuidador tem pessoas que 
podem ajudar a cuidar do 
paciente 

Não 16 93,81(22,12) 
0,363 
-0,92 Sim 35 88,26(19,09) 

*p < 0,01 
  

A Tabela 13 apresenta os resultados das análises de correlação de Pearson das 

variáveis contínuas em relação ao escore global do IHS-Del-Prette. A Tabela apresenta a 

especificação das variáveis contínuas, suas médias, desvios-padrão, os valores do 

coeficiente de correlação e os níveis de significância (p). Os resultados demonstraram que 

três variáveis estavam significativamente relacionadas com o escore global de habilidades 

sociais. Foi encontrada uma correlação positiva significativa (r = 0,29, p = 0,041) do 

escore global com as estratégias para lidar com o paciente, indicando que quanto maior era 

o escore global de habilidades sociais dos familiares, maior era o número de estratégias de 

enfrentamento utilizadas por eles para lidar com o paciente. Foi também encontrada uma 

correlação positiva significativa (r = 0,33, p = 0,019) para a variável “busca de suporte 

social” (subescala 4 da escala EMEP), indicando que maiores escores globais de 

habilidades sociais estavam relacionados a mais buscas por suporte social. Por fim, uma 

correlação positiva significativa foi encontrada entre o escore global e o número de 

comportamentos problemáticos dos pacientes (r = 0,33, p =0,018), indicando que quanto 

maior era o número desses comportamentos, maior eram os escores de habilidades sociais 

dos familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

Tabela 13 
Análise univariada das variáveis contínuas em relação ao escore global do IHS-Del-Prette 
por meio do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Média(DP) r p 

Idade 48,64(15,15) -0,17       0,245 

Valor da renda 901,56(546,06) 0,23       0,096 

Estratégias para lidar com o transtorno do paciente 3,39(1,85) 0,29       0,041* 

Subescala 4 da EMEP – Busca por suporte social 3,24(0,93) 0,33       0,019* 

Número de pessoas que podem ajudar a cuidar do paciente 1,30(1,30) 0,05       0,712 

Número de comportamentos problemáticos do paciente 5,17(3,76) 0,33       0,018* 

*p < 0,05 
  

A Tabela 14 apresenta os resultados das análises univariadas das variáveis 

categóricas e contínuas, significativas, em relação às subescalas do IHS-Del-Prette. Esta 

Tabela inclui a especificação das variáveis, a subescala do IHS-Del-Prette, as categorias, 

médias e desvios-padrão (variáveis categóricas), os valores do coeficiente de correlação (r) 

(variáveis contínuas) e os níveis de significância (p).  

Em relação às variáveis categóricas, os resultados mostraram que, para o gênero do 

familiar, houve diferença significativa (t = 2,74; p = 0,008) do escore obtido na subescala 5 

(autocontrole da agressividade em situações aversivas) do IHS-Del-Prette. Os familiares do 

gênero masculino apresentaram escores mais elevados do que as mulheres nessa subescala. 

Em relação à escolaridade, houve uma diferença significativa nos escores obtidos nas 

subescalas 1 (t = -2,37; p = 0,022), 3 (t = -4,25; p < 0,001) e 4 (t = -3,54; p = 0,001). Na 

subescala enfrentamento com risco, os familiares com ensino médio completo 

apresentaram escores mais elevados do que os que não o tinham completado. Para a 

subescala conversação e desenvoltura social, os familiares com ensino médio completo 

também obtiveram um escore mais elevado do que os que tinham ensino médio incompleto. 

Por fim, na subescala autoexposição a desconhecidos e situações novas, os familiares com 

ensino médio completo também apresentaram um escore mais elevado do que os familiares 

que não tinham completado esse grau de escolaridade. Para a variável trabalho, houve 

diferença significativa (t = -2,96; p = 0,005) referente à subescala 4, indicando que os 

familiares que trabalhavam tinham escores mais elevados nessa subescala do que os que 

não trabalhavam. 

Em relação às variáveis contínuas, foi encontrada uma correlação positiva 

significativa (r = 0,41, p =0,002) entre o escore obtido na subescala 2 (autoafirmação na 

expressão de afeto positivo) do IHS-Del-Prette e as estratégias para lidar com o  paciente. 
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Quanto maior era o escore nessa subescala, maior era o número de estratégias que os 

familiares apresentavam para lidar com o paciente. Uma correlação positiva significativa 

foi também observada entre os escores obtidos nas subescalas 1 (r = 0,31, p = 0,024), 2 (r 

= 0,36, p = 0,007)  e 3 (r = 0,30, p = 0,029) com a variável “busca por suporte social” 

(subescala 4 da EMEP). Quanto maior era o escore obtido nessas subescalas de habilidades 

sociais, mais os familiares buscavam por suporte social. Por fim, houve uma correlação 

positiva significativa entre os escores nas subescalas 1 (r = 0,43, p = 0,001) e 2 (r = 0,29, p 

= 0,038) do IHS-Del-Prette e o número de comportamentos problemáticos dos pacientes. 

 

Tabela 14 
Análises univariadas significativas e com p ≤ 0,25 das variáveis categóricas e contínuas em 
relação às subescalas do IHS-Del-Prette 

Variável 
Subescala 

do IHS 
Categoria Média (DP) r     p / t 

Gênero 5 
Masculino 1,55 (0,58)  0,008** 

2,74 Feminino 0,92 (0,76)  

Estado civil 4 

Solteiro, divorciado ou 
viúvo  

2,57 (1,23)  
0,186 
-1,34 Casado ou vivendo como 

casado 
3,07 (1,51)  

Escolaridade 
 

1 
Ensino médio incompleto 7,73 (3,01)  0,022* 

-2,37 Ensino médio completo 10,08 (4,12)  

2 
Ensino médio incompleto 8,88 (1,62)  0,091 

-1,72 Ensino médio completo 9,69 (1,65)  

3 
Ensino médio incompleto 5,29 (2,09)  0,000*** 

-4,25 Ensino médio completo 7,87 (2,09)  

4 
Ensino médio incompleto 2,35 (1,22)  0,001** 

-3,54 Ensino médio completo 3,62 (1,27)  

Trabalho 

3 
Não 5,79 (2,40)  0,212 

-1,26 Sim 6,63 (2,39)  

4 
Não 2,31 (1,28)  0,005** 

-2,96 Sim 3,36 (1,27)  

Renda própria 

2 
Não 9,69 (1,63)  0,180 

1,36 Sim 8,98 (1,65)  

5 
Não 1,28 (0,44)  0,138 

1,51 Sim 1,01 (0,84)  

Estratégias para lidar 
com o paciente 

2  0,41 0,002** 

Continua 
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Continuação da Tabela 14 

Variável 
Subescala 

do IHS 
Categoria Média (DP) r p / t 

Idade 

1  -0,18 0,204 

2  -0,18 0,196 

3  -0,16 0,234 

4  -0,21 0,135 

5  -0,25 0,072 

Valor da renda 1  0,29 0,070 

Fator 4 da EMEP – 
Busca por suporte 
social 

1  0,31 0,024* 

2  0,36 0,007** 

3  0,30 0,029* 

Número de 
comportamentos 
problemáticos 

1  0,43 0,001** 

2  0,29 0,038* 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
 

 Análises multivariadas: Fatores associados ao grau de habilidades sociais,  

            avaliados pelo escore global e subescalas do IHS-Del-Prette  

 

 Para verificar a importância relativa das variáveis associadas a um maior escore 

global do IHS-Del-Prette e suas subescalas, foram realizadas análises multivariadas a partir 

do teste de regressão linear múltipla. Nessas análises, foram incluídas as variáveis 

sociodemográficas identificadas nas análises univariadas, já descritas, conforme os 

critérios de Hosmer e Lemeshou (2000). 

Para a análise de regressão, referente ao escore global do IHS-Del-Prette, foram 

incluídas as variáveis escolaridade, idade e valor da renda. Para a análise da subescala 1 do 

IHS-Del-Prette (enfrentamento com risco), foram incluídas as variáveis escolaridade, idade  

e valor da renda. Na análise da subescala 2 do IHS-Del-Prette (autoafirmação na expressão 

de afeto positivo), as variáveis incluídas foram escolaridade, se o cuidador possui renda e 

idade. Para a análise da subescala 3 do IHS-Del-Prette (conversação e desenvoltura social), 

foram incluídas as variáveis escolaridade, se o cuidador trabalha e idade. Na análise da 

subescala 4 do IHS-Del-Prette (autoexposição a desconhecidos e situações novas), foram 

incluídas as variáveis escolaridade, estado civil, se o cuidador trabalha e idade. Por fim, 

para a análise da subescala 5 do IHS-Del-Prette (autocontrole da agressividade em 

situações aversivas), as variáveis incluídas foram: gênero, se o cuidador possui renda e 

idade. 
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Foram realizadas seis análises de regressão, uma para o escore global do IHS-Del-

Prette e uma para cada subescala do instrumento. As construções dos modelos de regressão 

foram feitas a partir do método stepwise. Esse método fornece vários modelos de 

regressão, com variadas combinações de variáveis independentes, segundo uma ordem 

decrescente de importância explicativa para as variações observadas. Em todas as análises, 

foi incluída a constante nos modelos de regressão, tendo em vista que a escala possui o 

valor inicial zero. Para todas as análises, foi, ainda, calculado o índice Durbin-Watson 

(DW). Nesse índice, se os valores são próximos ou superiores a 2,00, a normalidade dos 

dados é legitimada. 

Na Tabela 15, são apresentados todos os resultados das análises de regressão linear 

múltipla, para o escore global e das subescalas do IHS-Del-Prette. São apresentados apenas 

os resultados das variáveis significativas do modelo final de regressão. 

