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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a inclusão da perspectiva dos pacientes na avaliação dos resultados 

do tratamento em serviços de saúde mental tem recebido destaque e interesse cada vez 

maiores por pesquisadores e por órgãos administrativos. Uma medida de resultados, 

proposta recentemente, foi a avaliação das mudanças percebidas pelos próprios pacientes 

em função do tratamento recebido. Porém, pouco se sabe sobre os determinantes dessa 

avaliação. Um possível fator preditivo dessa medida, apontado por pesquisas internacionais 

anteriores, consiste na alteração da sintomatologia ao longo do tratamento, avaliada por 

meio da diferença entre os escores do pré e do pós-teste. Este estudo teve como objetivo 

verificar se a alteração dos sintomas, medidos pelos próprios pacientes e por um avaliador 

externo, seria realmente um fator preditivo da percepção de mudança em comparação com 

outras variáveis. Buscou-se, também, verificar qual das duas medidas de sintomatologia 

teria maior poder preditivo. Foram avaliados 42 pacientes, atendidos em dois Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) de duas cidades do interior de Minas Gerais. Os sintomas 

foram avaliados pelos próprios pacientes, com a Escala de Avaliação de Sintomas (eAS-

40), e pelo pesquisador, com a Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS), no início 

do tratamento e três meses depois, subtraindo-se os dois escores. As mudanças percebidas 

pelos pacientes foram avaliadas com a Escala de Mudança Percebida (EMP) três meses 

após o início do tratamento. Os resultados mostraram uma correlação significativa entre a 

diminuição da severidade dos sintomas, entre o pré e o pós-testes, avaliada pelas duas 

escalas, e a percepção de melhora pelos próprios pacientes, em diversas dimensões de suas 

vidas, após três meses de tratamento. A análise de regressão múltipla mostrou que a 

diminuição dos sintomas, nas duas escalas utilizadas, foi um importante fator preditivo das 

mudanças percebidas, juntamente com a variável “existência de internação psiquiátrica”, 

sendo que os pacientes que haviam sido internados anteriormente apresentaram maior 

percepção de melhora. O poder preditivo da alteração dos sintomas foi maior quando 

avaliado pelos próprios pacientes do que quando medido por outro avaliador. Esses 

resultados sugerem que a alteração da sintomatologia constitui um fator considerado pelos 

pacientes ao avaliarem as mudanças percebidas em suas vidas em função do tratamento 

recebido nos serviços de saúde mental. 

Palavras-chave: avaliação de serviços de saúde mental, avaliação de resultados, alteração 

da sintomatologia, percepção de mudanças.   
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ABSTRACT 

 

In recent decades, including patients’ perspective in mental health outcome assessment has 

been receiving a major and growing interest by researchers and administrative agents. A 

measure recently proposed for outcome assessment is the evaluation of patients’ perceived 

changes as a result of treatment received. However, not much is known about the 

determinants of this assessment. A possible predictor pointed out by previous international 

researches is symptoms’ changes during treatment, evaluated by pre-post differences score. 

This study aimed to verify if symptomatic changes, as measured by the patient and a third-

party, would really be a predictor of patients’ perceived change as a result of treatment, 

compared to other variables. It was also investigated which of the two symptoms measures 

would be a better predictor of patients’ perceived changes. Forty-two patients treated at 

two Psychosocial Community Centres (CAPS), located in two cities of the state of Minas 

Gerais, were included in this study. Symptoms were assessed by the patients themselves, 

with the Symptom Assessment Scale (EAS-40), and by the researcher, with the Brief 

Psychiatric Rating Scale (BPRS), at baseline and three months later, calculating the 

difference scores. Patients’ perceived changes were assessed using the Perceived Change 

Scale (EMP), three months after treatment started. Results showed a significant correlation 

between the decrease in symptoms severity, as measured by patients and by another 

evaluator scale, in the pre and pos test, and the patients’ perceived improvement in several 

dimensions of their lives, after 3 months in treatment. Regression analysis showed that 

symptoms decrease, measured by the two scales, was an important predictor of patients’ 

perceived changes, along with the variable “existence of psychiatric hospitalization”. 

Patients who had been previously hospitalized showed greater perception of improvement. 

The predictive power of symptomatic changes was greater when evaluated by patients’ 

themselves than by another appraiser. These results suggest that symptomatic changes may 

be a factor considered by patients in their assessment of perceived changes as a result of 

treatment in mental health services. 

Key-words: mental health services evaluation, outcomes assessment, symptomatic 

changes, perceived changes. 

 

 

 



 7

SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................11 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .........................................................................................15 

Contexto da desinstitucionalização psiquiátrica e dos serviços de saúde mental..........15 

Avaliação de serviços de saúde .....................................................................................19 

Avaliação de serviços de saúde mental .........................................................................22 

Avaliação dos resultados do tratamento em serviços de saúde mental .........................24 

Avaliação de resultados relatados pelos pacientes ........................................................30 

Mudanças percebidas pelos próprios pacientes em função do tratamento 

........................................................................................................................................34 

Relação entre mudanças percebidas e alteração na sintomatologia ..............................38 

OBJETIVOS ......................................................................................................................47 

Objetivo Geral ...............................................................................................................47 

Objetivos Específicos ....................................................................................................47 

Hipóteses .......................................................................................................................47 

MÉTODO ...........................................................................................................................49     

Delineamento..................................................................................................................49 

Locais do estudo ............................................................................................................50 

População-alvo ..............................................................................................................52 

Amostra .........................................................................................................................53 

Instrumentos de medida .................................................................................................53 

1 Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica – BPRS .................................................53 

1.1 Roteiro de Entrevista Estruturada para a Escala BPRS (Structured Interview 

Guidance – SIG-BPRS) ...........................................................................................55 

2 Escala de Avaliação de Sintomas – eAS-40 ........................................................55 

3 Escala de Mudança Percebida (EMP) – versão do paciente ................................56 

4 Questionário Sociodemográfico e Clínico ...........................................................58 

Procedimento de coleta de dados ..................................................................................58 

Análise de dados ............................................................................................................59 

Considerações éticas ......................................................................................................60 

RESULTADOS ..................................................................................................................62 

Adequação do tamanho da amostra ...............................................................................62 



 8

Descrição da amostra .....................................................................................................63 

Características sociodemográficas dos pacientes.....................................................63 

Característica clínica dos pacientes .........................................................................64 

Normalidade da amostra ................................................................................................67 

Análise da percepção de mudanças................................................................................68 

Análise da percepção de mudanças por subescalas e escore global.........................68 

Análise da percepção de mudanças por itens...........................................................69 

Análise da sintomatologia entre o pré e o pós-testes .....................................................71 

Análise univariada dos fatores associados à percepção de mudança ............................72 

Análise correlacional entre percepção de mudança e alteração da sintomatologia........75 

Análise multivariada dos fatores associados à percepção de mudanças .......................77 

DISCUSSÃO ......................................................................................................................82 

CONCLUSÕES .................................................................................................................90 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................92 

ANEXOS ..........................................................................................................................103 

ANEXO A – Questionário sociodemográfico e clínico ..............................................103 

ANEXO B – Escala de Avaliação de Sintomas – eAS-40 (pré-teste) ........................106 

ANEXO C – Escala de Avaliação de Sintomas – eAS-40 (pós-teste) ........................107 

ANEXO D – Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) ...................................108 

ANEXO E – Entrevista clínica estruturada para a Escala Breve de Avaliação 

Psiquiátrica – SIGBPRS (pré-teste) ............................................................................114 

ANEXO F – Entrevista clínica estruturada para a Escala Breve de Avaliação 

Psiquiátrica – SIGBPRS (pós-teste) ............................................................................115 

ANEXO G – Folha de resposta da escala BPRS (pré-teste) .......................................116 

ANEXO H – Folha de resposta da escala BPRS (pré-teste) .......................................117 

ANEXO I – Escala de Mudança Percebida (EMP) – versão do paciente ...................118 

ANEXO J – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........................................119 

ANEXO K – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ............................121 

 

 

 

 

 



 9

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 
 
 

Figura 1. Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra .................................  63 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes.................................  64 

Tabela 2. Características clínicas dos pacientes...................................................  65 

Tabela 3. Médias e desvios-padrão dos escores das subescalas e da escala 

global de percepção de mudança (EMP) e valores de p da análise de 

variância (ANOVA) e do teste post hoc de Tukey............................... 

 

 

 68 

Tabela 4.  Médias e desvios-padrão dos escores dos itens da EMP e 

porcentagens de respostas nas três alternativas de resposta para cada 

item....................................................................................................... 

 

 

 69 

Tabela 5.  Escores médios dos itens da escala EMP que apresentaram 

diferenças significativas entre si e níveis de significância (p), pela 

Análise de Variância (ANOVA) e teste post hoc de Tukey................. 

 

 

71 

Tabela 6.  Análise dos escores de sintomatologia das escalas BPRS e eAS-40, 

no pré e pós-testes, pelo teste t de Student para amostras pareadas..... 

 

72 

Tabela 7.  Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas 

categóricas associadas à percepção de mudança global por meio do 

teste t de Student, para amostras independentes................................... 

 

 

74 

Tabela 8.  Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas 

contínuas associadas à percepção de mudança global por meio do 

teste de correlação de Pearson............................................................. 

 

 

75 

Tabela 9.  Coeficientes de correlação de Pearson dos escores da escala global e 

das subescalas da EMP com os escores e diferença dos escores das 

escalas BPRS e eAS-40........................................................................ 

 

 

76 

Tabela 10. Análise de regressão linear múltipla da alteração da sintomatologia 

na escala BPRS e das variáveis sociodemográficas e clínicas 

associadas à percepção de mudança..................................................... 

 

 

79 

Tabela 11.  Análise de regressão linear múltipla da alteração da sintomatologia 

na escala eAS-40 e das variáveis sociodemográficas e clínicas 

associadas à percepção de mudança..................................................... 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 

Tabela 12. 

 

 

Análise de regressão linear múltipla comparando o poder preditivo 

das duas medidas de diferença pré-pós da sintomatologia, das 

escalas BPRS e eAS-40, sobre o escore global de percepção de 

mudanças.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos psiquiátricos passaram a ser fonte de maior preocupação para os 

programas de saúde nas últimas décadas devido ao ônus gerado por tais transtornos e ao 

crescimento de suas taxas de prevalência. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 2001, 450 milhões de pessoas no mundo apresentavam transtornos 

psiquiátricos (WHO, 2001). Todos os anos, até 30% da população mundial apresentam 

algum tipo de transtorno psiquiátrico e 2/3 dessas pessoas não recebem nenhum 

tratamento, mesmo nos países desenvolvidos (Kohn, Saxena, Levav, & Saraceno, 2004). 

Thornicroft e Tansella (2010) apresentaram outros dados referentes à mortalidade e 

ao ônus gerados pelos transtornos psiquiátricos. Com relação à mortalidade, os transtornos 

psiquiátricos contribuem com 8% de todos os anos de vida perdidos, taxa maior do que 

aquelas geradas por todas as formas de câncer (5,8%) e pelas doenças cardiovasculares 

(4,4%). Essa mortalidade, juntamente com os anos vividos com a incapacidade, gera uma 

taxa denominada pelo Banco Mundial como Carga Global de Doenças, que, no caso dos 

transtornos psiquiátricos, equivale a 12%, novamente maior do que nas doenças 

cardiovasculares (9,7%) e no câncer (5,1%). Entretanto, quanto aos gastos com os 

tratamentos em saúde mental, estes equivalem a apenas 2% dos orçamentos nacionais 

voltados para a saúde (Thornicroft & Tansella, 2010).  

Diante dessa situação, a OMS recomendou que fossem criados mais programas e 

serviços de saúde mental (WHO, 2001). Visando a qualidade dos tratamentos oferecidos, a 

OMS também recomendou que estes fossem avaliados de forma contínua e integrativa, 

envolvendo a perspectiva tanto dos pacientes e familiares quanto dos profissionais. Essas 

avaliações são essenciais para o funcionamento efetivo dos serviços, pois, segundo 

Donabedian (1992), há uma tendência de deterioração dos serviços de saúde quando eles 

não são avaliados periodicamente, principalmente adequando os resultados dos tratamentos 

oferecidos às expectativas de seus usuários.  

A avaliação dos resultados dos tratamentos oferecidos é crucial para a garantia de 

qualidade desses serviços e tem sido fortemente enfatizada pela literatura da área 

(Hansson, 2001; Smith, Manderscheid, Flynn, & Steinwatchs, 1997). Tradicionalmente, 

essa avaliação tem sido feita pelos profissionais de saúde, com medidas objetivas da 
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sintomatologia dos pacientes, antes e após o tratamento. Nos últimos anos, a inclusão da 

perspectiva dos pacientes na avaliação dos resultados do tratamento tem sido enfatizada 

devido à importância de seu papel ativo em todas as fases de tratamento e da singularidade 

de sua perspectiva. Especialmente no campo da saúde mental, a perspectiva dos pacientes 

deve ser considerada, pois alguns sintomas, tais como delírios e alucinações, só são 

acessíveis aos próprios pacientes (McCabe, Saidi, & Priebe, 2007; Mercier, Landry, 

Corbière, & Perreault, 2004). 

No entanto, segundo McCabe et al. (2007), quanto ao foco da avaliação do 

paciente, capturar apenas os sintomas psicopatológicos não é suficiente. Variáveis como 

bem-estar, autonomia, relações interpessoais, disposição, independência e satisfação dos 

pacientes com o serviço também devem ser avaliadas. Assim, muitos instrumentos foram 

desenvolvidos para avaliar os resultados dos tratamentos, na percepção dos pacientes, tais 

como as escalas que verificam sua qualidade de vida, sua reabilitação, seu empoderamento 

e, mais frequentemente, sua satisfação com os serviços.  

Uma avaliação relativamente nova que tem sido proposta é a aferição pelos 

próprios pacientes das mudanças percebidas em suas vidas, em função do tratamento 

recebido nos serviços de saúde mental, em várias dimensões (Mercier et al., 2004). Nesse 

tipo de medida, o resultado é verificado por meio de uma única avaliação, feita pelo 

próprio paciente, após ter recebido o tratamento. Segundo Fischer et al. (1999), tais 

avaliações facilitam a prática clínica, ao contrário de medidas longitudinais em que o 

resultado é inferido a partir do cálculo da diferença entre mensurações realizadas no pré e 

no pós-tratamento. 

Apesar da potencial utilidade da medida de percepção de mudança pelos próprios 

pacientes, tem-se questionado a respeito das bases desse julgamento. Assim, são 

necessárias pesquisas que investiguem quais são os fatores preditivos da percepção de 

mudança pelos pacientes em função do tratamento recebido. Um fator que tem sido 

proposto pela literatura para ser investigado nesse sentido é a alteração da sintomatologia 

dos pacientes, tal como avaliada pela diferença entre os escores do pré e do pós-testes 

(Kazdin, 1999; Guyatt, Norman, Juniper, & Griffith, 2002). 