 
Tabela 15 
Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas associadas ao IHS-
Del-Prette e suas subescalas 
 

Variáveis 
Preditivas 

B 
Erro 

Padrão 

Beta 
Padronizado 

(β) 
t p 

 

IHS 
Global Constante 81,25 3,61  22,50 0,000 R

2 = 0,29 
F (1,36) = 16,03 
p = 0,000***  
[DW] = 1,80 Escolaridade 23,82 5,95 0,55 4,00 0,000 

IHS S1 
Constante 7,45 0,71  10,42 0,000 R

2 = 0,10 
F (1,37) = 5,38 
p = 0,03* 
[DW] = 1,69 Escolaridade 2,77 1,19 0,36 2,32 0,026 

IHS S2 Constante 9,48 0,46  20,76 0,000 R2 = 0,07 
F (2,50)= 2,88 
p = 0,06 
[DW] = 1,533 

Escolaridade 0,91 0,47 0,26 1,95 0,057 

Renda -0,84 0,51 -0,22 -1,64 0,108 

IHS S3 
Constante 5,29 0,35  14,98 0,000 R

2 = 0,25 
F (1,51) = 18,03 
p = 0,000*** 
[DW] = 1,856 Escolaridade 2,58 0,60 0,51 4,25 0,000 

IHS S4 Constante 1,82 0,28  6,53 0,000 R2 = 0,26 
F (3,49) = 7,16 
p = 0,000*** 
[DW] = 2,79 

Escolaridade 1,06 0,39 0,37 2,74 0,009 

Estado civil 0,72 0,33 0,26 2,19 0,033 

Trabalho 0,65 0,37 0,24 1,76 0,084 

IHS S5 Constante 2,34 0,38  6,11 0,000 R2 = 0,18 
F (2,50) = 6,91 
p = 0,002** 
[DW] = 1,77 

Gênero -0,70 0,22 -0,40 -3,14 0,003 

Idade -0,01 0,006 -0,30 -2,37 0,022 

  *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 / S1 a S5 = subescalas 1 a 5 do IHS-Del-Prette  
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 Para o escore global do IHS-Del-Prette, em relação às variáveis sociodemográficas, 

o modelo final da análise apresentou a seguinte reta de regressão: y = +81,25 +23,82 

escolaridade. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,29, demonstrando que a escolaridade 

dos familiares cuidadores explicou 29% das variáveis sociodemográficas investigadas 

sobre o escore global do IHS-Del-Prette. Esse resultado indicou que a variável 

escolaridade (ensino médio completo) (β = 0,55) foi o único fator sociodemográfico 

preditivo de um escore global mais elevado no IHS-Del-Prette. 

 Para a subescala 1 do IHS-Del-Prette (enfrentamento com risco), o modelo final da 

análise de regressão apresentou a seguinte reta: y = +7,45 +2,77 escolaridade. O valor de 

R2 ajustado foi igual a 0,10, indicando que a escolaridade dos familiares cuidadores 

explicou 10% das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore obtido na 

subescala 1. A partir desse resultado, foi observado que a escolaridade (ensino médio 

completo) (β = 0,36) foi o único fator sociodemográfico preditivo de um escore mais 

elevado na subescala 1 do IHS-Del-Prette. 

 Na análise de regressão, para a subescala 2 do IHS-Del-Prette (autoafirmação na 

expressão de afeto positivo), o modelo final apresentou a seguinte reta: y = +9,48 +0,91 

escolaridade -0,84 ter uma renda. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,07, o que 

demonstra que a escolaridade (ensino médio completo) e ter uma renda explicaram 7% da 

influência das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore na subescala 2. A 

partir dos coeficientes de regressão padronizados, observou-se que a escolaridade (β = 

0,26) foi um fator preditivo mais importante do que ter uma renda (β = -0,22). Esses dados 

indicaram que o escore de habilidades sociais referentes à subescala 2 do IHS-Del-Prette 

era maior quando os familiares cuidadores tinham o ensino médio completo e quando não 

possuíam renda. 

 Para a subescala 3 do IHS-Del-Prette (conversação e desenvoltura social), o modelo 

final da análise apresentou a seguinte reta de regressão:  y = +5,29 +2,58 escolaridade. O 

valor de R2 ajustado foi igual a 0,25, indicando que a escolaridade dos familiares 

cuidadores explicou 25% das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore 

obtido na subescala 1. A partir desse resultado, foi demonstrado que a escolaridade (ensino 

médio completo) (β = 0,55) foi o único fator sociodemográfico preditivo de um escore 

mais elevado na subescala 3 do IHS-Del-Prette. 

Para a subescala 4 do IHS-Del-Prette (autoexposição a desconhecidos e situações 

novas), em relação às variáveis sociodemográficas, o modelo final da análise apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = +1,82 +1,06 escolaridade +0,72 estado civil + 0,65 ter um 



83 
 

 

trabalho. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,26, indicando que a escolaridade (ensino 

médio completo), o estado civil (casado ou vivendo como casado) e ter um trabalho 

explicaram 26% das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore obtido na 

subescala 4. A partir dos coeficientes de regressão padronizados, verifica-se que a ordem 

de importância dos fatores preditivos foi: escolaridade (β = 1,06), estado civil (β = 0,72) e 

ter um trabalho (β = 0,65). Esses resultados indicaram que o escore na subescala 4 do IHS-

Del-Prette era maior quando os familiares cuidadores tinham o ensino médio completo, 

eram casados ou vivendo como casados e tinham um trabalho. 

Por fim, na análise de regressão para a subescala 5 do IHS-Del-Prette (autocontrole 

da agressividade em situações aversivas), o modelo final apresentou a seguinte reta: y = 

+2,339 -0,70 gênero -0,01 idade. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,18, o que demonstra 

que o gênero e a idade dos familiares cuidadores explicaram 18% da influência das 

variáveis investigadas sobre o escore na subescala 5. A partir dos coeficientes de regressão 

padronizados, observou-se que o gênero (β = -0,40) foi um fator preditivo mais importante 

do que a idade (β = -0,30). Esses resultados indicaram que o escore de habilidades sociais 

referentes à subescala 5 do IHS-Del-Prette era maior quando os familiares cuidadores eram 

homens e mais novos. 

Para analisar o poder estatístico das análises de regressão realizadas, foi utilizada a 

ferramenta Post-hoc Statistical Power Calculator for Multiple Regression (Online 

software), desenvolvida por Soper (2012) e disponibilizada no site http://www.daniel 

soper.com. Para realizar essa análise, é necessário informar os seguintes dados: o número 

de preditores do modelo (sem incluir a constante), o valor de R2 encontrado, o nível de 

significância adotado (0,05) e o tamanho da amostra. Os poderes encontrados nas análises 

de regressão, para as variáveis dependentes do escore global e das subescalas do IHS-Del-

Prette, foram os seguintes: 99% (escore global), 67% (subescala 1), 39% (subescala 2), 

98% (subescala 3), 95% (subescala 4) e 85% (subescala 5). 

 

Características da assertividade pela RAS 

 

Análise dos escores por itens 

 

 Nesta parte dos resultados, o objetivo foi analisar, individualmente, a frequência de 

pontuação obtida em cada item da escala RAS, investigando quais deles apresentaram 
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maior ou menor pontuação. A Tabela 16 apresenta as médias, os desvios-padrão e a 

porcentagem de respostas dos itens da escala. As alternativas de respostas aos itens são: 1 

(não descreve absolutamente nada), 2 (não descreve), 3 (acho que não descreve), 4 

(descreve um pouco), 5 (descreve bastante) e 6 (descreve perfeitamente). Para a análise das 

porcentagens, as alternativas de resposta foram agrupadas em três níveis: “1 e 2”, “3 e 4” e 

“5 e 6”. 

 
Tabela 16 
Médias e desvios-padrão dos escores dos itens da RAS e porcentagens das alternativas de 
resposta 

Itens 
Médias/ 

Desvios-padrão 

Porcentagens (%) 

0 e 1 2 3 e 4 

1. Assertividade e agressividade 3,73 (1,44) 25,0 46,1 28,8 
2. Marcar e aceitar encontros 2,64 (1,72) 56,6 24,5 18,8 
3. Reclamar de um serviço 4,28 (1,77) 22,6 18,8 58,4 
4. Evitar magoar sentimentos das pessoas 4,51 (1,49) 11,3 32,0 56,6 
5. Dizer não 2,70 (1,75) 60,3 20,8 18,8 
6. Insistir em saber o porquê de fazer algo 4,17 (1,79) 24,5 26,4 49,1 
7. Gostar de uma “briguinha” 1,94 (1,34) 71,7 24,5 3,8 
8. Procurar progredir na vida 4,81 (1,37) 11,3 13,2 75,4 
9. As pessoas tiram vantagem de mim 4,00 (1,37) 22,6 37,7 39,6 
10. Iniciar conversas com estranhos 2,89 (1,76) 58,4 13,2 28,3 
11. Dizer algo a pessoas atraentes do sexo oposto 3,09 (1,61) 45,3 33,9 20,7 
12. Hesitar em fazer chamadas telefônicas 2,17 (1,68) 75,5 9,4 15,0 
13. Fazer entrevistas de emprego ou admissão 2,21 (1,68) 77,4 7,6 15,1 
14. Devolver mercadorias defeituosas 2,60 (1,83) 64,1 17,0 18,9 
15. Expressar desagrado 4,02 (1,75) 28,3 24,6 47,2 
16. Fazer perguntas 3,02 (1,60) 47,1 35,9 16,9 
17. Ficar aborrecido em uma discussão 3,68 (1,79) 35,9 22,7 41,5 
18. Expressar ponto de vista 3,62 (1,78) 30,2 32,0 37,7 
19. Discutir preços 3,57 (1,87) 41,5 20,8 37,7 
20. Contar a pessoas sobre feitos importantes 3,52 (1,92) 35,8 30,2 33,9 
21. Sinceridade sobre sentimentos 4,79 (1,56) 15,1 15,1 69,8 
22. Tirar satisfação sobre estórias falsas a meu respeito 4,68 (1,60) 15,1 18,9 66,0 
23. Dizer não 3,83 (1,74) 30,2 22,7 47,2 
24. Reprimir emoções 4,55 (1,39) 13,2 26,4 60,4 
25. Reclamar de um serviço 4,15 (1,71) 20,7 26,5 52,9 
26. Receber elogios 3,85 (1,64) 26,4 34 39,6 
27. Solicitar silêncios de outras pessoas 4,03 (1,75) 20,7 30,2 49,1 
28. Defender direitos 3,00 (1,74)  49,1 30,2 20,7 
29. Expressar opinião 3,06 (1,67) 51,0 22,6 26,4 
30. Não saber o que dizer 3,92 (1,63) 22,6 41,5 35,9 

 

Os resultados obtidos para a escala RAS mostraram que as pontuações médias dos 

itens variaram de 1,94 a 4,81. Os itens que apresentaram escores iguais ou maiores do que 

4 foram relacionados aos seguintes conteúdos: reclamar de um serviço (itens 3 e 25), evitar 

magoar os sentimentos das pessoas (item 4), insistir em saber o porquê de fazer algo (item 

6), procurar progredir na vida (item 8), as pessoas tiram vantagem de mim (item 9), 

expressar desagrado (item 15), sinceridade sobre sentimentos (item 21), tirar satisfação 
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sobre estórias falsas a meu respeito (item 22), reprimir emoções (item 24) e solicitar 

silêncio de outras pessoas (item 27). Por outro lado, os itens que apresentaram escores 

iguais ou menores do que 3 foram referentes a: marcar e aceitar encontros (item 2), dizer 

não (item 5), gostar de uma “briguinha” (item 7), iniciar conversas com estranhos (item 

10), hesitar em fazer chamadas telefônicas (item 12), fazer entrevista de emprego ou 

admissão (item 13), devolver mercadorias defeituosas (item 14) e defender direitos (item 

28).  

 Em relação aos resultados das porcentagens, os itens que apresentaram mais de 

50% das respostas nas alternativas 1 (não descreve absolutamente nada) ou 2 (não 

descreve) foram: marcar e aceitar encontros (item 2), dizer não (item 5), gostar de uma 

“briguinha” (item 7), iniciar conversas com estranhos (item 10), hesitar em fazer chamadas 

telefônicas (item 12), fazer entrevista de emprego ou admissão (item 13), devolver 

mercadorias defeituosas (item 14) e expressar opinião (item 29). Não foi observado, em 

nenhum dos itens, mais de 50% das respostas concentradas nas alternativas 3 (acho que 

não descreve) ou 4 (descreve um pouco); porém, nos itens 1 (assertividade e agressividade) 

e 30 (não saber o que dizer), mais de 40% dos respondentes marcaram uma dessas duas 

opções. Os itens que apresentaram mais de 50% das repostas nas alternativas de resposta 5 

(descreve bastante) ou 6 (descreve perfeitamente) foram referentes a reclamar de um 

serviço (itens 3 e 25), evitar magoar os sentimentos das pessoas (item 4), progredir na vida 

(item 8), sinceridade sobre sentimentos (item 21), tirar satisfação sobre estórias falsas a 

meu respeito (item 22) e reprimir emoções (item 24). 

 

Análise univariada dos postos percentílicos da RAS pelo escore global 

 

 A classificação do grau de assertividade dos familiares cuidadores, avaliado pela 

RAS, no escore global e nas subescalas, foi realizada a partir dos dados normativos do 

estudo de Pasquali et al. (2002). A classificação do grau de assertividade é dividida em 

cinco categorias de percentis (P) e há uma definição para o escore global e para cada uma 

de suas subescalas. Para o escore global, que avalia o grau de inibição, a classificação é 

estruturada da seguinte forma: 1) Nada inibido (P < 20); 2) Pouco inibido (P = 20 e < 40); 

3) Medianamente inibido (P = 40 e < 60); 4) Bastante inibido (P = 60 e < 70); e 5) 

Extremamente inibido (P ≥ 70).  
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Para a subescala 1, que avalia o grau de timidez, a estrutura de classificação é a 

seguinte: 1) Nada tímido (P < 20); 2) Pouco tímido (P = 20 e < 40); 3) Medianamente 

tímido (P = 40 e < 60); 4) Bastante tímido (P = 60 e < 70); e 5) Extremamente tímido (P ≥ 

70). A estrutura da subescala 2, que avalia o grau de agressividade, é a seguinte: 1) Nada 

agressivo (P < 20); 2) Pouco agressivo (P = 20 e < 40); 3) Medianamente agressivo (P = 40 

e < 60); 4) Bastante agressivo (P = 60 e < 70); e 5) Extremamente agressivo (P ≥ 70).  

Para a subescala 3, que avalia a assertividade, no sentido de fazer valer seus 

direitos, a estrutura é: 1) Nada assertivo (P < 20); 2) Pouco assertivo (P = 20 e < 40); 3) 

Medianamente assertivo (P = 40 e < 60); 4) Bastante assertivo (P = 60 e < 70); e 5) 

Extremamente assertivo (P ≥ 70). Para realizar a comparação entre as diferentes categorias, 

do escore global e das subescalas da RAS, foi feita uma análise estatística de Qui-

quadrado. Diferentemente do IHS, os postos percentílicos das RAS não são obtidos por 

gênero, e, sim, para a amostra total. 

 Na Tabela 17, estão apresentados os resultados da classificação do grau de inibição 

avaliado pelo escore global da RAS. A média do escore em percentil foi de 81,13 (DP ± 

25,43). Foi observada uma diferença significativa (χ
2 = 110,68, p < 0,001) entre as 

categorias de classificação do grau de inibição para a amostra total dos familiares 

cuidadores. Verificou-se que 77,4% dos familiares foram classificados como 

extremamente inibidos (primeira categoria) e 1,9% foram classificados como nada inibidos 

(quinta categoria). No agrupamento das cinco categorias (abaixo e acima da mediana), 

observou-se um percentual de 79,3% dos familiares acima da mediana e 9,4% abaixo da 

mediana.  

 

Tabela 17 
Classificação dos familiares cuidadores quanto ao grau de inibição avaliado pelo escore 
global da RAS 

Classificação conforme a RAS  
Global – Grau de inibição 

Amostra 

n % 
� Extremamente inibido (P ≥ 70) 41 77,4 
� Bastante inibido (P = 60 e < 70) 1 1,9 
� Medianamente inibido (P = 40 e < 60) 6 11,3 
� Pouco inibido (P = 20 e < 40) 4 7,5 
� Nada inibido (P < 20) 1 1,9 
� Total 53 100 
� Estatística χ

2 = 110,68 p = 0,000* 
P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 
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Análise univariada dos postos percentílicos da RAS por subescalas 

 

Na Tabela 18, estão apresentados os resultados da classificação do grau de timidez, 

avaliado pela subescala 1 da RAS. A média do escore em percentil foi de 80,66 (DP ± 

26,20). Uma diferença significativa (χ2 = 109,55, p < 0,001) foi encontrada entre as 

categorias de classificação do grau de timidez dos familiares cuidadores. Verificou-se que 

77,4% dos familiares foram classificados como extremamente tímidos (primeira categoria) 

e 3,8% foram classificados como nada tímidos (quinta categoria). Agrupando-se as cinco 

categorias (abaixo e acima da mediana), observou-se um percentual de 81,2% dos 

familiares acima da mediana e 13,2% abaixo da mediana. 

 
Tabela 18 
Classificação dos familiares cuidadores na subescala de timidez da RAS 

Classificação conforme a RAS 
 Subescala 1 – Timidez 

Amostra 

n % 
� Extremamente tímido (P ≥ 70) 41 77,4 
� Bastante tímido (P = 60 e < 70) 2 3,8 
� Medianamente tímido (P = 40 e < 60) 3 5,7 
� Pouco tímido (P = 20 e < 40) 5 9,4 
� Nada tímido (P < 20) 2 3,8 
� Total 53 100 
� Estatística χ

2 = 109,55 p = 0,000* 
P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 

 
Na Tabela 19, estão apresentados os resultados da classificação do grau de 

agressividade, referentes à subescala 2 da RAS. A média do escore em percentil foi de 

40,38 (DP ± 31,02).  Não foi encontrada diferença significativa (χ
2 = 6,53, p = 0,163) entre 

essas classificações. No agrupamento das categorias, um percentual de 32,1% familiares 

foi encontrado acima da mediana e um percentual de 52,9% abaixo da mediana. 

 

Tabela 19 
Classificação dos familiares cuidadores na subescala de agressividade da RAS 

Classificação conforme a RAS 
 Subescala 2 – Agressividade 

Amostra 

n % 
� Extremamente agressivo (P ≥ 70)  11 20,8 
� Bastante agressivo (P = 60 e < 70)  6 11,3 
� Medianamente agressivo (P = 40 e < 60)  8 15,1 
� Pouco agressivo (P = 20 e < 40) 11 20,8 
� Nada agressivo (P < 20) 17 32,1 
� Total 53 100 
� Estatística χ

2 = 6,53 p = 0,163 
P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada; 
* = Diferença significativa 
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Na Tabela 20, estão apresentados os resultados da classificação do grau de 

assertividade avaliado pela subescala 3 da RAS. A média do escore em percentil foi de 

39,77 (DP ± 29,53).  Foi observada uma diferença significativa (χ
2 = 22,38, p < 0,001) 

entre as categorias de classificação do grau de assertividade dos familiares cuidadores. 

Verificou-se que 17,0% dos familiares foram classificados como extremamente assertivos 

(primeira categoria) e 43,4% foram classificados como nada assertivos (quinta categoria). 

No agrupamento das categorias, foi observado um percentual de 20,8% dos familiares 

acima da mediana e um percentual de 58,5% abaixo da mediana. 

 

Tabela 20 
Classificação dos familiares cuidadores na subescala de assertividade – fazer valer seus 
direitos – da RAS 

Classificação conforme a RAS 
 Subescala 3 – Assertividade 

Amostra 

n % 
� Extremamente assertivo ( ≤ 70) 9 17,0 
� Bastante assertivo (60 a 69) 2 3,8 
� Medianamente assertivo (40 a 59) 11 20,8 
� Pouco assertivo (20 a 39) 8 15,1 
� Nada assertivo (0 a 19) 23 43,4 
� Total 53 100 
� Estatística χ

2 = 22,38 p = 0,000* 
P = Percentil; n = Número de sujeitos da amostra; % = Porcentagem; χ2 = Qui-quadrado; p = Probabilidade associada;  
* = Diferença significativa 

 

Análises univariadas dos escores da RAS 

 

Serão apresentados, a seguir, os resultados das análises univariadas em relação ao 

escore global da RAS e suas subescalas. Foram dois os objetivos referentes a essas análises: 

1) selecionar as variáveis sociodemográficas a serem incluídas no modelo de regressão 

linear múltipla; e 2) verificar se outras variáveis, por exemplo, as estratégias de 

enfrentamento dos cuidadores, a presença de suporte social e a qualidade do seu 

relacionamento com os pacientes, estariam relacionadas a um menor grau de inibição 

(escore global), timidez (subescala 1) e agressividade (subescala 2) ou a um maior grau de 

assertividade no sentido de fazer valer seus direitos (subescala 3). 