Em uma busca realizada na literatura, nos indexadores SciELO, Medline e Pubmed, 

foram encontradas 15 pesquisas que investigaram a relação entre a alteração do quadro 

sintomático do paciente, ao longo do tratamento, e o julgamento dos pacientes sobre os 

resultados do tratamento, em termos de mudanças percebidas por eles em suas vidas 

(Garfield, Prager & Bergin, 1971; Ankuta & Abeles, 1993; Lunnen & Ogles, 1998; Ries, 
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Jaffe, Comtois, & Kitchell, 1999; Rohland, 2001; Mercier et al., 2004; Nielsen et al., 2004; 

Beretta et al., 2005; Eisen, Ranganathan, Seal, & Spiro, 2004; Jung, Nunes, & Eizirik, 

2007; Jensen, Mortensen, & Lotz, 2008; Kupper & Tschacher, 2008; Lunnen, Ogles & 

Papas, 2008; Demyttenaere, Desaiah, Petit, Croenlein, & Brecht, 2009; Karpenko, 2010). 

Apenas uma pesquisa sobre essa temática foi realizada em contexto nacional, na qual foi 

avaliado um tratamento psicoterapêutico individual (Jung et al. 2007). Entretanto, esse 

estudo nacional apresentou algumas lacunas, pois utilizou uma amostra reduzida, com 

apenas 34 pacientes, assim como medidas globais e não-validadas da percepção de 

mudanças, que são metodologicamente inadequadas, de acordo com Ruggeri (1994). 

Portanto, é necessária a realização de novas pesquisas no contexto brasileiro, que 

investiguem a relação entre a percepção de mudança pelos próprios pacientes atendidos em 

serviços de saúde mental e a alteração da sintomatologia.      

Em todas as pesquisas encontradas na literatura, incluindo a pesquisa nacional, 

diferentes intervenções terapêuticas foram avaliadas: psicoterapia individual e em grupo, 

tratamento em serviços comunitários de saúde mental, tratamento medicamentoso 

juntamente com psicoterapia em pacientes internados, tratamento eletroconvulsivo e 

intervenção para abuso de substâncias. Uma análise dessas pesquisas mostrou que houve 

uma contradição nos resultados encontrados. Quatro dessas pesquisas (Ries et al., 1999; 

Rohland, 2001; Jung et al., 2007; Kupper & Tschacher, 2008) não encontraram uma 

relação significativa entre a percepção de mudança pelos próprios pacientes e a alteração 

dos sintomas ao longo do tratamento, enquanto as outras 11 encontraram tal relação.  

Algumas características metodológicas podem explicar essa contradição de 

resultados. Nas pesquisas que não encontraram relação entre as duas variáveis, houve 

maior utilização de instrumentos não-validados para medir a percepção de mudança, uma 

amostra menor e uso de medidas dos sintomas tomadas apenas por avaliadores externos.  

Ao contrário, na maioria dos outros 11 estudos que encontraram uma relação significativa 

entre as duas variáveis estudadas, foram utilizados instrumentos validados para avaliar a 

percepção de mudança, as medidas dos sintomas foram tomadas pelos próprios pacientes e 

foram usadas amostras maiores. Dessa forma, o uso de medidas não-validadas para medir a 

percepção de mudança, uma amostra menor e a verificação dos sintomas por terceiros 

podem ser fatores relacionados à ausência de relação entre as duas variáveis investigadas. 

Considerando esta contradição entre os resultados das pesquisas analisadas e a 

existência de apenas uma pesquisa nacional sobre essa temática, persiste a dúvida sobre a 

relação entre as duas variáveis estudadas, o que requer um esclarecimento e um 
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aprofundamento das investigações, a partir de novas pesquisas, principalmente no contexto 

brasileiro. Além disso, em nenhuma das pesquisas analisadas, os sintomas foram avaliados, 

simultaneamente, por meio dos dois tipos de medida, por avaliadores externos e pelos 

próprios pacientes, justificando estudos nos quais as duas perspectivas estejam incluídas.  

A avaliação por esses dois tipos de medida é importante, porque pode afetar a relação 

significativa entre as duas variáveis estudadas. A partir dessa discussão, a questão de 

pesquisa que se coloca, no presente trabalho, é se a variação da sintomatologia, avaliada 

pelos próprios pacientes e por um avaliador externo, seria, de fato, um fator preditivo das 

mudanças percebidas pelos pacientes em função do tratamento recebido em serviços de 

saúde mental. Questiona-se, também, em qual das duas perspectivas, dos próprios 

pacientes ou de avaliadores externos, a alteração dos sintomas seria mais preditiva da 

percepção de mudança.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentada, inicialmente, uma revisão sobre o contexto internacional e 

nacional da desinstitucionalização psiquiátrica e seu impacto sobre a criação e implantação 

dos serviços de saúde mental. Os tópicos seguintes serão a avaliação de serviços de saúde, 

em geral, e a avaliação de serviços de saúde mental, em particular. Em seguida, serão 

analisadas as principais recomendações apontadas, na literatura da área, para a realização 

da avaliação dos resultados do tratamento nesses serviços. Serão apresentadas, também, as 

principais características da avaliação de resultados na perspectiva dos pacientes. Por 

último, será feita uma análise das pesquisas encontradas na literatura sobre a relação entre 

sintomatologia e percepção de mudanças pelos pacientes, em função do tratamento 

recebido, tema da presente pesquisa.      

 

 

Contexto da desinstitucionalização psiquiátrica e serviços de saúde mental 

 

No campo da saúde mental, a avaliação de serviços é uma prática recente que, 

como citado anteriormente, tornou-se necessária com o processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica (Kustner, González, & Garcia, 2002). Esse processo foi iniciado na metade do 

século XX, nos Estados Unidos e em países da Europa, como resposta a uma demanda 

cada vez maior por mudanças na assistência em saúde mental. Entre os fatores que mais 

favoreceram essas mudanças, destacam-se: a descoberta de psicofármacos para tratamento 

dos transtornos psiquiátricos, a mobilização pelos direitos humanos e as condições 

precárias dos hospitais psiquiátricos (Bandeira, 1991; Lougon, 2006).  

 A desinstitucionalização psiquiátrica teve como um dos seus objetivos principais a 

diminuição gradual dos leitos em hospitais psiquiátricos, com a extinção do modelo asilar, 

baseado em longas internações. Isso gerou um redirecionamento da assistência em saúde 

mental para a comunidade, o que se tornou o segundo objetivo principal desse processo. 

Com a implantação de serviços locais e abertos de reabilitação dos pacientes, buscava-se, 

além da remissão dos sintomas, a sua reinserção social, uma melhor qualidade de vida, o 
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envolvimento da família com o cuidado e também um tentativa de redução dos custos 

elevados do sistema asilar (Lougon, 2006).  

Muitos países efetuaram a desinstitucionalização psiquiátrica, promovendo a 

diminuição de leitos nos hospitais e a criação de novos serviços de reabilitação. Porém, o 

que ocorreu inicialmente foi uma simples desospitalização, sem a criação simultânea de 

um número suficiente de serviços que oferecessem suporte adequado para os pacientes 

(Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 1994). A maioria dos serviços criados privilegiava, em 

geral, o tratamento no modelo ambulatorial, não-intensivo e mais adequado para pacientes 

com transtornos leves e menos disfuncionais. Isso fez com que os pacientes mais graves 

ficassem sem um tratamento adequado que suprisse todas as suas necessidades (Lougon, 

2006). Outro problema a ser destacado é a falta de avaliação e o monitoramento adequado 

dos novos serviços, que não ocorreram desde o início, sendo essenciais para a garantia de 

sua efetividade e qualidade. Morgado e Lima (1994) apresentaram cinco consequências 

graves dessa “desospitalização” e da falta de uma infraestrutura adequada para o 

tratamento dos transtornos psiquiátricos, a saber: o desamparo dos pacientes com 

transtornos graves e persistentes; as reinternações frequentes, denominadas “porta 

giratória” (revolving door); os custos não-monetários da desospitalização, resultando em 

sofrimento dos pacientes e familiares e na sobrecarga dos profissionais; os problemas dos 

pacientes com a polícia; e a politização do movimento.  

Outro problema encontrado no processo de desinstitucionalização foi a falta de 

recursos suficientes para a efetivação desse processo. Embora os problemas com os 

transtornos psiquiátricos cheguem a aproximadamente 12% da carga global de doenças, em 

2005, 25% dos países destinaram menos de 1% do seu orçamento de saúde pública à saúde 

mental (WHO, 2005). A experiência internacional da desinstitucionalização demonstrou 

que a promoção de cuidados psiquiátricos comunitários não significa redução de gastos. 

Ao contrário, essa mudança requer um aumento dos custos, para se obter o sucesso da 

reinserção social dos pacientes, sobretudo na fase introdutória da desinstitucionalização, 

tendo em vista que, nessa fase, é necessário gerenciar e financiar a existência simultânea de 

serviços comunitários e hospitalares (WHO, 2001; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, 

Mateus, & Mari, 2007). 

Apesar da redução dos leitos e hospitais psiquiátricos em vários países, o 

orçamento de saúde mental esteve ainda voltado para a manutenção da atenção 

institucional. Até recentemente, havia aproximadamente 1,84 milhões de leitos 

psiquiátricos em todo o mundo, sendo que 72% deles ainda estavam localizados em 
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hospitais psiquiátricos e o restante em outros ambientes, incluindo unidades psiquiátricas 

em hospitais gerais e serviços comunitários (WHO, 2005). Em 38% dos países, não havia 

serviços baseados na comunidade. Assim, embora a diminuição gradativa dos leitos 

psiquiátricos tenha sido uma das primeiras ações da desinstitucionalização, mais da metade 

de todos os leitos ainda estavam em instituições psiquiátricas hospitalares. Mesmo com a 

ocorrência da desinstitucionalização em muitos países, a OMS (WHO, 2005) estimou que 

aproximadamente um terço dos países no mundo ainda não possuíam nem mesmo políticas 

específicas e programas para a saúde mental e não destinavam orçamentos específicos para 

essa área. 

Todas essas taxas citadas anteriormente podem ser ainda maiores se considerarmos 

as diferenças na assistência em saúde mental entre os países desenvolvidos e aqueles 

subdesenvolvidos. Tais diferenças foram maiores em indicadores como a carência de 

recursos humanos para a saúde mental. A proporção de psiquiatras em 2005, por exemplo, 

era de 0,1 para cada cem mil habitantes nos países mais pobres e de 9,2 nos países ricos. 

Quanto ao número de enfermeiros psiquiátricos, essa diferença é ainda maior, havendo 0,2 

profissionais por cem mil habitantes nos países pobres e 32 nos países ricos (WHO, 2005). 

Devido a essa falta de recursos, programas e serviços e à precariedade dos serviços 

existentes, a OMS (WHO, 2001) apresentou dez recomendações para a assistência em 

saúde mental no mundo.  Primeiramente, foi recomendada a formulação de políticas, 

programas e legislações sobre saúde mental em todos os países, para que o tratamento e os 

direitos básicos dos pacientes fossem garantidos. Em segundo lugar, deveriam ser 

implantados serviços na comunidade, com equipes multidisciplinares que atendam às 

múltiplas necessidades dos pacientes. Nesse contexto, tornou-se também necessária a 

preparação contínua dos profissionais especializados em saúde mental e, principalmente, 

dos profissionais da saúde básica. Além disso, cada governo deveria garantir o 

fornecimento de psicofármacos essenciais para o tratamento dos transtornos psiquiátricos. 

Outra recomendação foi que o cuidado em saúde mental fosse também oferecido na 

atenção básica, o que poderia promover um acesso mais rápido e precoce ao tratamento, 

além de diminuição dos custos. Para que haja realmente uma reabilitação psicossocial dos 

pacientes, a OMS recomendou, ainda, a educação do público em saúde mental, o 

envolvimento das comunidades, dos familiares e dos pacientes, além do estabelecimento 

de vínculos com outros setores da sociedade. 

Deve-se ainda destacar a ênfase dada pela OMS (WHO, 2001) à avaliação e ao 

monitoramento contínuo dos programas, serviços e indicadores de saúde mental na 
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comunidade, garantindo, assim, a eficácia e o acesso aos tratamentos oferecidos. 

Juntamente com essas ações, foi incentivada a realização de pesquisas para o 

desenvolvimento de novos tratamentos e a verificação de quais tratamentos são mais 

eficazes.  

No Brasil, a avaliação dos serviços de saúde mental também se relaciona com a 

desinstitucionalização psiquiátrica, que foi chamada no país de Reforma Psiquiátrica. Esse 

processo foi iniciado no final da década de 1970 e se inspirou no movimento de 

desinstitucionalização que estava ocorrendo no contexto internacional, principalmente na 

reforma ocorrida na Itália. A Reforma Psiquiátrica coincidiu com um movimento maior de 

reforma da assistência à saúde, que foi contemporâneo da democratização do país e 

caracterizado pela defesa da saúde coletiva e da equidade na oferta de serviços. Tal fato 

deve ser destacado, pois foi determinante no estabelecimento de novas políticas e serviços 

de saúde mental no país, que foram incorporados à assistência sanitária em geral por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (Delgado et al., 2007). 

Em 2001, foi aprovada a Lei 10.216, que, pela primeira vez, definiu os direitos dos 

portadores de transtornos psiquiátricos no Brasil e estabeleceu as principais diretrizes para 

o seu tratamento. A partir dessa Lei, foram publicadas diversas Portarias que 

redirecionaram a assistência em saúde mental no país, privilegiando o oferecimento de 

novos serviços de base comunitária. Essas Portarias também determinaram a diminuição 

progressiva do número de leitos em hospitais psiquiátricos, assim como a regulamentação 

das internações compulsórias e a proibição de novos hospitais psiquiátricos (Delgado et al., 

2007).  

Os novos serviços, chamados de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

começaram a surgir antes da Lei, mas sua aprovação e as Portarias aprovadas 

posteriormente possibilitaram a expansão e a oficialização desses serviços como 

organizadores da assistência em saúde mental nos municípios (Delgado et al., 2007). Os 

CAPS são serviços que oferecem atendimento clínico em regime de atenção diária, 

evitando, o quanto possível, as internações em hospitais psiquiátricos. Entre suas principais 

funções, destacam-se: a inserção e reabilitação social dos pacientes por meio de ações 

intersetoriais, a regulação da entrada dos pacientes na rede de assistência em saúde mental 

no seu território e o oferecimento de suporte à atenção à saúde mental na rede básica de 

saúde. Os CAPS podem ser diferenciados de acordo com seu porte e capacidade de 

atendimento, distinguindo-se em CAPS I, II e III, que atendem, respectivamente, a cidades 

de pequeno, médio e grande portes. Há também serviços que atendem a clientelas 
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diferenciadas, como o CAPSi, para crianças e adolescentes portadores de transtornos 

mentais, e o CAPSad, para adultos com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas (Ministério da Saúde, 2004).  

 Desde 2002, quando os CAPS passaram a receber linhas específicas de 

financiamento visando sua expansão, o número desses serviços subiu de 424 para 1.650 em 

2011. Apesar dessa considerável expansão, há necessidade de que sejam criados novos 

CAPS, principalmente em áreas de difícil acesso, pois, segundo o Ministério da Saúde 

(2011), ainda restam 34% de cobertura da assistência em saúde mental para serem 

atingidas.  