Para comparar as médias de dois grupos, foi utilizado o teste t de Student e, para 

verificar correlação entre variáveis, foi utilizado o teste de correlação de Pearson. No caso 

das variáveis estado civil e escolaridade, suas subcategorias foram reagrupadas em duas 

categorias dicotômicas principais. 
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 Os resultados referentes às análises univariadas das variáveis categóricas, em 

relação ao escore global da RAS, são apresentados na Tabela 21. Nesta tabela, são 

apresentadas as variáveis e suas categorias, o número de familiares cuidadores, as médias e 

desvios-padrão em cada categoria, assim como os valores do teste t de Student para 

amostras independentes e de p. Os resultados demonstraram que houve diferenças 

significativas entre as categorias para duas variáveis: estado civil (t = 2,21; p = 0,032) e 

escolaridade (t = 3,78; p < 0,001). No caso da variável estado civil, os familiares 

cuidadores que viviam com alguém (casados ou vivendo como casados) apresentaram um 

grau de inibição menor do que os familiares que eram solteiros, divorciados ou viúvos. 

Para a variável escolaridade, os familiares que tinham o ensino médio completo tiveram 

um escore menos elevado do grau inibição do que os familiares que não tinham 

completado o ensino médio. 

 

Tabela 21  
Análise univariada das variáveis categóricas em relação ao escore global da RAS, por meio 
do teste t de Student, para amostras independentes 
Variáveis Categorias n Média (DP) p / t 

Gênero 
Masculino 13 65,23(13,45) 0,553 

-0,60 Feminino 40 68,02(14,98) 

Estado civil 
Solteiro, divorciado ou viúvo  30 71,06(14,74) 0,032* 

2,21 Casado ou vivendo como casado 23 62,48(13,04) 

Escolaridade 
Ensino médio incompleto 35 72,17(13,50) 0,000*** 

3,78 Ensino médio completo 18 57,94(11,89) 

Trabalho 
Não 29 69,79(12,80) 0,180 

1,36 Sim 24 64,37(16,19) 

Renda própria 
Não 13 65,15(12,23) 0,538 

-0,62 Sim 40 68,05(15,30) 
Satisfação em cuidar do 
paciente 

Não 2 76,00(5,66) 0,396 
0,86 Sim 51 67,00(14,01) 

Relação com o paciente 
Ruim ou muito ruim 6 73,33(13,92) 0,288 

1,07 Boa ou muito boa 47 66,57(14,59) 
Se o cuidador já se sentiu 
doente por cuidar do paciente 

Não 31 66,23(14,48) 0,513 
-0,66 Sim 22 68,91(14,83) 

Se o cuidador sente que tem 
apoio dos profissionais 

Não 15 65,67(13,63) 0,604 
-0,52 Sim 38 68,00(15,02) 

Se o cuidador recebeu 
informações suficientes sobre a 
doença 

Não 32 67,44(15,14) 0,952 
0,60 Sim 21 67,19(13,96) 

Se o cuidador tem pessoas que 
podem ajudar a cuidar do 
paciente 

Não 17 64,71(13,94) 0,370 
0,90 Sim 36 68,58(14,85) 

*p < 0,05; ***p < 0,001 
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Na Tabela 22, são apresentados os resultados das análises de correlação de Pearson 

das variáveis contínuas em relação ao escore global da RAS. A tabela apresenta a 

especificação das variáveis contínuas, suas médias, desvios-padrão, os valores do 

coeficiente de correlação e os níveis de significância (p). Os resultados demonstraram que 

não houve correlação significativa do escore global da RAS com nenhuma das variáveis 

analisadas. 

 
 
Tabela 22  
Análise univariada das variáveis contínuas em relação ao escore global da RAS, por meio 
do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Média (DP) r p 

Idade 48,64(15,15) 0,231 0,096 

Valor da Renda 901,56(546,06) -0,131 0,425 

Estratégias para lidar com o paciente 3,39(1,85) -0,119 0,395 

Fator 4 da EMEP – Busca por suporte social 3,24(0,93) -0,117 0,405 

Número de pessoas que podem ajudar a cuidar do paciente 1,30(1,30) -0,009 0,952 

Número de comportamentos problemáticos 5,17(3,76) -0,144 0,302 

 

Na Tabela 23, são apresentados os resultados das análises univariadas das variáveis 

categóricas e contínuas que foram significativas referentes às subescalas da RAS. Esta 

tabela inclui a especificação das variáveis, a subescala da RAS, as categorias, médias e 

desvios-padrão (variáveis categóricas), os valores do coeficiente de correlação (r) 

(variáveis contínuas) e os níveis de significância (p). 

No que se refere às variáveis categóricas, os resultados demonstraram que, para a 

variável escolaridade, houve diferença significativa, entre as categorias, em relação ao grau 

de timidez (t = 3,69; p = 0,001) (subescala 1 da RAS) e de agressividade (t = -3,07; p = 

0,003) (subescala 2 da RAS). Na subescala 1 da RAS, os familiares com ensino médio 

completo apresentaram escore menor do grau de timidez do que os que não o tinham 

completado. Para a subescala 2 da RAS, que avaliou o grau de agressividade, os familiares 

com ensino médio completo apresentaram escore mais elevado do que os familiares que 

tinham ensino médio incompleto. Para a variável trabalho, houve diferença significativa, 

entre as categorias, referente à subescala 2 da RAS (t = -3,23; p = 0,002), indicando que os 

familiares que trabalhavam tinha um escore mais elevado de agressividade do que os que 

não trabalhavam. 

Em relação às variáveis contínuas, foi encontrada uma correlação negativa 

significativa (r = - 0,271, p = 0,05) entre o escore na subescala 2 da RAS e a idade do 
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cuidador. Esse resultado indicou que quanto maior a idade do familiar, menor era o grau de 

agressividade, avaliado pela subescala 2 da RAS. Por fim, houve correlações positivas 

significativas entre as subescalas 2 da RAS (r = 0,334, p = 0,014) e 3 da RAS (r = 0,396, p 

= 0,003) e o número de comportamentos problemáticos dos pacientes, indicando que 

quanto maior era o número desses comportamentos, maiores eram os escores nessas 

subescalas, de agressividade e de assertividade, no sentido de fazer valer seus direitos. 

 
Tabela 23 
Análises univariadas significativas das variáveis categóricas e contínuas em relação às 
subescalas da RAS 

Variável 
Subescala 
da RAS 

Categoria Média (DP) r p / t 

Estado civil 

1 

Solteiro, divorciado ou 
viúvo  

43,90 (11,11)  
0,099 
1,68 Casado ou vivendo como 

casado 
38,91 (10,15)  

2 

Solteiro, divorciado ou 
viúvo  

14,80 (4,94)  
0,171 
-1,39 Casado ou vivendo como 

casado 
16,61 (4,35)  

3 

Solteiro, divorciado ou 
viúvo  

28,10 (7,04)  
0,091 
-1,72 Casado ou vivendo como 

casado 
31,17 (5,52)  

Escolaridade 

1 
Ensino médio incompleto 45,29 (10,01)  0,001** 

3,69 Ensino médio completo 34,83 (9,27)  

2 
Ensino médio incompleto 14,26(4,53)  0,003** 

-3,07 Ensino médio completo 18,17(4,12)  

3 
Ensino médio incompleto 28,51 (5,96)  0,156 

-1,44 
Ensino médio completo 31,22 (7,42) 

Trabalho 

1 
Não 43,38 (9,20)  0,245 

1,18 Sim 39,75 (12,55)  

2 
Não 13,83 (4,39)  0,002** 

-3,23 Sim 17,71(4,32)  

Idade 

1  0,185 0,184 

2  -0,271 0,050* 

3  -0,169 0,226 

Número de 
comportamentos 
problemáticos 

2  0,334 0,014* 

3  0,396 0,003** 

*p < 0,05; **p < 0,01 
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Análises multivariadas: Fatores associados ao grau de assertividade, avaliados 

pelo escore global e subescalas da RAS 

 

 Para analisar a importância relativa das variáveis associadas a um maior escore 

global da RAS e suas subescalas, foram feitas análises multivariadas por meio do teste de 

regressão linear múltipla. Nessas análises, foram incluídas as variáveis sociodemográficas 

significativas (p < 0,05), identificadas nas análises univariadas, e as variáveis que 

apresentaram valor de p ≤ 0,25, em relação ao escore global e às subescalas da RAS. De 

acordo com Hosmer e Lemeshou (2000), as variáveis com p ≤ 0,25 observadas devem ser 

incluídas no modelo de regressão linear múltipla, porque elas podem se apresentar como 

significativas nas análises multivariadas. 

 Nas análises de regressão, em relação ao escore global da RAS (inibição), foram 

incluídas as variáveis estado civil, escolaridade, ter um trabalho e idade. Para a análise da 

subescala 1 da RAS (timidez), foram incluídas as variáveis estado civil, escolaridade, ter 

um trabalho e idade. Para a subescala 2 da RAS (agressividade) foram incluídas as 

variáveis estado civil, escolaridade, ter um trabalho e idade. Para a subescala 3 da RAS 

(assertividade) foram incluídas as variáveis estado civil, escolaridade e idade. 

 Foram realizadas quatro análises de regressão, uma para o escore global da RAS e 

três para as subescalas. Nessas análises, as construções dos modelos de regressão foram 

realizadas a partir do método stepwise. O índice Durbin-Watson (DW) também foi 

calculado em todas as análises. Não foi incluída a constante nessas análises, porque a 

escala RAS não possui o escore zero, uma vez que as alternativas de respostas estão 

dispostas em uma escala do tipo Likert, em que o valor mínimo é igual a 1. Segundo 

Montgomery, Peck e Vining (2006), quando não é possível a resposta zero, utilizar a 

constante na análise de regressão pode prejudicar o valor explicativo do modelo. Sendo 

assim, as constantes não foram, então, utilizadas na construção desses modelos. 