A expansão ocorrida nas políticas e nos serviços de saúde mental no Brasil mostra 

que houve um grande investimento nessa área no país. Porém, em 2010, a saúde mental 

contava ainda com apenas 2,70% do orçamento do Ministério da Saúde (Ministério da 

Saúde, 2011). Segundo Kohn, Mello e Mello (2007), o investimento em saúde mental no 

Brasil é maior do que na maioria dos países da América Latina, ficando atrás apenas do 

Uruguai, que destina cerca de 8% do orçamento à saúde mental. Por outro lado, os autores 

destacam, ainda, que esses valores estão bem abaixo dos aplicados nos Estados Unidos e 

Canadá, que são de 6% e 11%, respectivamente. 

Outro fator que deve ser destacado, apesar da expansão dos serviços, é a carência 

de atendimento e a subutilização desses serviços. De acordo com Kohn et al. (2007), no 

Brasil, metade dos portadores de transtorno bipolar e depressão não estavam recebendo 

tratamento e, entre aqueles com transtornos psicóticos, essa taxa chegou a 58%, que é uma 

das maiores do mundo. Tal problema, assim como o de garantir a qualidade dos CAPS que 

estão sendo criados, só podem ser sanados com a realização de avaliações que verifiquem 

se todas as necessidades dos pacientes estão sendo supridas e se todos os que necessitam 

de cuidado estão sendo tratados. 

 

 

Avaliação de serviços de saúde 

 

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

avaliação dos serviços de saúde em geral. A prática de avaliação em saúde tem crescido 

consideravelmente nas últimas décadas devido à ênfase na qualidade de produtos e 

serviços oferecidos em todos os âmbitos, ao desenvolvimento de novas tecnologias em 
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saúde e ao incremento da assistência sanitária em vários países (Contandriopoulos, 

Champagne, Denis, & Pineault, 1997).  

A avaliação dos serviços de saúde visa garantir a qualidade do atendimento aos 

usuários desses serviços, conforme recomendação da OMS (WHO, 2001). Para abordar o 

conceito de qualidade, deve ser destacado o modelo proposto por Avedis Donabedian 

(1990), o autor mais citado na área de avaliação de serviços de saúde. Ele propôs sete 

atributos pelos quais a qualidade do cuidado em saúde pode ser julgada: eficácia, 

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

A eficácia é definida como o melhor que pode ser obtido em um serviço de saúde 

em relação à saúde e bem-estar dos pacientes, sob as condições mais favoráveis. A 

efetividade é a melhora alcançada, ou que pode ser esperada, sob as condições comuns da 

prática diária. A eficiência é a capacidade de um serviço alcançar uma melhoria na saúde 

de seus pacientes ao menor custo possível. A otimização diz respeito ao melhor equilíbrio 

alcançado pelo serviço em relação aos custos e benefícios do cuidado oferecido. A 

aceitabilidade é a adequação da assistência oferecida pelo serviço aos desejos, expectativas 

e valores dos pacientes e seus familiares. Enquanto a legitimidade é a adequação dessa 

assistência às expectativas da comunidade ou da sociedade em geral. Por fim, a equidade é 

a justa distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros da população 

(Donabedian, 1990). 

Contandriopoulos et al. (1997) definiram a avaliação em saúde como um 

julgamento de valor, que é feito a partir de informações levantadas sobre uma intervenção 

ou um de seus componentes. Esse julgamento, por sua vez, permite que certas decisões 

sejam tomadas. Pode-se dizer, assim, que as informações produzidas no processo de 

avaliação racionalizam a tomada de decisões quanto a uma intervenção ou programa na 

área da saúde.   

Quanto aos níveis de avaliação, deve-se destacar a clássica divisão feita também 

por Donabedian (1966/2005), na qual a assistência em saúde pode ser avaliada em relação 

a três aspectos do serviço: sua estrutura, seu processo e seus resultados. A avaliação da 

estrutura consiste no estudo das condições físicas e da organização dos serviços, assim 

como dos recursos técnicos, humanos e econômicos da atenção em saúde. A avaliação do 

processo é realizada por meio da verificação de alguns indicadores, como o tipo de 

atendimento dado aos pacientes, as intervenções utilizadas e a forma de funcionamento do 

serviço. O estudo dos resultados descreve os efeitos e os impactos dos serviços na saúde e 

na vida dos usuários. Considerando-se as intervenções efetuadas e a amplitude dos seus 
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efeitos, vários fatores podem ser considerados como medidas de resultado: as mudanças 

ocorridas no estado de saúde de um paciente, em seu funcionamento global, em sua 

qualidade de vida, bem como suas percepções do cuidado e sua satisfação com o serviço 

(Donabedian, 1966/2005; Kustner et al., 2002). 

Segundo Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis e Boyle (1994), deve-se 

distinguir a avaliação propriamente dita da pesquisa avaliativa. No primeiro caso, trata-se 

da avaliação que é realizada no cotidiano dos serviços e programas de saúde, geralmente 

organizada pelos administradores e órgãos de financiamento, com fins administrativos e de 

acompanhamento. Contandriopoulos et al. (1997) destacaram que, quando esse tipo de 

avaliação é feito visando verificar a adequação dos serviços às normas e critérios 

específicos estabelecidos por um órgão regular, trata-se da avaliação normativa.  

Por outro lado, a pesquisa avaliativa é uma atividade feita por pesquisadores, 

utilizando procedimentos científicos, para responder a uma questão de pesquisa, visando a 

produção de conhecimentos (Contandriopoulos et al. 1997). Na pesquisa avaliativa, podem 

ser feitos seis tipos de análise: estratégica, da intervenção, da produtividade, dos efeitos, do 

rendimento e da implantação. Na análise estratégica, é verificada a pertinência de um 

programa ou serviço, tendo em vista os diversos problemas da população.  Na análise da 

intervenção, é verificado se os meios e recursos empregados são os mais adequados para os 

objetivos da intervenção. Pergunta-se, nesse tipo de análise, se a teoria que serviu de base 

para a intervenção é adequada e se os recursos empregados são suficientes em termos de 

quantidade, qualidade e organização. A análise da produtividade diz respeito ao estudo do 

modo como os recursos são usados para produzir as intervenções feitas, sendo esses 

recursos medidos em unidades físicas ou monetárias. A análise dos efeitos é a avaliação da 

influência dos serviços sobre o estado de saúde dos pacientes. Consiste na determinação da 

eficácia dos serviços para modificar a saúde da população por eles atendida. A análise dos 

rendimentos ou da eficiência relaciona os recursos empregados com os efeitos alcançados, 

avaliando seu custo-benefício. Finalmente, a análise da implantação consiste em verificar a 

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

ambiente no qual a intervenção é implantada sobre seus efeitos.  

Ainda com relação à pesquisa avaliativa, Selttiz, Wrightsman e Cook (1976) e 

Smith (2004) propuseram, também, uma tipologia definida por dois tipos: a formativa e a 

somativa. A pesquisa formativa, ou de processo, é realizada desde a implantação de um 

serviço e se propõe a avaliar as atividades e intervenções desenvolvidas pela equipe de um 

serviço por meio de várias fontes de dados, tais como relatos informais dos envolvidos no 
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serviço e observação participante. Essas pesquisas são bem aceitas pelos administradores, 

pois ajudam a melhorar a qualidade dos serviços mediante feedbacks imediatos para a 

correção de eventuais erros. Elas geralmente são avaliações qualitativas, visando 

compreender como os serviços funcionam. Na pesquisa avaliativa somativa, ou de 

resultados, busca-se avaliar os efeitos de um programa ou de um serviço, sendo possível 

decidir se tal serviço deve continuar ou ser interrompido. As pesquisas somativas, 

geralmente, utilizam análises estatísticas de dados quantitativos e são realizadas após um 

período de funcionamento do serviço. 

Contandriopoulos (2006) propôs que a avaliação dos programas e serviços de saúde 

seja institucionalizada, ou seja, incorporada à rotina desses serviços, de forma que as 

informações levantadas possam servir para reestruturar e melhorar os seus processos de 

planejamento, gestão e tratamento. Desse modo, a institucionalização da avaliação é 

necessária para que a tomada de decisões seja feita com base em conhecimentos sólidos, 

melhorando, assim, o desempenho dos serviços de saúde. Porém, o autor destacou que, 

antes de incorporar a avaliação à rotina dos serviços, deve-se questionar sua capacidade de 

produzir as informações e os julgamentos necessários e adequados para ajudar na tomada 

de decisões.  

Para que as informações e julgamentos levantados na avaliação sejam considerados 

na tomada de decisões, eles devem ser pertinentes, fundamentados teoricamente e ter 

credibilidade. No processo avaliativo, devem ser consideradas, também, as diferentes 

perspectivas presentes nos serviços de saúde, sendo elas representadas pelos gestores, 

planejadores, políticos e profissionais. Portanto, percebe-se que a avaliação dos serviços de 

saúde é um processo complexo que, além de contínuo, deve ser feito de forma abrangente e 

com resultados úteis para os diferentes sujeitos envolvidos (Contandriopoulos, 2006). 

 

 

Avaliação de serviços de saúde mental 

 

No campo da saúde mental, a avaliação de serviços é feita seguindo-se a abordagem 

adotada nos serviços de saúde em geral. Segundo Kustner et al. (2002), a avaliação é 

realizada em relação aos três níveis propostos por Donabedian para serem foco do processo 

avaliativo: a estrutura, os processos e os resultados. Esses autores destacaram que os três 

níveis estão interligados e que todos devem ser focalizados nos processos avaliativos, para 

que haja uma avaliação global dos serviços de saúde mental. 
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No período anterior à desinstitucionalização, a avaliação de serviços era feita 

principalmente utilizando indicadores como as características psicopatológicas dos 

pacientes, em termos de severidade, e a utilização dos serviços, verificada por meio do 

número de internações e da duração das internações. Porém, com a criação de novos 

serviços e com a mudança do foco do tratamento para a reabilitação social e melhor 

qualidade de vida dos pacientes, tornaram-se necessários novos indicadores da qualidade 

dos serviços (Almeida & Escorel, 2001). Assim, deveriam ser criados indicadores que 

expressassem a grande variedade de fatores que influem no tratamento, sendo estes de 

ordem psicológica, biológica, clínica, social e econômica (Kustner et al., 2002).  

Além de ser global e ampla, a avaliação dos serviços de saúde mental deve ser 

integrativa, com a participação de todos os envolvidos no tratamento, ou seja, pacientes, 

familiares e profissionais. Essa abordagem integrativa foi fortemente recomendada pela 

OMS (WHO, 2001). Recomendou-se, também, que todos os níveis da assistência em saúde 

mental sejam avaliados, além dos serviços, incluindo as políticas e programas e os próprios 

indivíduos. Nesse último nível, podem ser obtidos indicadores de saúde mental e 

verificadas as mudanças ocorridas em diversos aspectos em função dos tratamentos 

oferecidos nos serviços.   

No nível dos serviços, destaca-se o projeto WHO-SATIS (WHO, 1996), no qual 

foram elaboradas e adaptadas, para vários países, escalas de satisfação dos profissionais, 

familiares e pacientes com os serviços de saúde mental. Outros instrumentos têm sido 

desenvolvidos para avaliar, também, algumas características dos pacientes, como suas 

necessidades e sua qualidade de vida, podendo servir, ainda, como indicadores da 

qualidade dos serviços. 

No Brasil, a avaliação sistemática de serviços de saúde mental é bem recente e 

esteve relacionada, inicialmente, com a redução progressiva de leitos em hospitais 

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

grande porte por meio do Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar 

(PRH) no SUS. Entre 2004 e 2009, esse Programa reduziu o número de leitos psiquiátricos 

no SUS de 51.393 para 35.426, representando uma redução de 16.000 leitos. Juntamente 

com o PRH, foi criado o Programa Nacional de Avaliação Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria), que foi o primeiro processo avaliativo sistemático e anual em saúde 

mental no Brasil. O PNASH/Psiquiatria permite fazer um diagnóstico da assistência nos 

hospitais psiquiátricos e descredencia aqueles que não oferecem as condições mínimas de 

qualidade no atendimento. Ele é composto pela avaliação da estrutura física dos hospitais, 
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do fluxo hospitalar, dos processos e recursos terapêuticos, da adequação e inserção dos 

hospitais na rede de saúde mental de seu território, assim como da adequação às normas 

gerais para o funcionamento. O programa engloba, ainda, a realização de entrevistas de 

satisfação com os pacientes internados por um longo período e com aqueles prestes a terem 

alta. Em 2004, o PNASH foi incorporado ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 

de Saúde (PNASS) (Delgado et al., 2007). 

Quanto à avaliação dos serviços substitutivos, os CAPS, ela é mais recente, 

iniciando-se em 2008, com o Programa Nacional de Avaliação dos Centros de Atenção 

Psicossocial (AVALIAR CAPS) (Ministério da Saúde, 2008). Esse Programa tem como 

objetivo o acompanhamento, a estimativa da qualidade da assistência prestada e a 

avaliação de indicadores sobre o funcionamento dos CAPS por meio do preenchimento de 

formulários eletrônicos destinados a cada serviço. O AVALIAR CAPS engloba a avaliação 

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

satisfação dos usuários. Entretanto, o Programa ainda não foi implantado de forma 

contínua, tendo sido realizado, por enquanto, apenas de forma exploratória. 

 

 

Avaliação dos resultados do tratamento em serviços de saúde mental 

 

Apesar da importância de todos os níveis de avaliação, a avaliação dos resultados 

dos tratamentos oferecidos em serviços de saúde mental tem sido considerada uma 

dimensão chave na garantia da eficácia desses serviços (Smith et al., 1997). Nesse sentido, 

muitos indicadores de resultado foram desenvolvidos nas últimas décadas, principalmente 

em termos do funcionamento individual do paciente, como medidas dos sintomas, das 

necessidades e das metas dos pacientes, atingidas ou não, do seu funcionamento social, de 

sua qualidade de vida, de sua percepção do cuidado e de sua satisfação com o serviço 

(Kustner et al., 2002).  

Segundo Slade (2002), a avaliação de resultados do tratamento tem ocorrido apenas 

no campo da pesquisa avaliativa apesar da crescente pressão para incorporar essa prática 

ao cotidiano dos serviços de saúde mental. A incorporação da avaliação de resultados na 

rotina dos serviços poderia ajudar no monitoramento e melhoria dos tratamentos e na 

acreditação desses serviços por órgãos competentes. Dessa forma, muitos autores têm 

proposto a utilização de alguns princípios e recomendações básicas na avaliação dos 
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resultados em serviços de saúde mental (Smith et al., 1997; Hansson, 2001) descritos a 

seguir. 

Hansson (2001) apresentou sete recomendações relacionadas ao conteúdo e à 

metodologia da avaliação de resultados em serviços de saúde mental, tendo como 

referência a produção científica da área e a prática avaliativa nesses serviços. 

Primeiramente, o autor propôs que a avaliação seja feita tanto no nível dos serviços quanto 

no nível individual do paciente, para que sejam fornecidas informações mais abrangentes e 

esclarecedoras. A avaliação no nível dos serviços inclui indicadores de saúde da população 

e de suas necessidades, consecução das metas e objetivos desses serviços, além de medidas 

de satisfação dos profissionais e dos pacientes. A avaliação no nível do paciente, segundo o 

autor, tem sido a mais destacada na literatura. Isso tem ocorrido, pois os estudos realizados 

nesse nível de avaliação geralmente utilizam delineamentos altamente controlados, o que, 

consequentemente, tem maior credibilidade científica. A segunda recomendação 

apresentada é que sejam avaliadas múltiplas dimensões dos resultados na avaliação no 

nível dos pacientes. Com a desinstitucionalização psiquiátrica, os serviços de saúde mental 

têm utilizado, cada vez mais, intervenções complexas e com múltiplos objetivos, cujos 

resultados não podem ser avaliados por uma única medida. Dessa forma, medidas clínicas 

de psicopatologia, juntamente com medidas mais amplas, como qualidade de vida e 

necessidades dos pacientes, devem ser utilizadas. Na terceira recomendação, foi proposto 

que a avaliação de resultados inclua múltiplas perspectivas, com medidas subjetivas e 

objetivas, como a perspectiva dos profissionais, dos familiares e dos próprios pacientes, 

sendo essas últimas mais enfatizadas por suas avaliações estarem mais relacionadas com a 

frequência de utilização dos serviços. Além dessas perspectivas, deve-se incluir, também, 

medidas fornecidas por avaliadores independentes e treinados.  

A quarta recomendação de Hansson (2001) se refere à necessidade de relacionar as 

medidas de resultado com as medidas de estrutura e de processo, como os recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos utilizados, a qualidade das intervenções realizadas e o 

uso dos serviços pelos pacientes. Tal análise proporcionaria maior compreensão sobre 

quais componentes dos serviços estariam mais relacionados com os resultados obtidos. Na 

quinta recomendação, o autor propôs que seja feita uma padronização das medidas que 

descrevem a estrutura e os processos dos serviços, assim como tem sido feito no 

desenvolvimento de algumas medidas de resultado. Essa padronização seria especialmente 

importante para a realização de estudos comparativos sobre os resultados e o uso dos 

serviços. A sexta recomendação é que também sejam investigadas a eficácia e a efetividade 
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de intervenções e os efeitos de aspectos específicos dos serviços, além das avaliações 

comparativas entre diferentes modelos de serviços realizadas mais frequentemente. Essa 

investigação sobre a eficácia e a efetividade de aspectos e intervenções específicas poderia 

fornecer informações sobre os componentes ativos e terapêuticos dos serviços. A última 

recomendação é a realização de avaliações sobre o custo/efetividade dos serviços, cujas 

informações poderiam servir de referência para a comparação entre diferentes serviços e 

para a tomada de decisões administrativas. 

Outra série de recomendações foi feita por Smith et al. (1997), especificamente para 

a avaliação dos resultados no nível dos pacientes. Foram apresentados 12 princípios a 

serem seguidos no desenvolvimento de sistemas de avaliação dos resultados dos 

tratamentos em serviços de saúde mental. Esses princípios foram elaborados a partir de 

grupos focais, compostos por pacientes, profissionais e órgãos públicos de saúde mental. 

Segundo os autores, esse tipo de avaliação seria uma forma de melhorar a qualidade do 

tratamento oferecido e de destacar a pessoa do paciente com transtorno psiquiátrico, que 

deve ser o foco das intervenções. 

O primeiro princípio apresentado por Smith et al. (1997) é que os instrumentos 

utilizados nas avaliações de resultados devem ser adequados às questões investigadas e às 

informações que se pretende obter. Dessa forma, se o objetivo da avaliação é saber a 

relação entre o estado de saúde do paciente, a severidade de seu problema e os 

componentes do tratamento oferecido, devem ser utilizados instrumentos específicos à 

psicopatologia do paciente. Por outro lado, se o objetivo é buscar informações sobre o 

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

de pacientes, os instrumentos de avaliação devem ser mais globais, como aqueles que 

avaliam a qualidade de vida e o funcionamento dos pacientes. O segundo princípio é que 

sejam utilizados instrumentos válidos, fidedignos e sensíveis a mudanças clínicas ao longo 

do tempo. Em terceiro lugar, foi proposta a realização de avaliações de resultado com 

instrumentos breves e que não exijam muito esforço dos respondentes. Além disso, foi 

proposto que essas avaliações e os instrumentos usados sejam flexíveis e adaptáveis a 

diferentes serviços, possibilitando a comparação entre eles. O quarto princípio é que as 

avaliações de resultados devem incluir tanto medidas do estado geral de saúde do paciente 

como medidas de saúde mental. Segundo os autores, a saúde geral e a saúde mental são 

aspectos interdependentes, havendo a necessidade de utilizar medidas, tais como: 

qualidade do sono, alimentação, sexualidade, sintomas clínicos como dores e tremores, 

além de medidas psicológicas, como humor, bem-estar e relacionamentos interpessoais. O 
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quinto princípio recomenda que sejam incluídas avaliações dos próprios pacientes sobre o 

tratamento e sobre seus efeitos. 

 O sexto princípio proposto por Smith et al. (1997) é que os instrumentos de 

avaliação incluam informações sociodemográficas e clínicas dos pacientes, como nível 

socioeconômico, suporte social, severidade do transtorno psiquiátrico, diagnóstico e uso de 

drogas. Essas características podem predizer melhores ou piores resultados do tratamento e 

o levantamento dessas informações permite aos avaliadores ajustar as diferenças entre 

grupos de pacientes. O sétimo princípio é que as avaliações de resultado deveriam levantar 

informações sobre dimensões da vida do paciente afetadas especificamente por sua 

condição ou diagnóstico; por exemplo, as habilidades de vida independente em pessoas 

com esquizofrenia e as restrições de espaço em pessoas com pânico. Dessa forma, é 

reconhecido que condições e transtornos psiquiátricos diferentes acarretam efeitos diversos 

no funcionamento dos pacientes. O oitavo princípio é que os resultados do tratamento 

sejam avaliados em diferentes momentos, para que eventos importantes, como remissão de 

sintomas, recaídas e outras mudanças clínicas, sejam acompanhados pelo serviço. No nono 

princípio, foi recomendada a utilização de uma seleção adequada dos pacientes a serem 

avaliados e de amostras representativas nas avaliações de resultado, para que os dados 

gerados possam ser generalizados. O décimo princípio é que as avaliações de resultado 

devem incluir aqueles pacientes que o abandonarem prematuramente, para que a amostra 

seja representativa do conjunto dos pacientes, e não apenas dos que persistiram no 

tratamento, tendo em vista que se tem observado uma alta taxa de abandono de pacientes. 

Dessa forma, pode-se obter uma visão clara de como o tratamento está afetando o conjunto 

dos pacientes no serviço. Por último, os dois outros princípios propostos por Smith et al. 

(1997) coincidem com a terceira e a quarta recomendações apresentadas por Hansson 

(2001) e já descritas anteriormente. 

A forma mais tradicional de se verificarem os resultados do tratamento em saúde 

mental tem sido a utilização de observações e de registros feitos por terceiros antes e após 

o tratamento (Mercier et al., 2004). Geralmente, tal verificação é realizada baseando-se na 

alteração da sintomatologia do paciente. Na prática clínica, essa avaliação é feita 

frequentemente por enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais, sendo os 

critérios mais utilizados a própria experiência do avaliador e suas impressões clínicas sobre 

o paciente (Burlingame et al., 2005). 

Para a verificação dos efeitos do tratamento sobre a sintomatologia dos pacientes, o 

procedimento mais comum é a utilização de testes estatísticos paramétricos e não-
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paramétricos (Jacobson & Truax, 1991; Ogles, Lunnen, & Bonesteel, 2001). Nesses testes, 

analisa-se se a diferença entre as médias do pré e do pós-testes foi estatisticamente 

significativa. Entretanto, a simples verificação da significância estatística dos efeitos do 

tratamento tem gerado, desde a década de 1970, vários questionamentos na literatura da 

área, segundo Jacobson e Truax (1991). Primeiramente, as diferenças estatisticamente 

significativas entre o pré e o pós-testes não informam nada a respeito dos efeitos do 

tratamento sobre a sintomatologia de cada paciente especificamente, mas do grupo de 

pacientes como um todo. Além disso, a significância estatística informa apenas se existe 

uma real mudança nos escores de sintomatologia, mas não informa nada sobre o tamanho 

dessa diferença, seu impacto real na vida dos pacientes e seu significado clínico. 

Devido às limitações da significância estatística, tem sido enfatizada a necessidade 

de verificar a significância clínica dos efeitos do tratamento sobre os sintomas dos 

pacientes. Tal ênfase ocorreu, primeiramente, na avaliação das psicoterapias e, mais 

recentemente, também na avaliação de resultados do tratamento em serviços de saúde 

mental (Eisen et al., 2004). O conceito de significância clínica foi definido por Kazdin 

(1999) como os efeitos práticos e aplicados de um tratamento, ou seja, se esse tratamento 

produz mudanças reais e notáveis na vida diária dos pacientes e das pessoas com quem eles 

convivem. Segundo esse autor, três critérios tem sido destacados na literatura para avaliar a 

significância clínica das mudanças obtidas em um tratamento: 1. a diferença pré-pós em 

relação a indicadores de amostras normativas funcionais, 2. a avaliação subjetiva do 

próprio paciente e das pessoas com quem ele convive e 3. o impacto do tratamento em 

medidas reconhecidamente importantes de ajustamento do paciente, como hospitalização, 

alta, evasão e tempo de internação. O primeiro critério tem sido o mais utilizado nas 

últimas duas décadas, principalmente por meio de metodologias que foram desenvolvidas 

nas últimas décadas, baseadas em modelos estatísticos e matemáticos (Del Prette & Del 

Prette, 2008). O segundo critério, que inclui a percepção dos próprios pacientes, também 

tem sido destacado frequentemente pelos autores da área (Kazdin, 1999, Ogles et al., 2001) 

e consiste no critério adotado do presente trabalho. Esse critério será discutido no próximo 

tópico desta revisão de literatura. 

De acordo com Eisen et al. (2004), apesar de não haver nenhuma metodologia 

padrão para a verificação da significância clínica dos resultados de um tratamento, três 

métodos têm sido mais utilizados: 1. Effect Size (ES) ou Tamanho do Efeito, 2. Standard 

Error of Measurement (SEM) ou Erro Padrão de Medida e 3. O método de Jacobson e 

Truax (1991) ou “método JT”. Todos esses métodos têm a vantagem de avaliar a 
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significância clínica do tratamento em nível individual. O primeiro método, Tamanho do 

Efeito, foi proposto, inicialmente, para medir a magnitude do efeito de um tratamento em 

grupos de pacientes e, posteriormente, foi também adaptado para avaliar esse efeito 

individualmente. Seu valor pode ser obtido dividindo a diferença dos escores pré-pós pelo 

desvio-padrão do escore do pré-teste. Para que o resultado de um tratamento seja 

considerado clinicamente significativo, o Tamanho do Efeito obtido deve ser, no mínimo, 

um valor médio, ou seja, igual ou maior que 0,5, o que corresponde a uma mudança 

passível de ser notada por um observador cuidadoso. O segundo método, denominado Erro 

Padrão de Medida, foi inicialmente proposto para avaliar a mudança individual de 

pacientes em resultados de instrumentos de qualidade de vida, mas seu emprego tem sido 

expandido para a avaliação de mudanças clinicamente significativas em várias condições 

psiquiátricas. Seu valor se refere ao desvio-padrão do escore de um paciente e pode ser 

calculado multiplicando-se o desvio-padrão da amostra, da qual o paciente faz parte, pela 

raiz quadrada de 1 menos seu coeficiente de confiabilidade. Um valor maior ou igual a 1 

pode ser considerado como indicador de uma mudança clinicamente significativa em um 

paciente (Eisen et al., 2007).  

   O terceiro método, denominado JT, tem sido o mais utilizado para verificar a 

significância clínica dos resultados do tratamento em psicoterapia e em toda a área de 

saúde mental. Esse método é constituído por duas etapas: 1. o cálculo do Reliable Change 

Index (RCI) ou Índice de Mudança Confiável (IMC) e 2. a verificação da significância 

clínica da mudança pré-pós. O IMC serve para verificar se a mudança pré-pós pode ser 

atribuída à intervenção ou ao acaso. Seu valor é calculado subtraindo-se o escore do pós-

teste pelo do pré-teste e dividindo-se esse resultado pelo erro padrão dessa mesma 

diferença pré-pós. Um valor de IMC maior que 1,96 indica que a mudança é clinicamente 

confiável (Jacobson & Truax, 1991; Eisen et al., 2004). Na segunda etapa, que é a análise 

da significância clínica, é verificado o grau em que os pacientes atingiram os padrões 

esperados de melhora, ou seja, se eles entraram no intervalo normativo da população 

funcional ou não. Para isso, é necessário dispor de dados normativos da população-alvo da 

avaliação para o instrumento de medida utilizado. Jacobson e Truax (1991) sugeriram três 

critérios que podem ser utilizados nessa etapa. O primeiro critério é utilizado quando não 

há dados normativos para a população funcional com relação a um determinado 

instrumento de medida. Nesse caso, a mudança é considerada clinicamente significativa 

quando a diferença pré-pós for, no mínimo, dois desvios-padrão abaixo da média do pré-

teste (quando se trata de efeitos de redução da variável dependente no tratamento). O 
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segundo critério é usado quando o pesquisador possui apenas dados normativos da 

população funcional. A mudança significativa é representada por um escore do pós-teste 

situado dentro do intervalo que começa na média da população funcional menos dois 

desvios-padrão dessa população. O terceiro critério é utilizado quando há dados 

normativos tanto da população funcional quanto da disfuncional. Nesse critério, a mudança 

clinicamente significativa ocorre quando o escore do pós-teste está acima da média mais 

dois desvios-padrão da população funcional e também acima da média menos dois desvios-

padrão da população disfuncional (Jacobson & Truax, 1991; Del Prette & Del Prette, 

2008).  

Quanto aos instrumentos utilizados na avaliação de resultados por terceiros, nas 

últimas décadas, têm sido desenvolvidos inúmeros instrumentos padronizados, 

principalmente para a realização de diagnósticos e para a avaliação da sintomatologia e da 

severidade do transtorno. Observam-se muitos esforços para que sejam utilizados, cada vez 

mais, procedimentos padronizados de diagnóstico e avaliação do paciente, que permitam a 

comparabilidade das medidas e facilitem o desenvolvimento de novas estratégias de 

tratamento e a verificação de qual delas é mais eficaz (Burlingame et al., 2005). 

Dois exemplos de instrumentos desenvolvidos para auxiliar na avaliação do 

paciente são a Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS), formulada por Overall e 

Gorham (1962), e a Escala da Avaliação Global do Funcionamento (AGF), que faz parte 

do diagnóstico multidimensional da quarta edição revisada do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) da Associação de Psiquiatria Americana 

(APA, 2000). O primeiro consiste em uma escala de avaliação da severidade do transtorno 

psiquiátrico, dividida em dimensões quanto à sintomatologia, enquanto o segundo avalia o 

funcionamento psicológico, social e ocupacional do paciente, por meio de uma única 

pontuação dada pelo avaliador, o que não é considerado metodologicamente adequado. 

Esses dois instrumentos são os mais usados na avaliação dos resultados do tratamento por 

intermédio de medidas antes e depois da intervenção (Burlingame et al., 2005).  