 Os resultados das análises de regressão linear múltipla, para o escore global da RAS 

e de suas subescalas, são apresentados na Tabela 24. Apenas os resultados das variáveis 

significativas do modelo final de regressão são apresentados. 
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Tabela 24  
Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas associadas à RAS e 
suas subescalas 
 

Variáveis 
Preditivas 

Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
Padronizado 

(β) 
t p 

 

RAS 
Global 

Idade  1,20 0,07 0,88 16,82 0,000 R
2 = 0,90 

F (2,51) = 250,87 
p = 0,000*** 
[DW] = 1,79 Trabalho 11,18 5,38 0,11 2,08 0,043 

RAS S1 
Idade  0,74 0,05 0,88 15,18 0,000 R

2 = 0,88 
F (2,51) =203,31 
p = 0,000*** 
[DW] = 1,78 Trabalho 6,73 3,70 0,10 1,82 0,075 

RAS S2 Idade 0,18 0,02 0,57 9,13 0,000 R2 = 0,90 
F (4,49) = 121,21 
p = 0,000*** 
[DW] = 2,01 

Escolaridade 5,70 1,65 0,20 3,46 0,001 

Estado civil 4,85 1,34 0,20 3,60 0,001 

Trabalho 4,46 1,56 0,18 2,86 0,006 

RAS S3 Idade 0,42 0,03 0,71 12,47 0,000 R2 = 0,90 
F (3,50) = 174,71 
p = 0,000*** 
[DW] = 1,62 

Escolaridade 11,42 2,44 0,22 4,69 0,000 

Estado civil 8,65 2,40 0,19 3,60 0,001 

*** p < 0,001 / S1 a S3 = subescalas 1 a 3 da RAS 
  

Para o escore global da RAS (inibição), em relação às variáveis sociodemográficas, 

o modelo final da análise apresentou a seguinte reta de regressão: y = +1,20 idade +11,18 

ter um trabalho. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,90, demonstrando que a idade e ter 

um trabalho explicaram 90% das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore 

global da RAS. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que a 

idade (β = 0,88) foi um fator preditivo mais importante do que a variável “ter um trabalho” 

(β = 0,11). Esses resultados indicam que o escore global da RAS era maior quando os 

familiares cuidadores eram mais velhos e tinham um trabalho. 

 Na análise de regressão, para a subescala 1 da RAS (timidez), o modelo final 

apresentou a seguinte reta: y = +0,74 idade + 6,73 ter um trabalho. O valor de R2 

ajustado foi igual a 0,88, indicando que a idade e ter um trabalho explicaram 88% da 

influência das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore da subescala 1 da 

RAS. Os coeficientes de regressão padronizados (β) indicaram que a idade (β = 0,88) foi 

um fator preditivo mais importante do que a variável “ter um trabalho” (β = 0,10). Esses 

resultados indicam que o escore de timidez, avaliado pela subescala 1 da RAS, era maior 

quando os familiares cuidadores eram mais velhos e tinham um trabalho. 

 Para a subescala 2 da RAS (agressividade), o modelo final da análise apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = + 0,18 idade + 5,70 escolaridade +4,85 estado civil +4,46 
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ter um trabalho. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,90, demonstrando que a idade, a 

escolaridade (ensino médio completo), o estado civil (casado ou vivendo como casado) e 

ter um trabalho explicaram 90% das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o 

escore da subescala 2. A partir dos coeficientes de regressão padronizados, verificou-se 

que a ordem de importância dos fatores preditivos foi: a idade (β = 0,57), a escolaridade (β 

= 0,20), o estado civil (β = 0,20) e ter um trabalho (β = 0,18). Esses resultados indicaram 

que o escore de agressividade, avaliado pela subescala 2 da RAS, era maior quando os 

familiares cuidadores eram mais velhos, tinham o ensino médio completo, eram casados ou 

vivendo como casados e tinham um trabalho. 

Por fim, na análise de regressão para a subescala 3 da RAS (assertividade), o 

modelo final apresentou a seguinte reta: y = +0,42 idade +11,42 escolaridade +8,65 

estado civil. O valor de R2 ajustado foi igual a 0,90, o que demonstrou que a idade, a 

escolaridade (ensino médio completo) e o estado civil (casado ou vivendo como casado) 

explicaram 90% da influência das variáveis sociodemográficas investigadas sobre o escore 

na subescala 3 da RAS. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-

se que a idade (β = 0,71) foi o fator preditivo mais importante, seguido da escolaridade (β 

= 0,22) e do estado civil (β = 0,19). Esses resultados indicaram que o escore de 

assertividade, avaliado pela subescala 3 da RAS, era mais elevado quando os familiares 

cuidadores eram mais velhos, tinham o ensino médio completo e eram casados ou vivendo 

como casados. 

Para verificar o poder estatístico das análises de regressão, referentes ao escore 

global e das subescalas da RAS como variáveis dependentes, foi utilizado o mesmo 

procedimento já descrito nas análises de regressão do IHS-Del-Prette. Os resultados 

demonstraram que, para todas as análises da RAS, o poder estatístico foi de 100%. 

 

Análises das questões abertas das entrevistas 

 

Das cinco questões abertas da entrevista realizada com os familiares cuidadores, 

foram realizadas análises apenas das questões referentes às dificuldades e facilidades ao 

lidar com os pacientes psiquiátricos. As outras questões apresentaram baixas taxas de 

resposta, por isso não foram analisadas. Os resultados, nas tabelas, são apresentados em 

termos de frequência e porcentagem dos familiares cuidadores que deram determinada 

resposta às questões. 
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A Tabela 25 apresenta as respostas dos familiares cuidadores referentes à questão 

sobre o que era mais difícil ao lidar com os pacientes psiquiátricos. A situação mais citada 

pelos familiares cuidadores foi relacionada à supervisão dos comportamentos 

problemáticos dos pacientes. A maioria dos familiares citou essa situação como sendo 

difícil (53,8% dos sujeitos) e, em segundo lugar, 13,21% dos familiares citaram, como 

sendo difícil, a situação de o paciente não tomar os medicamentos. Os principais 

comportamentos problemáticos citados pelos cuidadores foram: agressividade física e/ou 

verbal, agitação, falta de higiene, falta de energia, uso de álcool e/ou drogas, teimosia, 

fumar demais, mania de perseguição, não se alimentar direito, falta de respeito com outras 

pessoas e problemas de sexualidade. Além desses comportamentos, os familiares 

cuidadores também informaram que outras situações difíceis de lidar foram: o tempo gasto 

com os pacientes, a falta de ajuda dos pacientes nas tarefas de casa, a falta de confiança e a 

falta de apoio dos outros membros da família. 

 

Tabela 25 

Análise da questão aberta sobre as dificuldades ao lidar com os pacientes psiquiátricos 

Dificuldade em lidar com o paciente 
n 

Porcentagem 
% 

Supervisão de comportamentos problemáticos 28 52,8 
Agressividade (física e/ou verbal) 11 20,75 
Agitação  6 11,32 
Falta de higiene 5 9,43 
Falta de energia 5 9,43 
Uso de álcool e/ou drogas 4 7,55 
Teimosia 3 5,66 
Fumar demais 2 3,77 
Mania de perseguição 2 3,77 
Não alimentar direito 2 3,77 
Falta de respeito com outras pessoas 1 1,89 
Problemas de sexualidade 1 1,89 

Não tomar medicação 7 13,21 
Tempo gasto com o paciente 5 9,43 
Não ajudar nas tarefas de casa 2 3,77 
Falta de confiança 2 3,77 
Falta de apoio da família 2 3,77 

 

A Tabela 26 apresenta as respostas dos familiares cuidadores em relação à questão 

sobre o que era mais fácil ao lidar com os pacientes psiquiátricos. As respostas dos 

cuidadores indicaram que as situações mais fáceis ocorrem quando os pacientes: tratam 

bem as pessoas, ajudam nas tarefas de casa, são comunicativos, não estão em crise, 
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respeitam a opinião das outras pessoas, têm confiança no familiar cuidador, aceitam o 

tratamento psiquiátrico, são obedientes e têm autonomia. Por outro lado, 15 familiares 

responderam que não há nada fácil em lidar com os pacientes no dia a dia. 

 

Tabela 26 

Análise da questão aberta sobre as situações mais fáceis ao lidar com os pacientes 

Facilidades em lidar com o paciente n 
Porcentagem 

% 
Trata bem as pessoas 5 9,43 
Ajuda nas tarefas do dia a dia 5 9,43 
Comunicativo 4 7,55 
Quando o paciente não está em crise 4 7,55 
Respeita a opinião das outras pessoas 3 5,66 
Confia no familiar cuidador 3 5,66 
Aceita o tratamento 3 5,66 
Obedece ao familiar cuidador 2 3,77 
Autonomia 1 1,89 
Não há nada fácil 15 28,30 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo possibilitaram identificar a classificação do 

repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores, avaliado pelo IHS-Del-Prette, 

no escore global e em suas subescalas. Além disso, também foi possível verificar a 

classificação dos graus de inibição, timidez, agressividade e assertividade (fazer valer seus 

direitos) desses familiares, avaliado pelo escore global da RAS e suas subescalas. Os 

resultados mostraram que os repertórios dos familiares cuidadores apresentaram 

porcentagens elevadas (acima de 30%) na classificação “repertório deficitário em 

habilidades sociais” no escore global e em três subescalas do IHS-Del-Prette. As 

porcentagens encontradas foram 40,4% no escore global, 32,7% nas subescalas de 

enfrentamento com risco (subescala 1), 51,9 % na de conversação e desenvoltura social 

(subescala 3) e 34,6% na de autoexposição a desconhecidos e a situações novas (subescala 

4). No agrupamento dos resultados, abaixo e acima da mediana, para o escore global e 

quatro subescalas do IHS-Del-Prette, mais de 50% dos familiares cuidadores foram 

classificados abaixo da mediana, o que indica um repertório menos elaborado. Os 

percentuais abaixo da mediana foram 55,8% para o escore global, 57,7% na subescala 1 

(enfrentamento com risco), 53,8% na subescala 2 (autoafirmação na expressão de afeto 

positivo), 61,5% na subescala 3 (conversação e desenvoltura social) e 65,4% na subescala 

4 (autoexposição a desconhecidos e situações novas). De acordo com o manual de 

aplicação, apuração e interpretação do IHS-Del-Prette (Del Prette & Del Prette, 2001), 

quando o repertório é classificado como deficitário, é indicado que os sujeitos se submetam 

a um treinamento de habilidades sociais quando os déficits se tornam fonte de problemas.  

Em relação aos resultados encontrados a partir da escala RAS, observou-se também 

um repertório deficitário dos cuidadores. Os dados indicaram que 77,4% dos familiares 

cuidadores foram classificados como extremamente inibidos, tal como avaliado pelo escore 

global, assim como 77,4% foram classificados como extremamente tímidos (subescala 1) e 

43,4% como nada assertivos (subescala 3). Agrupando-se os resultados abaixo e acima da 

mediana, 79,3% dos familiares cuidadores foram classificados, no escore global, como 

extremamente ou bastante inibido. Para as subescala 1 da RAS (timidez), 81,2% foram 

classificados como extremamente ou bastante tímidos. Para a subescala 3 (assertividade), 

58,5% foram classificados como pouco ou nada assertivos.  