 

 

Avaliação de resultados relatados pelos próprios pacientes 

 

A perspectiva dos pacientes tem sido cada vez mais enfatizada na avaliação das 

intervenções em saúde mental nas últimas décadas. Tal ênfase se deu por meio de 

numerosos estudos na área e da formulação de novos instrumentos dirigidos 
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exclusivamente aos pacientes. Com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, os 

serviços de saúde mental, antes focados apenas na redução dos sintomas, passaram a 

buscar, principalmente, a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Essa mudança fez 

com que a avaliação subjetiva dos pacientes, sobre os efeitos do tratamento em sua vida, se 

tornasse importante. Além disso, os pacientes psiquiátricos passaram a ser vistos, cada vez 

mais, como participantes ativos do tratamento e colaboradores dos serviços, cujas opiniões 

e percepções são importantes para a manutenção da qualidade dos serviços (Hellewell, 

2002; McCabe et al., 2007).       

 A avaliação de resultados pelo próprio paciente foi definida pela United States 

Food and Drug Administration (FDA) como Patient Reported Outcomes ou medidas PRO.  

Esse tipo de avaliação consiste em “qualquer informação fornecida diretamente pelo 

paciente sobre o resultado do tratamento, seja referente ao seu estado de saúde ou relativo 

ao tratamento recebido, sem a interferência de terceiros” (FDA, 2006, p.1). De acordo com 

a FDA (2006), as medidas PRO podem ser utilizadas para avaliar diferentes aspectos, 

desde aqueles puramente sintomáticos (como preocupações e medo), passando por 

aspectos um pouco mais complexos (a habilidade de desempenhar tarefas cotidianas, por 

exemplo), até aqueles ainda mais complexos (como a qualidade de vida dos pacientes). Os 

resultados avaliados pelas medidas PRO podem diferir em termos de seu grau de 

visibilidade: alguns sendo observáveis por terceiros (ex.: frequência de tremores e de 

determinados comportamentos), outros sendo não-observáveis (ex.: sentir-se deprimido). 

Uma aplicação importante dos resultados relatados pelos próprios pacientes é o seu 

uso nos testes clínicos de psicofármacos, o que tem sido fortemente recomendado pela 

FDA (2006) e também pela literatura da área (Hellewell, 2002). A inclusão desse tipo de 

medida na avaliação de novas substâncias psicotrópicas e do tratamento psiquiátrico 

medicamentoso é considerada importante devido à dimensão exclusivamente subjetiva de 

alguns efeitos desses medicamentos e de alguns de seus efeitos colaterais. Outra 

recomendação que tem sido feita com relação às medidas PRO é a sua inclusão na 

avaliação cotidiana dos tratamentos oferecidos nos serviços de saúde mental, tal como tem 

sido sugerido por vários órgãos governamentais na Inglaterra e nos Estados Unidos. 

Entretanto, o uso de medidas de resultados relatados pelos pacientes na área de saúde 

mental tem predominado no contexto da pesquisa, ao contrário de outras áreas da saúde, 

nas quais essa prática tem sido incorporada ao contexto clínico (Hunter, Cameron, & 

Norrie, 2009; Reininghaus, McCabe, Burns, Croudace, & Priebe, 2010). A principal razão 

para a tradicional resistência dos clínicos em incorporar o uso de medidas PRO à sua 
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prática seria uma suposta falta de confiabilidade do relato dos pacientes, principalmente 

aqueles com transtornos psiquiátricos graves e recorrentes. O fato de esses pacientes 

apresentarem déficits neurocognitivos, distúrbios do pensamento e da linguagem poderia 

afetar a credibilidade desse tipo de avaliação. Paradoxalmente, essa relutância dos clínicos 

não ocorre na formulação dos diagnósticos, que são quase totalmente baseados nos relatos 

dos pacientes sobre suas experiências, sejam elas observáveis ou não (Awad & Voruganti, 

2000; Hellewell, 2002). 

Apesar dessa falta de credibilidade das medidas PRO, pelos clínicos da área de 

saúde mental, nas últimas duas décadas, muitas pesquisas têm demonstrado que os 

autorrelatos dos pacientes são confiáveis e suas medidas fidedignas (Awad & Voruganti, 

2000; Hellewell, 2002). Entre essas pesquisas, destaca-se a de Voruganti, Helesgrave, 

Awad e Seeman (1998), na qual os coeficientes de correlação teste-reteste de medidas de 

qualidade de vida, fornecidas pelos pacientes ao longo de quatro semanas, foram 

estatisticamente significativos (com r = 0,80-0,87). Os autores também encontraram uma 

correlação significativa entre as medidas fornecidas pelos pacientes e as avaliações 

objetivas pelos clínicos. Outro resultado notável dessa pesquisa foi que os pacientes com 

sintomas mais severos, assim como aqueles menos sintomáticos, também apresentaram 

coeficientes significativos de correlação teste-reteste. Isso sugere que a severidade dos 

transtornos mentais, em si, não afeta a capacidade dos pacientes de relatarem suas 

experiências de forma consistente. Outra pesquisa que apresentou resultados positivos 

quanto à confiabilidade das medidas PRO foi realizada por Naber (1998). Os resultados 

dessa pesquisa demonstraram a estabilidade dos valores obtidos ao longo de quatro meses, 

em medidas de bem-estar dos pacientes em relação ao uso de antipsicóticos, havendo uma 

variação nesses valores apenas devido à alteração do regime medicamentoso.  

Mesmo com esses resultados apontados na literatura, Awad e Voruganti (2000) 

destacam que vários cuidados devem ser tomados, para garantir a confiabilidade das 

medidas fornecidas pelos pacientes. Um desses cuidados seria a utilização de medidas 

multidimensionais, que fornecem escores para diferentes dimensões do aspecto avaliado, 

aumentando a sensibilidade da medida. Ao contrário, as medidas unifatoriais são mais 

globais e tendem a apresentar escores mais altos, uma vez que não incluem avaliações 

diferenciadas para as diversas dimensões do fenômeno avaliado. Outro cuidado 

metodológico apresentado na literatura é a utilização da técnica de sondagem (Probe 

Technique), recomendada por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), para aumentar a 

confiabilidade das respostas obtidas e verificar se os sujeitos apresentam uma boa 
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compreensão das questões. Essa técnica consiste em pedir aos entrevistados que 

justifiquem sua resposta a cada item da escala de medida aplicada em situação de 

entrevista. Um cuidado adicional a ser tomado durante a avaliação de resultados pelos 

pacientes consiste em evitar a influência do viés de “desejabilidade social” (social 

desirability). Esse viés se refere à tendência dos pacientes de apresentarem uma imagem 

favorável deles mesmos e do serviço ou tratamento avaliado, o que geralmente ocorre em 

situações de avaliação (Van de Mortel, 2008). Para diminuir a influência desse viés, 

Mercier et al. (2004) propõem que, antes de iniciar a aplicação do instrumento PRO, 

devem ser dadas instruções detalhadas aos pacientes, além de assegurar a 

confidencialidade e o anonimato dos dados fornecidos por eles na avaliação.     

Outro ponto frequentemente discutido em relação ao uso de medidas subjetivas dos 

pacientes é a questão da qualidade dos instrumentos utilizados. Apesar do grande número 

de escalas e questionários desenvolvidos nas últimas décadas, muitos deles foram 

construídos inadequadamente no que se refere ao conteúdo e à forma. Além disso, muitos 

estudos têm utilizado instrumentos não-validados (Perreault, Katerelos, Sabourin, 

Leichner, & Desmarais, 2001; Ruggeri, 1994). Dessa forma, a própria FDA (2006) tem 

recomendado a utilização de instrumentos de medida que tenham suas propriedades 

psicométricas verificadas, tendo, inclusive, proposto alguns procedimentos a serem 

seguidos para a validação dos instrumentos de medida.   

Várias razões foram apontadas na literatura para justificar a inclusão da perspectiva 

dos pacientes na avaliação dos resultados do tratamento em serviços de saúde mental. De 

acordo com Donabedian (1992), os resultados obtidos com o tratamento devem estar 

adequados às expectativas dos usuários do serviço, para que a qualidade técnica da 

assistência em saúde seja garantida. McCabe et al. (2007) destacam que alguns efeitos do 

tratamento são conhecidos apenas pelos pacientes, tais como alucinações, bem-estar e 

efeitos colaterais dos medicamentos, os quais podem não ser observáveis e nem 

acompanhados por sinais físicos. Além disso, segundo esses autores, os pacientes possuem 

uma perspectiva única sobre seu problema e sobre sua experiência com o serviço, o que 

pode ser utilizado para melhorar o tratamento e complementar as medidas tomadas pelos 

clínicos. Outra justificativa é que a inclusão da perspectiva dos pacientes está relacionada 

com uma satisfação maior deles com o tratamento, a qual, por sua vez, está associada com 

uma adesão maior ao tratamento, diminuindo as taxas de abandono e de re-hospitalizações 

(Hasler et al., 2004a). Essa relação, mesmo que indireta, com o aumento da adesão, é de 

grande importância para o funcionamento adequado dos serviços de saúde mental, 
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considerando as altas taxas de abandono que ocorrem nesses serviços, segundo a literatura 

(Melo & Guimarães, 2005). Dessa forma, a inclusão da perspectiva dos pacientes pode não 

só fornecer informações sobre os resultados do tratamento, mas também influenciá-lo 

diretamente. 

McCabe et al. (2007) dividiram as medidas PRO em dois grupos. O primeiro grupo 

é composto por medidas relacionadas à doença e ao tratamento, tais como as medidas das 

necessidades e metas do paciente, de satisfação com o tratamento e com o serviço em 

geral, da relação terapêutica, da comunicação com o profissional, assim como as medidas 

dos sintomas e da capacidade de insight. O segundo grupo consiste de variáveis 

relacionadas com o bem-estar e recuperação do paciente, tais como as medidas de 

autonomia, autoestima, senso de coerência e a recuperação propriamente dita. Entre todas 

essas medidas, a mais utilizada tem sido a satisfação dos pacientes com os serviços e com 

o tratamento, por meio de inúmeros instrumentos, que foram desenvolvidos e validados nas 

últimas décadas (Mercier et al., 2004). Porém, apesar de incluir itens relacionados aos 

resultados e efeitos do tratamento, a satisfação, em geral, não é considerada uma medida 

exclusiva de resultados, pois inclui também muitos itens relacionados a outros aspectos do 

serviço, tais com a avaliação de sua estrutura e de processo (Ruggeri, 1994). A avaliação 

dos sintomas pelos pacientes é outra medida PRO que tem sido utilizada, mais 

recentemente, na literatura, apesar de não ser tão comum quanto a avaliação de sintomas 

realizada por terceiros. Na avaliação da sintomatologia pelos próprios pacientes, é 

frequente o uso de escalas focadas em sintomas de transtornos específicos, principalmente 

a Depressão e os Transtornos de Ansiedade. Os instrumentos desse tipo, mais utilizados na 

literatura, são as escalas de Beck e as de Hamilton, para avaliação da Ansiedade e da 

Depressão, além da Escala de Yale-Brown para Sintomas Obsessivo-Compulsivos (Y-

BOCS), sendo todas essas escalas multidimensionais e validadas. A avaliação da alteração 

de sintomas gerais também tem sido utilizada na literatura, destacando-se o Symptom 

Checklist 90-R (SCL-90-R), que é o instrumento PRO mais utilizado como medida de 

sintomas psicopatológicos e de transtornos psiquiátricos em geral, sendo também uma 

escala multidimensional e validada (Laloni, 2001). 

 

 

Mudanças percebidas pelos próprios pacientes em função do tratamento 
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Outra medida subjetiva importante que também tem sido proposta para avaliar os 

resultados do tratamento em serviços de saúde mental é a medida das mudanças percebidas 

pelos próprios pacientes (Mercier et al., 2004). Nesse tipo de avaliação, os pacientes 

avaliam as mudanças que ocorreram em várias dimensões de suas vidas como um efeito do 

tratamento recebido. Essa medida foi utilizada inicialmente na área de avaliação de 

tratamentos de saúde em geral, principalmente na área de reumatologia e na avaliação de 

tratamentos para dor crônica (Fischer et al., 1999). Posteriormente, a medida das mudanças 

percebidas pelos próprios pacientes foi adotada na área de saúde mental, primeiro, na 

avaliação das psicoterapias e, nas duas últimas décadas, tem sido também utilizada na 

avaliação de tratamentos psiquiátricos e psicológicos oferecidos em serviços de saúde 

mental (Hasler et al. 2004b).  

Segundo Mercier et al. (2004), a utilização da medida de percepção de mudança 

pelos próprios pacientes na avaliação de resultados em serviços de saúde mental possui 

várias vantagens tanto do ponto de vista clínico quanto do gerenciamento desses serviços. 

Primeiramente, essa medida pode fornecer informações importantes sobre o resultado do 

tratamento, mostrando quais áreas da vida do paciente estão melhorando ou piorando em 

função do tratamento recebido e quais não estão mudando. Essas informações podem ser 

úteis para orientar os profissionais na realização de mudanças nas intervenções terapêuticas 

utilizadas, visando um tratamento mais adequado ao paciente. A medida de percepção de 

mudança pode, também, ser aplicada várias vezes durante o tratamento e não apenas no seu 

final, permitindo que os clínicos adaptem as intervenções às mudanças das necessidades 

dos pacientes, as quais variam ao longo do tratamento. Outra vantagem apontada pelos 

autores seria a utilização das mudanças percebidas pelos pacientes para avaliar se as metas 

do tratamento estão sendo atingidas. Por exemplo, antes de iniciar o tratamento, os 

profissionais e os pacientes poderiam definir metas de mudanças em função das 

intervenções aplicadas e, após alguns meses de tratamento, os próprios pacientes poderiam 

relatar o nível das mudanças ocorridas nesses aspectos. Portanto, a avaliação das mudanças 

percebidas poderia ser incorporada na avaliação contínua dos tratamentos em serviços de 

saúde mental devido à administração rápida e barata desse tipo de medida. 

O uso da percepção de mudanças na avaliação de resultados do tratamento pode, 

também, favorecer o processo de “empoderamento” (empowerment) dos pacientes 

psiquiátricos (Mercier et al., 2004). Esse conceito tem sido destacado na literatura como 

uma das principais metas a serem focadas nos serviços de saúde mental e consiste, de 

forma geral, na busca de maior autonomia para os pacientes e de sua maior participação em 



 36

todas as fases do tratamento, incluindo a avaliação de resultados (Chamberling, 1997). Ao 

relatarem as mudanças experimentadas em função do tratamento e perceberem que seus 

relatos são considerados pelo serviço, os pacientes poderiam adquirir maior senso de 

controle e autonomia. Dessa forma, a utilização dessa medida na avaliação de resultados 

pode, além de garantir a qualidade do tratamento, ter um efeito terapêutico em si mesmo.   

Mercier et al. (2004) destacaram igualmente que as mudanças percebidas pelos 

próprios pacientes servem também para calibrar as medidas objetivas de sintomatologia, 

tomadas por terceiros, antes e após o tratamento. Essa calibração serviria para verificar se 

as alterações detectadas nas medidas pré-pós dos sintomas produzem, de fato, um impacto 

real na vida dos pacientes, tal como avaliado por eles próprios (Sechrest, McKnight, & 

McKnight, 1996). Essa observação indica, portanto, que a avaliação das mudanças 

percebidas pelos pacientes consiste em uma forma de avaliar a significância clínica dos 

resultados do tratamento em serviços de saúde mental. De fato, a percepção de mudanças 

tem sido sugerida por alguns autores como a principal medida para verificar a significância 

clínica dos resultados do tratamento quando se utiliza o relato subjetivo dos próprios 

pacientes como critério para essa verificação (Seligman, 1995; Kazdin, 1999; Hasler et al., 

2004b; Eisen et al., 2004). Esse uso da medida de percepção de mudança para confirmar a 

significância clínica dos resultados do tratamento pode também indicar a validade social do 

tratamento, ou seja, sua aceitabilidade e efeitos práticos para o próprio paciente e seu meio 

(Ogles et al., 2001; Mercier et al., 2004). 

Além de ser um indicador dos resultados do tratamento, a avaliação das mudanças 

percebidas pelos próprios pacientes também tem sido apontada, na literatura da área, como 

fator preditivo e associado a outras medidas subjetivas de resultado, como a qualidade de 

vida e a satisfação dos pacientes com os serviços. Em uma pesquisa realizada por Cesari e 

Bandeira (2010), com 72 dois pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, atendidos em 

um serviço de referência em saúde mental, a percepção de mudanças pelos pacientes foi o 

principal fator preditivo da sua qualidade de vida em comparação com as variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Um resultado similar foi encontrado no estudo de Silva 

(2011), no qual foram avaliados 110 pacientes psiquiátricos atendidos em instituições 

psiquiátricas públicas. Nesse último estudo, as mudanças percebidas pelos próprios 

pacientes como resultado do tratamento foi igualmente a variável mais preditiva da 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental. Esses resultados são coerentes 

com os dados apontados por estudos internacionais, pois confirmaram a ocorrência de uma 

associação positiva e significativa entre a percepção de mudanças e a satisfação com os 



 37

serviços, tal como verificado por Hasler et al. (2004a, 2004b) e por Lunnen et al. (2008), 

em pacientes submetidos à psicoterapia, e por Holcomb, Parker, Leong, Thiele e Higdon 

(1998) e por Perreault et al. (2010), em pacientes submetidos a tratamento para 

dependência química. Esses resultados aumentam a importância do uso da medida de 

percepção de mudança, tendo em vista que a satisfação dos pacientes está intimamente 

relacionada com sua adesão ao tratamento e com o uso dos serviços.    

Poucos estudos investigaram quais são os fatores sociodemográficos e clínicos mais 

associados à melhor percepção de mudanças pelos pacientes como resultado do tratamento. 

Dentre os estudos encontrados que avaliaram a percepção de mudanças pelos próprios 

pacientes, apenas dois investigaram a influência desse tipo de variáveis. No estudo de 

Perreault et al. (2010), realizado com pacientes que recebiam tratamento farmacológico 

para dependência química, a idade dos pacientes e o tempo de tratamento foram 

investigados como possíveis fatores associados à percepção de mudança. Não foi 

encontrada nenhuma relação significativa entre essas variáveis e a percepção de mudanças 

pelos pacientes. Em outro estudo, realizado por Hasler et al. (2004b), com pacientes 

diagnosticados com transtornos não-psicóticos e submetidos, no mínimo, a oito sessões de 

tratamento psicoterapêutico e/ou farmacológico, foram avaliadas as seguintes variáveis: 

características do tratamento, categorias diagnósticas e características do trabalho dos 

pacientes. Os resultados mostraram uma relação significativa entre essas variáveis e a 

percepção de mudanças em aspectos específicos da vida dos pacientes. Por exemplo, um 

maior número de sessões de tratamento estava significativamente correlacionado com uma 

percepção de melhora mais acentuada com relação ao bem-estar psicológico e aos 

sintomas. O tratamento exclusivamente psicoterápico estava associado a uma percepção de 

melhora maior nos aspectos do bem-estar e dos comportamentos alimentares, enquanto o 

tratamento exclusivamente farmacológico estava associado a uma percepção de melhora 

maior na qualidade do sono dos pacientes. Com relação ao tipo de diagnóstico dos 

pacientes, observou-se que os pacientes com transtornos de ansiedade perceberam mais 

melhoras nos sintomas de medo, enquanto que os pacientes com transtornos alimentares 

relataram mais melhoras percebidas no comportamento alimentar. Em relação ao trabalho, 

os pacientes que exerciam uma atividade não-remunerada relataram maiores mudanças nos 

relacionamentos interpessoais.  
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Relação entre mudanças percebidas e alteração na sintomatologia 

 

Atualmente, pouco se sabe sobre as bases da avaliação dos pacientes ao relatarem 

as mudanças percebidas por eles em função do tratamento recebido em serviços de saúde 

mental. Dessa forma, há necessidade de verificar quais seriam os fatores mais preditivos da 

percepção de mudanças pelos pacientes como resultado do tratamento (Hasler et al., 

2004b; Mercier et al., 2004; Perreault et al., 2010). De acordo com a literatura da área, uma 

medida específica que deveria ser investigada como um desses fatores preditivos é a 

alteração da sua sintomatologia, avaliada por meio da diferença dos escores pré-pós em 

escalas de medida (Kazdin, 1999; Guyatt et al., 2002). Segundo Kazdin (1999) e Hasler et 

al. (2004b), tal investigação pode ajudar a esclarecer a relação entre as duas variáveis, as 

quais podem se corresponder ou não. Por exemplo, os pacientes podem apresentar uma 

alteração positiva dos escores pré-pós dos sintomas, avaliados por terceiros, sem 

necessariamente se sentirem melhores, na medida de percepção de mudança como 

resultado do tratamento, podendo também ocorrer o contrário ou mesmo uma concordância 

entre as duas medidas. Guyatt et al. (2002) destacaram que a correlação entre essas duas 

medidas poderia validar os resultados obtidos em cada uma delas. 

Na área da reumatologia, na qual a percepção de mudança já tem sido utilizada há 

mais tempo como medida de resultado do tratamento, várias pesquisas verificaram a 

relação entre essa medida e a alteração da gravidade dos sintomas em termos das dores 

sentidas pelos pacientes. Na maioria dessas pesquisas, foi encontrada uma correlação 

significativa entre as duas variáveis apesar de fraca ou moderada. Deve-se destacar que, 

em todos esses estudos, a severidade dos sintomas foi medida pelo próprio paciente e não 

por outros avaliadores, o que é mais comum na prática clínica (Fischer et al., 1999; Elliot, 

Smith, Hannaford, Smith, & Chambers, 2002; Tashjian et al., 2008).  

Na área de saúde mental, como assinalado anteriormente, em uma busca realizada 

na literatura, foram encontradas 15 pesquisas, que avaliaram a relação entre a 

sintomatologia, medida antes e após o tratamento, e as mudanças percebidas pelos 

pacientes após um período de tratamento. Essas pesquisas apresentaram uma contradição 

de resultados. Entre essas pesquisas, apenas quatro não encontraram uma relação 

significativa entre essas duas variáveis investigadas, enquanto as outras 11 encontraram tal 

relação. Esses estudos estão descritos a seguir. 

A pesquisa de Ries et al. (1999) investigou a relação entre a variação dos sintomas 

e as mudanças percebidas por pacientes atendidos em um serviço ambulatorial, com 
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tratamento psiquiátrico, integrado com gerenciamento de casos (case management). Para 

isso, foram avaliados 55 pacientes diagnosticados com Transtornos Psiquiátricos Graves e 

Recorrentes em comorbidade com Transtornos relacionados ao uso de substâncias. A 

avaliação dos sintomas foi feita em dois momentos, no início do tratamento e um ano 

depois, pelos gerenciadores de caso responsáveis pelos pacientes. A medida utilizada para 

medir a severidade dos sintomas foi uma subescala de um instrumento validado e 

multidimensional, a Four Dimensional Case Manager Rating Scale (4D). Para avaliar a 

variação dos sintomas, os escores do pré-teste foram subtraídos pelos do pós-teste. No final 

do tratamento, foi avaliada a percepção de mudanças pelos próprios pacientes por meio de 

um instrumento não-validado e desenvolvido pelos próprios autores. Esse instrumento 

incluía nove itens referentes a diferentes aspectos da vida dos pacientes. A maioria dos 

pacientes relatou estar se sentindo melhor após o tratamento. Os resultados do estudo 

apontaram, ainda, uma correlação fraca e não-significativa entre os escores globais das 

duas escalas, com um coeficiente de correlação igual a 0,25. 

Kupper e Tschacher (2008) realizaram um estudo com 43 pacientes que 

apresentavam transtornos psicóticos, internados em um serviço que oferecia tratamento 

psiquiátrico e psicológico. A percepção de mudanças foi avaliada por meio do Emotional 

and Behavioral Changes in Psychotherapy Questionnaire (VEV), uma medida 

unidimensional e validada, composta por 42 itens referentes aos comportamentos e bem-

estar dos pacientes. Apesar de se tratar de uma medida para a psicoterapia, segundo os 

autores, esse instrumento já havia sido utilizado previamente e com sucesso em amostras 

similares às de seu estudo. Os sintomas foram avaliados antes e após o tratamento, com um 

intervalo médio de três meses, pela escala Ciompi-Tschacher (CT), multidimensional e 

validada, específica para a avaliação de sintomas psicóticos. A variação sintomática foi 

verificada de duas formas: 1. subtraindo-se a média dos escores dos cinco primeiros dias 

de internação pelo escore médio dos cinco últimos dias dos pacientes no serviço e 2. 

calculando-se o Índice de Mudança Confiável, de Jacobson e Truax (1991), que distinguiu 

os pacientes que obtiveram melhora confiável daqueles que não apresentaram tal melhora. 

Como resultado, não foi encontrada associação significativa entre a mudança percebida e 

as alterações dos sintomas, em dados categóricos, por meio do teste Chi-quadrado. Foram 

obtidas, também, correlações de Pearson fracas e não-significativas entre os escores de 

mudanças percebidas pelos pacientes e a variação dos escores dos sintomas nas três 

dimensões da escala CT: psicoticismo (r = -0,22), excitação (r = -0,22) e sintomas 

depressivos e negativos (r = 0,04). A única correlação significativa encontrada (r = 0,30) 
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demonstrou que quanto maiores os escores dos sintomas iniciais na dimensão psicoticismo, 

menores eram os escores de melhora percebida. 

Rohland (2001) avaliou as mudanças percebidas por pacientes com Transtornos do 

Humor, que haviam recebido tratamento eletroconvulsivo em instituições psiquiátricas de 

uma universidade americana. Esses pacientes foram contatados pelo correio, entre um e 

três anos após terem recebido o tratamento. Um dos objetivos da autora foi comparar essa 

variável com sintomas medidos pelos profissionais, na admissão e no final do tratamento, 

por meio da escala BPRS, aplicada em 36 pacientes, e da escala AGF, aplicada em 35 

pacientes. A alteração dos sintomas foi verificada a partir da subtração dos escores do pré e 

pós-testes. Para medir as mudanças percebidas, foi criada uma medida global de um único 

item, com sete opções de resposta em uma escala Likert. A análise de regressão mostrou 

que a variância dos escores de mudança percebida não foi explicada significativamente 

pela diferença dos escores de nenhuma das escalas de sintomas, nem pelos dados de pré e 

pós-testes dessas escalas. 

O estudo de Jung et al. (2007), o único realizado em contexto brasileiro, avaliou 34 

pacientes submetidos à psicoterapia individual em uma instituição de ensino. Metade dos 

pacientes esteve em tratamento por até 11 meses e a outra metade, por um ano ou mais. Os 

sintomas foram medidos pela escala AGF, aplicada por avaliadores independentes, nas 

entrevistas iniciais e de fechamento da terapia. As mudanças percebidas pelos pacientes 

foram avaliadas, em média, até 30 meses após o término do tratamento, por um 

instrumento global e não-validado, com apenas três itens. Em geral, os pacientes 

perceberam melhora após a psicoterapia e também apresentaram melhora significativa nos 

seus sintomas avaliados pela escala AGF. Entretanto, a correlação encontrada entre as duas 

variáveis, segundo o coeficiente de Pearson, foi fraca e não-significativa (r = 0,12).  

Essa pesquisa nacional, juntamente com as outras três descritas anteriormente, 

compõe as quatro pesquisas que não encontraram relação significativa entre as variáveis 

investigadas. A seguir, são descritas as outras 11 pesquisas, nas quais uma relação 

significativa entre essas variáveis foi encontrada. 

Nos estudos de Lunnen e Ogles (1998) e de Lunnen et al. (2008), foram avaliados, 

respectivamente, 52 e 66 pacientes, diagnosticados com Transtornos do Humor e de 

Ansiedade e atendidos em centros comunitários de saúde mental nos Estados Unidos. Os 

dois estudos avaliaram a relação entre as mudanças percebidas por pacientes, familiares e 

profissionais e a variação da sintomatologia, ao longo do tratamento, medida pelos 

próprios pacientes. Em ambos os estudos, todos os pacientes foram atendidos em centros 
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comunitários de saúde mental nos Estados Unidos e receberam tratamento 

psicoterapêutico. Metade dos pacientes recebeu, também, tratamento psiquiátrico. A 

medida dos sintomas, utilizada nos dois casos, foi a escala Outcome Questionnaire-45 

(OQ-45), aplicada no início e, periodicamente, ao longo do tratamento. Essa escala é um 

instrumento de autorrelato multidimensional e validado, designado para avaliar sintomas 

de pacientes submetidos à psicoterapia.  Para medir a percepção de mudança, foi aplicada, 

também nos dois estudos, uma subescala do Strupp and Hadley Therapy Client 

Questionnaire (QP). Esse instrumento avalia os resultados da psicoterapia na perspectiva 

do paciente, por meio de 89 itens, distribuídos em seis subescalas. Segundo os autores, a 

subescala de percepção de mudança já havia sido utilizada previamente em serviços de 

saúde mental. A percepção de mudança foi avaliada por correspondência após o término do 

tratamento.   

Esses dois estudos utilizaram diferentes métodos para verificar a variação dos 

sintomas. Um deles utilizou o método de Jacobson e Truax (1991) para calcular a 

significância clínica do resultado (Lunnen & Ogles, 1998), enquanto o outro usou a 

subtração pré-pós dos escores da OQ-45 (Lunnen at al., 2008). Entretanto, ambos 

apresentaram resultados convergentes. Na pesquisa de Lunnen e Ogles (1998), os pacientes 

que melhoraram os sintomas apresentaram maior percepção de mudança do que os outros 

pacientes. Lunnen et al. (2008) encontraram correlação moderada e significativa (r = 0,30) 

entre percepção de mudanças e variação da sintomatologia. 

Karpenko (2010), assim como os dois estudos citados anteriormente, avaliou uma 

amostra de pacientes atendidos em dois centros comunitários de saúde mental dos Estados 

Unidos. Entretanto, nesse estudo, a amostra foi composta por adolescentes, que 

participavam de uma psicoterapia, sendo que 47% deles também recebiam outros tipos de 

tratamento. Foram entrevistados 116 sujeitos, diagnosticados, em sua maioria, com 

Transtornos do Humor e de Conduta. A avaliação dos sintomas foi feita por meio dos itens 

da subescala de severidade dos sintomas, das Escalas de Ohio, respondidos pelos próprios 

pacientes. Essa subescala possui 20 itens e pode ser utilizada como um instrumento 

independente. Foi utilizada uma versão adaptada para adolescentes, com propriedades 

psicométricas adequadas. O instrumento foi aplicado no início do tratamento e antes de 

cada sessão terapêutica durante três meses. A alteração de sintomatologia foi calculada por 

meio do Índice de Mudança Confiável de Jacobson e Truax (1991). Para medir as 

mudanças percebidas pelos pacientes, foi utilizada a subescala de percepção de mudanças 

da escala QP. Por meio do teste Chi-quadrado, os resultados indicaram que os pacientes 
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que apresentaram mudanças clinicamente significativas nos sintomas tiveram maior 

percepção de melhora. 