Para o escore global do IHS-Del-Prette a média do escore, em percentil, foi de 

41,21 (DP ± 34,25), resultado que difere do encontrado no estudo de Fernandes et al. 
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(2009). Nesse estudo, os autores avaliaram o efeito de um programa de orientação para 

cuidadores de crianças com transtornos psiquiátricos. Uma das medidas adotadas pelos 

autores foi o IHS-Del-Prette. Os resultados demonstraram um decréscimo do repertório de 

habilidades sociais dos cuidadores, sendo que, no pré-teste, a média encontrada foi de 80; 

no pós-teste, foi de 70; e no seguimento, a média foi de 72,25. As médias encontradas 

correspondem às classificações de repertório bastante elaborado (Percentil ≥ 75) ou bom 

repertório (acima da mediana) (Percentil > 50 e < 75). A contradição encontrada entre os 

resultados dos dois estudos poderia, talvez, ser explicada pela diferença no tamanho da 

amostra, que foi de apenas oito cuidadores no estudo de Fernandes et al. (2009) e de 52 

familiares cuidadores no presente estudo. No outro estudo (Robinson, 1990), descrito na 

parte de habilidades sociais de cuidadores da revisão de literatura, não foram apresentados 

dados de classificação de repertório, o que impossibilitou a comparação com o presente 

estudo. 

Esses resultados, indicativos de habilidades sociais deficitárias, encontrados em 

duas escalas de medida distintas, são preocupantes quando discutidos com base na 

literatura. No modelo teórico explicativo da sobrecarga subjetiva dos cuidadores, elaborado 

por Maurin e Boyd (1990), a qualidade do relacionamento entre familiares e pacientes, o 

suporte social dos familiares cuidadores e as estratégias de enfrentamento que os familiares 

desenvolvem no seu papel de cuidador são fatores que podem contribuir para diminuir o 

grau de sobrecarga subjetiva. Como todos esses fatores dependem de habilidades sociais, 

os cuidadores com repertório deficitário nessas habilidades podem apresentar níveis mais 

altos de sobrecarga. Gotlieb (1981) também destacou que as habilidades sociais são 

essenciais na construção de interações sociais adequadas e no desenvolvimento de uma 

rede de suporte social. O repertório deficitário de habilidades sociais, assim como altos 

graus de inibição e timidez e baixo grau de assertividade, encontrados na amostra do 

presente trabalho, podem dificultar a interação entre os familiares cuidadores e os 

pacientes, e ainda comprometer o desenvolvimento de uma rede de suporte social para 

ajudar no cuidado aos pacientes. Além disso, a partir dos processos de aprendizagem por 

modelagem e modelação, propostos na Análise do Comportamento, os familiares 

cuidadores com déficits em habilidades sociais podem modelar comportamentos 

inadequados dos pacientes, assim como atuar como modelos impróprios.  

A análise das variáveis sociodemográficas indicou efeitos significativos em relação 

ao escore global e às subescalas de habilidades sociais do IHS-Del-Prette. As análises 

univariadas indicaram que a escolaridade, o gênero e a variável ocupacional apresentaram 
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relações significativas com o grau de habilidades sociais. Os familiares cuidadores com 

ensino médio completo possuíam níveis mais elevados de habilidades sociais no escore 

global do IHS-Del-Prette e nas subescalas de enfrentamento com risco (subescala 1), 

conversação e desenvoltura social (subescala 3) e autoexposição a desconhecidos ou a 

situações novas (subescala 4). Em relação ao gênero, os homens tinham mais autocontrole 

da agressividade em situações aversivas (subescala 5 do IHS-Del-Prette) do que as 

mulheres. Com relação à variável ocupacional, os familiares cuidadores que trabalhavam 

apresentaram níveis mais altos de habilidades sociais referentes à autoexposição a 

desconhecidos ou a situações novas. 

No que se refere à análise de regressão múltipla dos fatores sociodemográficos 

associados a um maior nível de habilidades sociais (IHS-Del-Prette), a escolaridade se 

mostrou como a variável preditora mais importante. O ensino médio completo foi o fator 

preditivo mais relevante, indicando que os familiares cuidadores com esse nível de 

escolaridade tinham níveis mais elevados de habilidades sociais, medidos pelo escore 

global e pelas subescalas de enfrentamento com risco (subescala 1), autoafirmação na 

expressão de afeto positivo (subescala 2) e conversação e desenvoltura social (subescala 3). 

A escolaridade foi a única variável que se manteve no modelo de regressão do escore 

global e das subescalas de enfrentamento com risco e conversação e desenvoltura social.  

Na análise da subescala de autoafirmação na expressão de afeto positivo, além da 

escolaridade, não possuir renda também constituiu um fator preditivo de melhor nível de 

habilidades sociais nessa subescala. Na subescala de autoexposição a desconhecidos ou a 

situações novas (subescala 4), o modelo final de regressão indicou que, além da 

escolaridade, os familiares cuidadores casados ou vivendo como casados e que tinham um 

trabalho também apresentaram maior nível de habilidades sociais nessa subescala. Na 

subescala de autocontrole da agressividade em situações de risco (subescala 5), o gênero 

foi a variável mais preditora, seguido da idade, ou seja, os familiares cuidadores homens e 

mais novos tinham um escore mais elevado nessa subescala. 

Quanto aos resultados da escala RAS, as análises univariadas das variáveis 

sociodemográficas indicaram que as variáveis estado civil, escolaridade, trabalho e idade 

estavam significativamente relacionadas a maiores graus de inibição, timidez ou 

agressividade. Os familiares cuidadores que eram solteiros, divorciados ou viúvos 

apresentaram maior grau de inibição (escore global da RAS). Os cuidadores com ensino 

médio incompleto apresentaram maior grau de inibição e timidez (subescala 1 da RAS) e 

menor grau de agressividade (subescala 2 da RAS). Os familiares cuidadores que 
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trabalhavam apresentaram maior grau de agressividade. No que se refere à variável idade, 

os familiares cuidadores mais velhos tinham menor grau de agressividade.  

Nas análises multivariadas das variáveis sociodemográficas referentes à RAS, a 

idade foi a variável preditora mais importante. No escore global e nas subescalas, ela foi a 

principal variável preditiva, indicando que os familiares cuidadores mais velhos eram mais 

inibidos (escore global), tímidos (subescala 1), agressivos (subescala 2) e assertivos no 

sentido de fazer valer seus direitos (subescalas 3). No que se refere ao escore global e à 

subescala de timidez, além de maior idade, ter um trabalho também se mostrou como uma 

variável preditiva. Na análise da subescala 2, além da idade, os familiares cuidadores com 

ensino médio completo, casados ou vivendo como casados e que tinham um trabalho 

apresentaram maior grau de agressividade. Por fim, na análise da subescala 3, ter 

completado o ensino médio e ser casado ou vivendo como casado indicaram maior grau de 

assertividade no sentido de fazer valer seus direitos. 

Na literatura consultada, não foi possível encontrar outros estudos que tenham 

apresentado resultados referentes a uma análise dos fatores sociodemográficos em relação 

às habilidades sociais de cuidadores de pacientes psiquiátricos. Estudos realizados com 

outras populações-alvo, entretanto, analisaram essas variáveis. Por exemplo, no estudo de 

Oliveira (2010), realizado com bombeiros, os resultados mostraram que quanto maior era a 

formação acadêmica dos sujeitos maior eram os escores de habilidades sociais obtidos no 

IHS-Del-Prette. No estudo de Aliane, Lourenço e Ronzani (2006), realizado com 

dependentes e não-dependentes de álcool, o resultado da amostra total de participantes 

demonstrou que os homens apresentaram maior escore na subescala de autocontrole da 

agressividade em situações aversivas (subescala 5 do IHS). Os resultados desses dois 

estudos são semelhantes aos encontrados no presente estudo. 

Nas análises univariadas do IHS-Del-Prette e da RAS, foi possível identificar que 

os familiares cuidadores com menor grau de instrução, do gênero feminino, que não 

trabalhavam ou que viviam sem um companheiro (solteiros, divorciados ou viúvos) 

apresentaram menor grau de habilidades sociais ou assertividade, globais ou por subescalas. 

Esses resultados são importantes, uma vez que eles indicaram quais são os grupos mais 

vulneráveis na defesa de seus direitos. Tendo em vista estes resultados os profissionais dos 

serviços de saúde mental deveriam oferecer intervenções, como o Treinamento de 

Habilidades Sociais, focadas principalmente para estes subgrupos de familiares. 

Os resultados referentes às demais variáveis analisadas no presente trabalho 

indicaram que as habilidades sociais estavam significativamente relacionadas com o 
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número de estratégias de enfrentamento utilizadas pelos cuidadores para lidar com o 

paciente, a “busca por suporte social” (subescala 4 da EMEP) e o número de 

comportamentos problemáticos dos pacientes. Os familiares cuidadores com níveis mais 

elevados no escore global e na subescala de autoafirmação na expressão de afeto positivo 

(subescala 2) do IHS-Del-Prette apresentavam maior número de estratégias para lidar com 

os pacientes. Esses resultados confirmam dados obtidos por Miguel e Bueno (2011) sobre a 

relação entre habilidades sociais e estratégias de enfrentamento. Nesse estudo, os autores 

encontraram uma correlação positiva significativa entre a habilidade social referente à 

expressão de afeto positivo (subescala 2 do IHS-Del-Prette) e a subescala de estratégia de 

enfrentamento focalizada no problema da EMEP.   

No presente trabalho, os cuidadores com níveis mais elevados no escore global de 

habilidades sociais e nas subescalas de enfrentamento com risco (subescala 1), 

autoafirmação na expressão de afeto positivo (subescala 2) e conversação e desenvoltura 

social (subescala 3) do IHS-Del-Prette buscavam mais por suporte social. Esse achado 

confirma o resultado encontrado no estudo de Robinson (1990), no qual as habilidades 

sociais se correlacionaram, de maneira positiva e significativa, com o suporte social. 

Confirma também a afirmação de Gotlieb (1981) de que as habilidades sociais são 

essenciais no desenvolvimento de uma rede de suporte social.  

No presente trabalho, quanto mais comportamentos problemáticos os pacientes 

apresentavam, maiores eram os níveis de habilidades sociais dos cuidadores, avaliados 

pelo escore global e pelas subescalas de enfrentamento com risco e autoafirmação na 

expressão de afeto positivo do IHS-Del-Prette, e maior era o nível de agressividade e 

assertividade, avaliados pelas subescalas 2 e 3 da RAS. Esses resultados, possivelmente, 

indicam que os familiares cuidadores desenvolveram mais o repertório de habilidades 

sociais, principalmente em situações de enfrentamento com risco, que requerem 

assertividade, para fazer negociações com os pacientes quando estes apresentavam mais 

comportamentos problemáticos. 