Eisen et al. (2004) realizaram um estudo utilizando os três métodos estatísticos 

mais usados para identificar uma mudança clinicamente significativa de sintomas: o Índice 

de Mudança Confiável, o Tamanho do Efeito e o Erro Padrão de Medida. O estudo visava 

avaliar qual desses três métodos estaria mais relacionado com outras formas tradicionais 

usadas para medir a mudança clinicamente significativa, entre elas a percepção de 

mudanças. Para isso, foram entrevistados 1.398 pacientes internados e 850 pacientes 

ambulatoriais, todos atendidos em serviços que ofereciam tratamento para Transtornos 

Psiquiátricos e/ou abuso de substâncias. Os sintomas foram avaliados na admissão e no 

final do tratamento, pelos próprios pacientes, por meio da escala abreviada Behavior and 

Symptom Identification Scale (BASIS-24). Trata-se de um instrumento validado e 

multidimensional de autorrelato para a avaliação de sintomas psiquiátricos. A fim de medir 

a mudança percebida pelos pacientes, foi utilizado um item único global, não-validado, 

com sete opções de resposta, dispostas em uma escala Likert. Nos dois grupos de 

pacientes, internados e ambulatoriais, foi encontrada uma relação significativa entre a 

percepção de mudança e a alteração dos sintomas, independente do método estatístico 

utilizado para avaliar essa alteração. Porém, a mudança clinicamente significativa dos 

sintomas, verificada por meio do Erro Padrão de Medida, foi mais associada à percepção 

de mudança. 

 Na pesquisa de Demyttenaere et al. (2009), foram avaliados 321 pacientes, que   

participavam de um estudo visando verificar os efeitos do antidepressivo específico 

Duloxetina. Todos esses pacientes possuíam o diagnóstico de Transtorno Depressivo 

Maior com sintomas associados de dor. As mudanças percebidas em função do tratamento 

foram medidas com a escala validada PGI-I, composta por um único item, respondido 

pelos próprios pacientes. Os sintomas foram também avaliados pelos próprios pacientes 

com a escala multidimensional validada SCL 90-R. A alteração dos sintomas foi avaliada 

subtraindo-se os escores do pré e do pós-testes, realizados no início e no final do 

tratamento, com um intervalo de dois meses. Os resultados de uma análise de regressão 

linear múltipla mostraram que uma diminuição mais significativa nos sintomas depressivos 

e ansiosos foi preditora de uma percepção de melhora maior. 

Nielsen et al. (2004) investigaram 302 pacientes, selecionados aleatoriamente em 

um centro universitário de tratamento psicológico e aconselhamento. Tanto as medidas de 

sintomas como as de mudança percebida foram tomadas pelos próprios pacientes. O pré-
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teste foi realizado na sessão inicial, com o preenchimento da escala OQ-45, que avalia os 

sintomas. No pós-teste, que ocorreu, em média, 14 meses após o início do tratamento, os 

pacientes foram contatados por correspondência. Nesse momento, a escala OQ-45 foi 

preenchida novamente, junto com uma escala global não-validada de percepção de 

mudança contendo três itens. A variação dos sintomas foi obtida subtraindo-se os escores 

do pré e do pós-testes. Foram obtidas correlações significativas entre a percepção de 

mudança e os escores dos sintomas no pré-teste (r = 0,23) e no pós-teste (r = 0,52) e a 

diferença desses escores (r = -0.31). 

Em outro estudo, conduzido por Ankuta e Abeles (1993), foi investigada a relação 

entre a alteração clinicamente significativa dos sintomas e as percepções de mudanças 

pelos pacientes, submetidos à psicoterapia individual, em um centro universitário norte-

americano. Todos os 74 pacientes que participaram dessa pesquisa foram diagnosticados 

com Depressão ou Transtornos de Ansiedade. Para medir os sintomas, os próprios 

pacientes preencheram a escala SCL-90 R na primeira e na última sessões da psicoterapia. 

Na última sessão, os pacientes também preencheram a subescala de mudança percebida da 

escala QP. O método utilizado para verificar a alteração clinicamente significativa dos 

sintomas foi o critério de significância clínica da escala SCL 90-R associado ao Índice de 

Mudança Confiável de Jacobson e Truax (1991). Os pacientes que obtiveram uma 

diminuição clinicamente significativa dos sintomas apresentaram uma percepção de 

melhora maior do que aqueles pacientes que haviam obtido uma diminuição apenas 

moderada dos sintomas ou que haviam piorado. 

Um resultado idêntico foi encontrado na pesquisa de Beretta et al. (2005) com uma 

amostra de 70 pacientes submetidos a uma intervenção psicodinâmica breve estruturada 

com apenas quatro sessões. Entre todos os estudos encontrados que utilizaram intervenções 

psicoterapêuticas, esse foi o único no qual foi usado um tratamento padronizado. Assim 

como no último estudo citado, a variação dos sintomas foi calculada pelo Índice de 

Mudança Confiável, referente aos escores da escala SCL 90- R, preenchida pelos pacientes 

na primeira e na última sessões. O Questionnaire d’Evaluation des Resultats (QER) foi 

utilizado para medir a percepção de mudança pelos pacientes na última sessão de terapia. 

No estudo de Garfield et al. (1971), o mais antigo dentre os citados no presente 

trabalho, foram avaliados 32 pacientes, submetidos à psicoterapia, em um centro 

psicológico universitário. Para medir os sintomas e as mudanças percebidas, foram 

utilizados instrumentos não-validados contendo um único item global. A percepção de 

mudanças foi avaliada, na última sessão, pelos próprios pacientes e pelos profissionais. Os 
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sintomas foram avaliados apenas por avaliadores independentes a partir de escutas de 

gravações da segunda e da última sessões de terapia. Para o cálculo da variação dos 

sintomas, os escores obtidos por esses avaliadores foram subtraídos. A correlação 

encontrada entre a mudança percebida pelos pacientes e a alteração da sintomatologia foi 

significativa (r = 0,42). Além disso, foi também encontrada uma correlação significativa 

entre a percepção de mudança medida pelos pacientes e a medida pelos clínicos (r = 0,44).  

Jensen et al. (2008) também investigaram a relação entre mudança percebida e 

variação dos sintomas em pacientes submetidos à psicoterapia. Entretanto, nesse estudo, 

foi avaliada a psicoterapia em grupo, realizada com 203 pacientes, durante 39 sessões. Em 

sua maioria, os pacientes foram diagnosticados com Transtornos de Ansiedade, 

Transtornos de Personalidade ou Depressão. A escala SCL-90 R foi aplicada, no início e 

no final do tratamento, e seus escores foram subtraídos. Além disso, os pacientes e os 

profissionais avaliaram as mudanças percebidas, no final da terapia, por meio de seis itens 

da escala Retrospective Outcome Evaluation (ROE), nas versões do paciente e do clínico. 

Trata-se de um instrumento multidimensional e validado para uso em psicoterapia. Como 

resultado, foi encontrada uma correlação significativa entre percepção de mudança e 

alteração dos sintomas (r = 0,51), escores do pré-teste (r = 0,17) e escores do pós-teste 

(0,54). Foi também encontrada uma correlação significativa entre a percepção de mudança 

medida pelos pacientes e pelos profissionais (0,65).  

 A pesquisa de Mercier et al. (2004) foi realizada com 228 pacientes de um centro 

de tratamento para dependência química. Foi utilizada a escala Adiction Severity Index 

(ASI), a fim de avaliar a alteração de sintomas de dependência química na totalidade da 

amostra, antes e após o tratamento, aplicada pelos profissionais. Foi utilizada a escala 

canadense Perceived Changes Questionnaire, para avaliar a percepção de mudança pelos 

próprios pacientes, sendo que apenas 100 sujeitos da amostra a preencheram por telefone e 

após a alta do tratamento. Os escores dessa escala foram correlacionados com a diferença 

dos escores pré-pós da escala ASI. Foram encontradas correlações fracas, mas 

significativas, entre o escore global de percepção de mudança e a diferença dos escores das 

subescalas uso de álcool (r = 0,20) e estado psicológico (r = 0,29) da escala ASI.  

Ao avaliar as 15 pesquisas descritas anteriormente, observa-se que, 

independentemente dos resultados obtidos, diversos tipos de tratamentos e intervenções 

foram avaliados.  Além disso, as pesquisas também variaram quanto à forma de avaliar a 

alteração da sintomatologia. Enquanto a subtração dos escores do pré-teste pelos escores 

do pós-teste foi usada em cinco pesquisas, nove pesquisas usaram algum cálculo estatístico 
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para medir a significância clínica dos resultados. Apenas a pesquisa de Kupper e Tschacher 

(2008) utilizou os dois métodos para medir a variação dos sintomas dos pacientes. 

 Os resultados das pesquisas também variaram, demonstrando uma contradição 

entre elas. Essa contradição poderia ser explicada pelas diferenças metodológicas entre as 

pesquisas. As quatro pesquisas, que não encontraram uma relação significativa entre as 

mudanças percebidas pelos pacientes e a sintomatologia, utilizaram amostras menores de 

sujeitos. Nesses estudos, o tamanho da amostra variou de 34 (Jung et al., 2007) a 55 

pacientes (Ries et al., 1999), com uma média de 40,60. Além disso, em todas essas 

pesquisas, os sintomas foram avaliados por terceiros. Outra característica comum a esses 

estudos é que, em três deles (Ries et al., 1999; Rohland, 2001; Jung et al., 2007), a 

percepção de mudanças foi medida com instrumentos globais e não-validados.  

 Por outro lado, nas outras 11 pesquisas, que encontraram uma relação significativa 

entre as variáveis investigadas, o tamanho das amostras foi maior, variando de 34 a 1.398 

pacientes, com uma média de 309 pacientes. Em todas essas pesquisas, os sintomas foram 

avaliados pelos próprios pacientes, com exceção da pesquisa de Garfield et al. (1971), que 

é a mais antiga e foi realizada quando as medidas de autorrelatos dos sintomas não eram 

ainda frequentes. Outra característica comum a essas 11 pesquisas é que a maioria delas 

utilizou instrumentos validados de percepção de mudança, com exceção de Garfield et al. 

(1971), Eisen et al. (2004) e Nielsen et al. (2005), que usaram instrumentos não-validados.  

Além dos 15 estudos descritos, apenas dois realizaram uma avaliação 

complementar, investigando a influência de outras variáveis, como fatores 

sociodemográficos e clínicos, na percepção de mudanças pelos pacientes. Esses dois 

estudos foram descritos na seção anterior deste trabalho. Nenhuma das pesquisas analisou 

o poder preditivo da sintomatologia comparativamente a outras variáveis, por exemplo, a 

partir de uma análise de regressão múltipla com diversas variáveis independentes, para 

explicar o grau de mudança percebida pelos pacientes. Esse tipo de análise poderia avaliar 

se o poder preditivo da sintomatologia seria mais importante do que a influência de outras 

variáveis sociodemográficas e clínicas. 

Dentre as 15 pesquisas analisadas, apenas uma foi realizada no Brasil, usando uma 

amostra pequena e escalas de medida não-validadas, o que aponta para uma carência de 

investigações sistemáticas e para a necessidade de um aprofundamento dessa temática no 

contexto brasileiro. Considerando, também, a contradição encontrada entre os resultados 

das pesquisas analisadas, permanece aberta a questão a respeito da importância da 

alteração da sintomatologia como possível fator preditivo da percepção de mudança pelo 
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próprio paciente. A presente pesquisa visa responder a essa questão, investigando se a 

alteração da sintomatologia, medida pelo próprio paciente e por um avaliador externo, é 

um fator preditivo da percepção de mudança pelos próprios pacientes submetidos a 

tratamento psiquiátrico em serviços de saúde mental. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo Geral 

 

Verificar se a alteração pré-pós da sintomatologia dos pacientes, submetidos a 

tratamento ambulatorial medicamentoso em serviços de saúde mental, seria um fator 

preditivo da avaliação de resultados do tratamento feita pelos próprios pacientes, após três 

meses, em termos das mudanças percebidas em suas vidas. 

 

Objetivos Específicos 

 

– Avaliar a percepção de mudança dos próprios pacientes, em várias dimensões de suas 

vidas, como resultado do tratamento, após um período de três meses. 

– Avaliar as alterações sintomáticas dos pacientes, medidas por eles próprios e por outro 

avaliador, antes e após um período de três meses de tratamento. 

– Analisar os fatores sociodemográficos e clínicos associados às mudanças percebidas 

pelos pacientes.  

– Analisar a correlação entre a percepção de mudanças, avaliada de forma global e em 

várias dimensões da vida do paciente, e as medidas de sintomatologia. 

– Verificar se a percepção de mudança pelos próprios pacientes será mais bem explicada 

pelas alterações sintomáticas quando medidas pelos próprios pacientes do que quando 

medidas por outro avaliador. 

– Investigar se as alterações sintomáticas pré-pós constituem fator preditivo mais 

importante da percepção de mudanças comparativamente às variáveis sociodemográficas e 

clínicas. 

 

 

Hipóteses 

 

A primeira hipótese desta pesquisa é que a alteração entre os escores pré-pós da 

sintomatologia será um fator preditivo da percepção de mudanças pelos próprios pacientes 

em função do tratamento recebido. Justifica-se tal hipótese porque, entre as pesquisas 

encontradas, aquelas em que os procedimentos metodológicos eram mais rigorosos 
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confirmaram essa relação. Uma segunda hipótese desta pesquisa é que a alteração na 

sintomatologia, quando medida pelos próprios pacientes, terá maior poder preditivo da 

percepção de mudança do que quando medida por outro avaliador. Justifica-se essa 

hipótese porque, de acordo com Russo et al. (1997) e Lasalvia et al. (2002), pacientes e 

outros avaliadores tendem a enfatizar aspectos diferentes do resultado do tratamento.  
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MÉTODO 

 

Delineamento 

 

O presente estudo consistiu em uma pesquisa quantitativa, avaliativa, do tipo 

somativa, definida por Selltiz et al., (1976) como aquela que visa avaliar os efeitos ou 

resultados de um tratamento, programa ou serviço. Tratou-se de uma pesquisa longitudinal, 

realizada com um único grupo de sujeitos, avaliados ao longo do tempo, no período de três 

meses.  

Para avaliar os resultados do tratamento no serviço de saúde mental, foram feitas 

duas avaliações distintas. A primeira visou avaliar os efeitos do tratamento psiquiátrico 

sobre a sintomatologia do paciente, identificando a alteração na ocorrência e gravidade dos 

sintomas dos pacientes, no período de três meses após o início do tratamento. Para isso, foi 

utilizado o delineamento denominado Pré-e-Pós-teste de um único grupo, no qual se 

avaliou o nível da variável dependente antes e após o tratamento (Contandriopoulos et al., 

1994; Selltiz et al., 1976). Nesse caso, a variável independente consistiu no tratamento e a 

variável dependente, na sintomatologia dos pacientes.  