Na análise das questões abertas da entrevista, mais da metade dos familiares 

cuidadores informou que a supervisão dos comportamentos problemáticos representava 

uma das principais dificuldades ao lidar com os pacientes. Além dessa dificuldade, os 

familiares cuidadores também disseram que a recusa do paciente em tomar a medicação, o 

tempo gasto com os pacientes, o fato de eles não ajudarem nas tarefas de casa, a falta de 

confiança do paciente nos familiares e a falta de apoio de outros familiares também se 

apresentaram como dificuldades do papel de cuidador. Essas dificuldades, informadas nas 
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entrevistas, confirmaram os achados dos estudos de Barroso et al. (2007, 2009) e de Soares 

e Munari (2007), que avaliaram a sobrecarga de cuidadores de pacientes psiquiátricos no 

Brasil, assim como as revisões internacionais de literatura a respeito da sobrecarga, 

realizadas por Maurin e Boyd (1990), Rose (1996) e Loukissa (1995). Esses autores 

apontaram que os comportamentos problemáticos dos pacientes constituíam um dos 

principais fatores determinantes da sobrecarga dos familiares. No que se refere ao que os 

familiares consideravam mais fácil, foram citadas as situações em que os pacientes 

tratavam bem as pessoas, ajudavam nas tarefas de casa, quando eram comunicativos, 

respeitavam a opinião de outras pessoas, tinham confiança no familiar cuidador, aceitavam 

o tratamento psiquiátrico, eram obedientes e tinham autonomia. A ajuda dos pacientes nas 

tarefas de casa foi citada por Tessler e Gamache (2000) como um dos aspectos positivos da 

situação de cuidar dos pacientes psiquiátricos em pesquisas realizadas nos Estados Unidos. 

Apesar do cuidado e rigor metodológico utilizado, o presente estudo apresentou 

algumas limitações. Primeiramente, por se tratar de um estudo de corte transversal, não foi 

possível avaliar mudanças no repertório de habilidades sociais dos familiares cuidadores ao 

longo do tempo em função de sua experiência de cuidar e paralelamente à evolução do 

paciente durante o tratamento. Em segundo lugar, embora a pesquisa tenha sido realizada 

com todos os familiares cuidadores da população-alvo que preenchiam os critérios de 

inclusão e exclusão, exceto aqueles que não foram encontrados ou não aceitaram participar, 

o estudo foi realizado em apenas um serviço, limitando a generalização dos resultados. Em 

terceiro lugar, apesar dos instrumentos de medidas utilizados apresentarem qualidades 

psicométricas satisfatórias, eles não são específicos para a população-alvo de familiares 

cuidadores. Além dessas limitações, a ausência de mais estudos, teóricos e empíricos, na 

literatura consultada sobre habilidades sociais de cuidadores dificultou uma discussão mais 

elaborada acerca dos resultados encontrados no presente estudo.  

Apesar dessas limitações, os resultados encontrados na presente pesquisa 

forneceram importantes informações sobre o repertório de habilidades sociais, assim como 

da subclasse de assertividade. São informações relevantes que estão ligadas à avaliação de 

serviços de saúde mental, uma vez que essas habilidades são importantes para modular o 

grau de sobrecarga subjetiva sentida pelos familiares cuidadores, podendo afetar a 

qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Por se tratar de uma área pouco estudada e 

considerando os resultados encontrados com relação à presença de repertório deficiente 

dos cuidadores, futuros estudos poderão ser realizados com o objetivo de elaborar 

instrumentos específicos de habilidades sociais para essa população-alvo, enfatizando as 
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contingências sociais próprias que se apresentam no seu relacionamento com os pacientes, 

com os profissionais do serviço de saúde mental e com a comunidade na qual eles estão 

inseridos. Além disso, também são necessários estudos com familiares cuidadores de 

pacientes de outros serviços de saúde mental. 
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo permitiram obter uma avaliação do repertório de 

habilidades sociais dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os dados 

encontrados trazem certa preocupação, uma vez que grande parte dos familiares cuidadores 

apresentou repertórios deficitários de habilidades sociais. Esse achado indica a necessidade 

de um treinamento de habilidades sociais para essa população atendida no serviço de saúde 

mental. De acordo com Del Prette e Del Prette (2011), pesquisas atuais têm demonstrado 

que o Treinamento de Habilidades Sociais, realizado em grupos, se apresentou como uma 

alternativa efetiva para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Portanto, o treinamento 

dessas habilidades, para a população de familiares cuidadores, pode ser uma intervenção 

importante se implementada nos serviços de saúde mental. Uma melhora do repertório de 

habilidades sociais dos familiares cuidadores pode ter efeito positivo na qualidade do seu 

relacionamento com os pacientes, potencializando os cuidados prestado, a própria 

qualidade de vida dos pacientes e diminuindo o grau de sobrecarga. 

Outro resultado que deve ser destacado se refere à identificação dos subgrupos dos 

familiares cuidadores que apresentaram repertório de habilidades sociais mais deficitário, 

avaliado pelas duas escalas de medida. Os familiares cuidadores solteiros, divorciados ou 

viúvos, do gênero feminino, mais velhos, com ensino médio incompleto, que não 

trabalhavam e que possuíam renda tiveram um escore menor nas habilidades sociais 

globais ou em, pelo menos, uma das dimensões específicas avaliadas pelas subescalas do 

IHS-Del-Prette. Em relação aos resultados da RAS, os familiares cuidadores mais inibidos, 

tímidos e/ou agressivos, indicando déficits no repertório, foram os casados ou vivendo 

como casados, mais velhos, com ensino médio completo e que trabalhavam. Os menos 

assertivos, no sentido de fazerem valer seus direitos, eram solteiros, divorciados ou viúvos, 

mais novos e com ensino médio incompleto. A identificação desses subgrupos indica quais 

são os familiares cuidadores com maior necessidade de Treinamento de Habilidades 

Sociais, de forma que os profissionais dos serviços de saúde mental possam direcionar 

maior atenção a eles no momento do planejamento das intervenções. 

Este estudo também demonstrou que os familiares cuidadores com repertório mais 

elaborado de habilidades sociais tinham mais estratégias para lidar com os pacientes e 

buscavam mais por suporte social. Portanto, podemos destacar a importância da realização 

de programas de treinamento de habilidades sociais, nos serviços de saúde mental, para o 

desenvolvimento de mais estratégias de enfrentamento para lidar com a situação do cuidar, 



105 
 

 

assim como para a ampliação da rede de suporte social dos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos. 
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ANEXO 1 
 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette) 
 

(Os itens do inventário não foram anexados para não violar os direitos autorais). 

 
Instruções 

 
Leia atentamente cada um dos itens que se seguem. Cada um deles apresenta uma ação ou 

sentimento (parte grifada) diante de uma situação dada (parte não grifada). Avalie a 

frequência com que você age ou sente tal como descrito no item. 

 

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES. Se uma dessa situações nunca lhe ocorreu, 

responda como se tivesse ocorrido, considerando o seu possível comportamento. 

 

NA FOLHA DE RESPOSTAS, assinale, para cada um dos itens, um X no quadrinho que 

melhor indica a frequência com que você apresenta a reação sugerida, considerando um 

total de 10 vezes em que poderia se encontrar na situação descrita no item. 

 

Utilize a seguinte legenda: 

 

A. NUNCA OU RARAMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma no máximo 2 vezes) 

B. COM POUCA FREQUÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 3 a 4 vezes) 

C. COM REGULAR FREQUÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo 

dessa forma 5 a 6 vezes) 

D. MUITO FREQUENTEMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 7 a 8 vezes) 

E. SEMPRE OU QUASE SEMPRE (em cada 10 situações desse tipo, reajo 

dessa forma 9 a 10 vezes) 
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ANEXO 2 
 

Escala de Assertividade Rathus (RAS) 
 

(Os itens da escala não foram anexados para não violar os direitos autorais). 
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ANEXO 3 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO  
 

PARTE A - DADOS SOBRE O PACIENTE    
 

 
Entrevistador: _________________________________        Data da Entrevista: ___/___/2012
  
Instituição:____________________________________         Local entrevista: _____________ 
Nome do respondente: _____________________________________________________________ 
 

A) DADOS DO PRONTUÁRIO 
 
Número do prontuário: ____________________ Instituição: 
__________________________ 
Nome completo do 
paciente:__________________________________________________________ 
Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino          Idade: _____ anos        
Data de Nascimento:..../....../...... 
Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  
Co-morbidades: ___________________________________________________________ 
  
      B) DADOS FORNECIDOS PELO RESPONDENTE: 
 
1. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 
 (  ) 1. mãe/pai      (  ) 2. irmão(ã)      (  ) 3. cônjuge      (  ) 4. filho(a)      (  ) 5. outra_____________ 
 
2. Há crianças morando na mesma casa?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
3. Se sim: N. de crianças: _____   
 
4. Com que idade (Nome) ficou doente?  ______ anos 
 
5. Há quantos anos ele está doente? ______ anos. 
 
6. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? __________________________ anos. 
 
7. Quantas crises (Nome) teve no último ano? ________ 
 
8. (Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico?   (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
       
9. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________ 
 
10. Quando foi a última vez que ele ficou internado? _________________________________ 

 
11. Duração da última internação:_________________________________________ 
 
12. Atualmente (Nome) está em crise?    (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
 
13. Quantos remédios o médico receitou para (Nome)? _______ 

    
14. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       (  ) 1. SIM   (  ) 2.NÃO 
 
15. Quais são os comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 
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Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as opções 
abaixo. 

 
 (  ) agressividade física              (  ) problema de sexualidade  (  ) quebra objetos 
 (  ) ameaças, agressão verbal (  ) pede atenção demais  (  ) foge p/ rua              
 (  ) agitação              (  ) recusar o remédio   (  ) tira a roupa  
 (  ) crises de nervo  (  ) drogas      (  )  bebidas    (  ) pede comida na rua     
 (  ) falta de  higiene              (  ) falar sozinho        (  ) fumar demais      
 (  ) ser muito dependente      (  ) ficar atoa em casa                         (  ) não ajuda nas tarefas de casa 
 (  ) fica sem energia 
   outros: 
_______________________________________________________________________________ 
 
16. Até que série (Nome) estudou ? Ultima série cursada: _________________________________ 
       
17. Qual é o estado civil de (Nome)? 
(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)     (  ) 5. Viúvo(a)       
(  ) 2. Casado(a)                         (  ) 4. Separado(a) / Divorciado       
 
18. (Nome) tem alguma renda própria (ele(a) recebe algum dinheiro?)? (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
19. Se sim: Quanto ele ganha? 
R$__________________________________________________________ 
 
20. De onde (Nome) obtém essa renda (de onde ele(a) recebe o dinheiro?)? ___________________ 
 
21.  (Nome) está trabalhando?     (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
22.  Se sim, qual é seu trabalho atual? _________________________________________________ 
 
23. (Nome) faz alguma coisa fora de casa?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM   
Qual atividade:___________________________________________________________________ 

 
24. (Nome) faz alguma coisa dentro de casa? (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM   
O que?__________________________________________________________________________ 
 
25. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
 
26. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?_____________________ 

 
PARTE B - DADOS DO FAMILIAR   

 
Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino         Idade: _____ anos        Data de 
Nascimento:..../....../...... 
Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)    (  ) 5. Viúvo(a)       

        (  ) 2. Casado(a)  (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 
 
27. Atualmente você tem outras preocupações na sua vida além da necessidade de cuidar de 
(Nome)?         
      (  ) 1. (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
      Se sim:  Quais  são estes problemas?_______________________________________________ 
 
28. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que possuem outras doenças que necessitam 
de sua ajuda?   (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 

Número de pessoas: _________________ 
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29. Você tem filhos?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM   Se sim:  quantos? __________________ 
 
 
30. Você frequentou ou frequenta a Escola?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
31. Se sim: Até que série? __________      Classificação (grau):____________________________ 
       
32. Você trabalha atualmente?           (  ) 1. NÃO     (  ) 2. SIM 
33. Se sim: qual é seu trabalho atual? ________________________________________________ 

(  ) 1. Trabalho diário remunerado          (  ) 3. Faz bicos externos esporádicos, remunerado        
(  ) 2. Trabalho remunerado não-diário  

34. Horário do trabalho:     (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Trabalho de meio expediente      (  ) 2. Horário 
integral 
35. Local de trabalho:         (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Fora de casa                         (  ) 2. Dentro de casa 

 
Se não trabalha:   (   ) 4. aposentado                          (   ) 6. está estudando            

     (   ) 5. dona de casa (do lar)                  (   ) 7. desempregado 
 
 
36. Você tem alguma atividade de lazer?  (ex.: ver TV, ouvir radio, sair para passear ou descansar, 
ou fazer 
       alguma outra coisa)?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
37. Dentro de casa:   (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM
 Quais?_________________________________                           
 38. Fora de casa:       (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM         Quais? 
_________________________________           
 
39. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
40. Se sim: De quanto?___________  De onde retira esta renda (esse 
dinheiro)?______________________ 
41. Se não: Vive com a renda de quem? ________ 
 
 
42. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  
      (  ) 1. nenhuma satisfação       (  ) 2. um pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 
      Se há satisfação:  O que lhe dá mais satisfação em cuidar de (Nome)? 
_______________________________________________________________________________ 
 
43.  Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 
família ? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
44. Você acha que  recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)? 
(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
45. Se sim, de quem? (  ) profissionais    (  ) vizinhos e amigos   (  ) igreja    (  ) 
outro:______________ 
 
46. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam de 
(Nome)? Por exemplo: você sente que tem liberdade para chamá-los quando precisar, ou que eles 
vão ajudá-lo nos momentos de crise do (Nome).  
(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
 
47.   Você acha que a ajuda dos profissionais é: 
(  ) 1 - muito insatisfatória (  ) 3 - satisfatória 
(  ) 2 – insatisfatória  (  ) 4 - muito satisfatória 



122 
 

 

 

48. Você recebe visita dos profissionais do Programa Saúde da Família? (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 

49. Se sim, com que frequência? (  ) semanalmente (   ) mensalmente  (   ) outro: _______________ 

 
50. Você tem algum problema de saúde? (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
      Qual? __________________________________ 
 
51. Você faz algum tratamento de saúde para este problema?     (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
 
52. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?        
 (  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
      Explicar: 
_________________________________________________________________________ 
  
53. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele 
quisesse? 

(  ) 1. SIM (  ) 2. NÃO 
      Você: 
       (  ) 1. nunca acredita   (  ) 3. quase sempre acredita       

(  ) 2. às vezes acredita                (  ) 4. sempre acredita  
 
54. O que você acha da sua relação com (Nome)? Você acha que é : 
     (  ) 1. muito ruim    (  ) 2. ruim         (  ) 3. boa  (  ) 4. muito boa 
 
 
 

PARTE C -  SUPORTE SOCIAL E COMPORTAMENTOS 
55. O que você faz quando sente que precisa de ajuda para lidar com a doença de (Nome)? 

Você: 

(  ) conversa com outros familiares (  ) conversa com amigos    
(  ) lê livros de autoajuda  (  ) procura sempre aprender mais sobre a doença 
(  )  procura um profissional (psicólogo, médico) (  ) participa de grupo de autoajuda 
(  ) usa algum medicamento  (  ) não faz nada   
(  ) procura sair de casa  (  ) reza 
(  ) faz uso de bebida alcoólica 
(  ) outro ____________________________________ 
 
56. Você pode contar com ajuda de alguma pessoa para cuidar de (Nome)?  

(  ) 1. SIM (  ) 2. NÃO 

57. Quantas pessoas ajudam você a cuidar de (Nome)? _____________ 

58. Quem são essas pessoas? (  ) Parentes (  ) Amigos (  ) Profissionais (  ) Outros:____________ 

59. Qual tipo de ajuda essas pessoas lhe fornecem? 

(  ) financeira (  ) nas tarefas  (  ) emocional  (  ) nenhuma 

60. Quando (Nome) faz comportamentos indesejáveis você se afasta e fica longe dele por um 

tempo, para esfriar a cabeça?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 
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61. Quando (Nome) se comporta de maneira indesejável, você o corrige e indica a forma certa de 

agir?      

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

62. Quando (Nome) faz algo indesejável, você pede que ele pense bem das consequências para ele 

e outras pessoas?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

63. Você dá atenção a (Nome) quando ele está envolvido em atividades que são importantes para a 

melhora dele?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

64. Você explica a (Nome) quais são os comportamentos desejáveis e indesejáveis na convivência 

com outras pessoas?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

65. Quando (Nome) está envolvido em uma atividade que você valoriza, você fica perto para 

ajudá-lo?       

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

66. Quando (Nome) faz algo que você considera importante, você descreve os aspectos que 

considera como positivos?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM 

67. Você incentiva (Nome) em sua perseverança para realizar algo difícil?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

68. Você tem momentos de carinho com (Nome)? Se sim, ele retribui?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

69. Quando (Nome) faz comportamentos desejáveis (pedir “por favor”, expressar uma opinião, 

realizar uma nova tarefa) você faz elogios a ele?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

70. Quando (Nome) demonstra carinho ou gentileza você retribui?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

71.Você leva (Nome) para lugares diferentes (p.ex., casa de amigo) para favorecer a interação 

social dele com outras pessoas?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

72. Quando (Nome) está fazendo algo difícil, você o incentiva, fazendo referências a outros 

obstáculos que ele já superou?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

73. Quando (Nome) está com problemas pessoais você o ajuda a encontrar soluções?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

74. Você conversa com (Nome) sobre acontecimentos do dia-a-dia para ensinar-lhe habilidades de 

convivência?  
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(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

75. Quando (Nome) está com ideias erradas você conversa com ele, mostrando outras formas de 

pensar?     

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

76. Você solicita ajuda de (Nome) em tarefas nas quais ele pode cooperar?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

77. Você elogia (Nome) quando ele faz ou diz algo que você considera importante?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

78. Quando você fica irritada com (Nome) você expressa seu desagrado?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

79. Você percebe quando (Nome) está feliz ou satisfeito?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

80. Você percebe quando (Nome) está triste ou magoado?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

81. Você coloca limites para (Nome) quanto à forma que ele age?  

(  ) 1. NÃO (  ) 2. SIM  

Como:__________________________________________________________________________ 

Para você enfrentar essa situação de cuidar de NOME o que você faz: 
1 2 3 4 5 

eu nunca faço 
isso 

eu faço isso 
um pouco 

eu faço isso às 
vezes 

eu faço isso 
muito 

eu faço isso 
sempre 

82. Eu tento guardar meus sentimentos para mim mesmo 1 2 3 4 5 
83. Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu respeite 1 2 3 4 5 
84. Converso com alguém sobre como estou me sentindo 1 2 3 4 5 
85. Converso com alguém que possa fazer alguma coisa para resolver o meu 
problema 

1 2 3 4 5 

86. Converso com alguém para obter informação sobre a situação 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

 

Entrevista 

1) O que é mais difícil para você ao lidar com (Nome)?-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) O que você faz quando (Nome) apresenta estes comportamentos que lhe incomodam? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Quais os problemas que (Nome) tem com os vizinhos ou pessoas da redondezas de sua 

casa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4) O que você faz para resolver isso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5) O que é fácil para você ao lidar com (Nome)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre a vivência dos familiares que 

cuidam de pacientes que estão recebendo um tratamento psiquiátrico no CAPS. O 

responsável por este estudo é Diego Costa Lima, mestrando do Laboratório de Pesquisa em 

Saúde Mental da Universidade Federal de São João del-Rei. 

 

As melhorias nos serviços de saúde, como o CAPS, podem ocorrer a partir de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante.  

 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora, 

para responder a um questionário sobre as vivencias das famílias e sobre as dificuldades 

que vocês podem estar enfrentando ao cuidar dos pacientes em casa. 

            

Essa entrevista não vai interferir com o tratamento do paciente 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 no  

atendimento do pacientes. 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 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. 

 

Os resultados deste estudo permitirão uma melhor compreensão acerca das dificuldades 

dos familiares que cuidam dos pacientes deste CAPS.  

 

 

B) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
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Eu, __________________________________________________________, li e/ou ouvi o                                                                     

(nome do voluntário) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco 

para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento do paciente. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro 

para participar do estudo.  Eu concordo em participar deste estudo.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 _______________________________________                        _____________________ 

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 Diego, no numero 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 6 

 

Carta de Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos  

(CEPES) da UFSJ 

 

 
 