 A segunda avaliação realizada consistiu em um estudo do tipo correlacional, no 

qual se pretendia avaliar a relação entre duas variáveis. O presente estudo avaliou se a 

alteração sintomática pré-pós, ocorrida no período de três meses, após o início do 

tratamento, seria um fator preditivo das mudanças percebidas pelos próprios pacientes, em 

diversas dimensões de suas vidas, após esse período. Nessa segunda avaliação, a variável 

independente foi representada pela alteração sintomática dos pacientes ao longo do 

tratamento, tal como avaliada por dois tipos de medida: uma medida tomada por um 

avaliador externo e uma medida tomada pelo próprio paciente antes e depois do 

tratamento. A variável dependente foi a percepção de mudança pelo próprio paciente, em 

diversas dimensões de suas vidas, como resultado do tratamento no serviço, medida após 

três meses de tratamento. O estudo correlacional incluiu ainda uma análise da contribuição 

relativa dessa variável independente em relação a outras variáveis sociodemográficas e 

clínicas. 

Foram tomados alguns cuidados metodológicos, evitando que variáveis externas 

influenciassem os resultados da pesquisa, aumentando sua confiabilidade e validade 

interna. Primeiramente, foram utilizadas apenas medidas padronizadas e validadas para o 
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contexto brasileiro. Além disso, as medidas utilizadas foram escalas multidimensionais, 

fornecendo, assim, diversos escores por meio de suas subescalas. Tal tipo de medida 

garante a confiabilidade e validade dos dados e assegura uma sensibilidade maior aos 

efeitos do tratamento, uma vez que esses efeitos podem ser avaliados diferencialmente em 

distintas subescalas. Em segundo lugar, os sujeitos que desistiram da participação no 

estudo ou abandonaram o tratamento tiveram seus escores iniciais da sintomatologia 

comparados com os escores daqueles sujeitos que permaneceram na pesquisa, para 

verificar se eles eram equivalentes, controlando, assim, o viés de amostragem. Além disso, 

como recomendado por Mercier et al. (2004), foram passadas aos pacientes instruções 

detalhadas sobre a confidencialidade e o anonimato dos dados, para evitar que as respostas 

dos pacientes fossem influenciadas pelo viés da “desejabilidade social” (social 

desirability). Por fim, na segunda avaliação, pós-teste, os pacientes foram indagados sobre 

a ocorrência de algum evento importante em suas vidas, simultâneo ao tratamento, que 

pudessem ter contribuído para as mudanças avaliadas, controlando, assim, esse viés de 

fatores externos. 

 

 

Locais do estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) das 

cidades de São João del-Rei (CAPS Del Rei) e Oliveira (CAPS Sá Biquinha), no estado de 

Minas Gerais. Trata-se de serviços públicos de saúde mental, que oferecem tratamento e 

acompanhamento a pacientes adultos, com transtornos psiquiátricos graves e recorrentes. 

Os dois serviços são similares e se enquadram no tipo CAPS I, que são de menor porte e 

atendem a municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes. Oficialmente, 

devem ser atendidos 165 pacientes por mês em cada serviço, sendo que cada paciente é 

atendido em um dos três regimes de tratamento oferecidos, que variam quanto à frequência 

de atendimentos, a saber: (a) regime intensivo, com 12 a 25 atendimentos por mês; (b) 

regime semi-intensivo, que inclui pacientes atendidos até 12 vezes ao mês; (c) regime não-

intensivo, com pacientes atendidos uma vez ao mês. Os pacientes atendidos nos regimes 

intensivo e semi-intensivo passam o dia no serviço em uma modalidade chamada 

“Permanência Dia”. 

O CAPS Del Rei atende à população de São João del-Rei e de mais 15 municípios 

vizinhos. O quadro de funcionários é composto por um coordenador, um médico 
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psiquiatra, duas psicólogas, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, duas técnicas 

em enfermagem, um farmacêutico, um auxiliar administrativo, uma auxiliar de serviços 

gerais e dois vigias. Todos os pacientes, ao serem admitidos no serviço, passam por uma 

entrevista com uma das psicólogas para uma avaliação inicial. Cada paciente, que se 

encontra em regime intensivo ou semi-intensivo, recebe acompanhamento e suporte 

psicológico durante o tratamento. Quanto ao transporte dos pacientes, o serviço possui um 

veículo que busca e leva em casa apenas aqueles pacientes da cidade atendidos em regime 

intensivo e semi-intensivo. Os pacientes provenientes de outras localidades são 

transportados por veículos fornecidos pela prefeitura de seu próprio município. 

O principal tipo de atendimento do CAPS Del Rei, oferecido a todos os pacientes, é 

a consulta psiquiátrica, com prescrição de medicamentos, independentemente do regime de 

atendimento. O serviço possui, ainda, uma farmácia pública de medicamentos, que fornece 

psicofármacos para pacientes psiquiátricos de todo o município. Outra atividade realizada 

pelo serviço é a visita domiciliar, que ocorre ocasionalmente, para a realização de 

orientações sobre o tratamento e administração de medicamentos, quando necessário. Os 

profissionais também organizam reuniões mensais com os familiares dos pacientes e 

reuniões semanais da equipe, para discussão dos casos atendidos. Deve ser destacada, 

ainda, a realização de oficinas de teatro, artes plásticas e atividades físicas focadas na 

consciência corporal. Além disso, são desenvolvidas atividades musicais, realizadas no 

Conservatório de Música do município. Essas oficinas e atividades são realizadas por 

estagiários da Universidade Federal de São João del-Rei, por meio de uma parceria com o 

CAPS, e têm como objetivo ajudar na reinserção social de alguns pacientes. 

O CAPS Sá Biquinha atende à população de Oliveira e de mais dois municípios 

vizinhos. O seu quadro de funcionários é composto por um médico psiquiatra, três 

psicólogas, uma enfermeira, que também é coordenadora do serviço, três técnicos de 

enfermagem, uma terapeuta ocupacional, um recepcionista, um artesão, um auxiliar 

administrativo e dois auxiliares de serviços gerais. 

Todos os pacientes do CAPS de Oliveira recebem atendimento psiquiátrico 

ambulatorial com fornecimento de medicamentos. Cada paciente, além de um profissional 

de referência, possui uma psicóloga responsável, que fornece acompanhamento 

psicológico para o próprio paciente e para seu familiar, se necessário. O serviço oferece, 

também, oficinas para reabilitação psicossocial dos pacientes atendidos em regime 

intensivo e semi-intensivo interessados em participar dessas atividades. São elas: pintura 

em tecido, ginástica unibiótica, crochê, bordado, tecelagem e música. Os produtos de 
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algumas dessas oficinas são vendidos pelos próprios pacientes, em uma feira semanal, na 

praça principal da cidade. Outras atividades realizadas com os pacientes são os grupos 

psicoeducacionais, organizados quinzenalmente pelos profissionais, para tirar dúvidas dos 

pacientes sobre os transtornos psiquiátricos e seu tratamento, e os grupos de instrução para 

o autocuidado e a higiene. Quando necessário, são também realizadas visitas domiciliares 

pelos profissionais, principalmente para administração de medicação e para orientações 

quanto ao tratamento. Quanto ao transporte dos pacientes, a prefeitura municipal 

disponibiliza um veículo para buscar e levar diariamente todos aqueles que estejam em 

regime intensivo ou semi-intensivo. O transporte dos pacientes, dos outros dois municípios 

atendidos pelo CAPS, é de responsabilidade de suas respectivas prefeituras municipais. 

Para que haja maior comunicação e organização dos profissionais da equipe do 

CAPS de Oliveira, são realizadas duas reuniões semanais. A primeira delas diz respeito 

apenas aos aspectos administrativos e conta com a participação de todos os funcionários do 

serviço. Na outra reunião, são discutidos os projetos terapêuticos e há participação apenas 

dos profissionais, que trabalham diretamente com os pacientes.      

 

 

População-alvo 

 

Para se obter maior homogeneidade da amostra, evitando interferências de variáveis 

espúrias na interpretação dos resultados, foram adotados alguns critérios de inclusão e de 

exclusão na população-alvo. Foram incluídos os pacientes com idade entre 18 e 65 anos, de 

ambos os gêneros, que estivessem iniciando o tratamento psiquiátrico ambulatorial 

medicamentoso em regime intensivo ou semi-intensivo no período da primeira coleta de 

dados da pesquisa. Entre esses pacientes em início de tratamento, também estavam 

incluídos aqueles que já eram atendidos no serviço, mas que estivessem iniciando um novo 

tratamento medicamentoso. Dessa forma, a troca da medicação, devido à refratariedade ou 

à piora do quadro clínico do paciente, também foi considerada como o início de um novo 

tratamento. Os diagnósticos foram restritos apenas às categorias de transtornos 

psiquiátricos severos e recorrentes, evitando-se, dessa forma, a variedade de diagnósticos, 

uma vez que essa variável pode afetar as respostas dos pacientes quanto aos resultados do 

tratamento (Hasler et al., 2004b). Participaram desta pesquisa apenas pacientes com as 

seguintes categorias diagnósticas, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-
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10) da OMS (1998): a categoria de Esquizofrenia e Transtornos Esquizotípicos e a 

categoria de Transtornos Delirantes e Transtornos Afetivos ou do Humor.  

Foram excluídos da pesquisa aqueles pacientes que possuíam, como comorbidade, 

problemas neurológicos ou retardo mental, apresentaram dificuldades em participar da 

entrevista ou que não conseguiram responder adequadamente às escalas de autorrelato. 

 

 

Amostra 

 

A amostragem utilizada neste estudo foi do tipo não-probabilística. Segundo Selltiz 

et al. (1976), esse tipo de amostragem pode ser adotado em pesquisas analíticas, as quais 

verificam relações entre variáveis, como a pesquisa em questão. O uso de amostras 

aleatórias, representativas da população, é necessário nas pesquisas de levantamento, que 

têm como objetivo a generalização dos resultados. Foram selecionados todos os pacientes 

que estavam iniciando um novo tratamento medicamentoso no serviço, a partir do início da 

realização da pesquisa, respeitados os critérios de inclusão e de exclusão. Foram 

selecionados pacientes que estavam no início do novo tratamento, para que se pudesse 

avaliar a modificação da sua sintomatologia, que ocorria após a introdução da medicação.  

Inicialmente, foram contatados 61 pacientes. Entretanto, dois deles não aceitaram 

participar da pesquisa. Seis pacientes não foram entrevistados, por não terem sido capazes 

de responder às questões das escalas de autorrelato de sintomatologia e de percepção de 

mudança. Dois pacientes foram excluídos da amostra por terem sido diagnosticados com 

Retardo Mental e outros três foram excluídos por terem sido diagnosticados 

exclusivamente com transtornos devido ao uso de substâncias. Dessa forma, foram 

entrevistados 48 pacientes no pré-teste. Porém, no intervalo entre o pré e o pós-testes, seis 

pacientes abandonaram o tratamento, resultando em uma amostra de 42 pacientes. 

 

Instrumentos de medida 

 

1. Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS): trata-se do instrumento mais 

utilizado para avaliar, na perspectiva dos profissionais, as mudanças na psicopatologia de 

pacientes psiquiátricos, na pesquisa e na clínica (Crippa, Sanches, Hallak, Loureiro, & 

Zuardi, 2002). A Escala BPRS foi desenvolvida na década de 1960, por Overall e Gorham 
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(1962), com o objetivo de avaliar as alterações sintomáticas de pacientes submetidos a 

intervenções psicofarmacológicas.   

Várias versões da escala foram desenvolvidas ao longo dos anos. Nesta pesquisa, 

foi utilizada a versão de Bech, Kastrup e Rafaelsen (1986), que foi adaptada para o Brasil 

por Zuardi, Loureiro, Rodrigues, Correa e Glock (1994) e validada por Crippa et al. 

(2002), apresentando qualidades psicométricas adequadas para sua aplicação em nosso 

contexto. Essa versão da BPRS possui 18 itens referentes a vários aspectos da 

sintomatologia do paciente, com cinco opções de resposta em cada item, relacionadas à 

severidade do sintoma citado, a saber: 0 = ausente, 1 = muito leve ou com presença 

duvidosa, 2 = presente em grau leve, 3 = presente em grau moderado e 4 = presente em 

grau severo ou extremo. Uma vantagem dessa versão da escala é que os itens e as opções 

de resposta de cada item possuem definições operacionais, o que facilita sua aplicação e 

aumenta sua confiabilidade (Crippa et al., 2002). 

Os itens da BPRS estão distribuídos em quatro subescalas ou dimensões da 

sintomatologia do paciente psiquiátrico, identificadas por meio da análise fatorial (Crippa 

et al.,  2002). A fidedignidade da escala global foi avaliada em termos da consistência 

interna, com valor do coeficiente alfa de Cronbach igual a 0,65, e em termos da 

estabilidade temporal, obtendo-se um coeficiente de correlação intraclasse do teste-reteste 

igual a 0,91 (p < 0,05). A primeira subescala está relacionada à ansiedade/depressão e 

possui quatro itens, que avaliam os seguintes aspectos: autodepreciação e sentimento de 

culpa, ansiedade psíquica, humor deprimido e preocupações somáticas. O valor de alfa 

dessa subescala foi 0,88. A segunda subescala possui cinco itens referentes ao retraimento 

e ao retardo psicomotor, avaliando os seguintes aspectos: retardamento motor, afeto 

embotado, retraimento afetivo, desorientação e falta de cooperação com a entrevista. Seu 

valor de alfa foi 0,82. A terceira subescala apresentou valor de alfa igual a 0,88 e é 

composta por cinco itens relacionados com o transtorno do pensamento: desconfiança, 

delírios, alucinações, desorganização conceitual e hostilidade. A última subescala, com alfa 

igual a 0,77, contém quatro itens referentes à ativação do paciente: distúrbios motores 

específicos, ansiedade somática, agitação psicomotora e autoestima exagerada. O escore 

total da BPRS é obtido por meio da soma de todos os itens, podendo o resultado variar de 

zero a 72 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a gravidade dos sintomas. Bech et al. 

(1986) apresentaram os seguintes pontos de corte para a pontuação total da escala: o 

intervalo de zero a nove pontos corresponderia a uma ausência de síndrome; de dez a 19 

pontos, haveria uma síndrome menor; e, com 20 pontos ou mais, haveria uma síndrome 
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maior. Em relação aos escores das subescalas, eles podem também ser obtidos pela soma 

dos itens que compõem cada subescala.     

 

1.1 Roteiro de Entrevista Estruturada para a Escala BPRS (Structured Interview 

Guidance – SIG-BPRS): para aumentar a confiabilidade dos dados obtidos com a 

aplicação da BPRS, foi utilizado o roteiro de entrevista SIG-BPRS. Este instrumento foi 

desenvolvido por Rhoades e Overall (1988), com o objetivo de auxiliar avaliadores 

inexperientes na aplicação da escala, adaptado e modificado para o Brasil por Crippa, 

Sanchez, Hallak, Loureiro e Zuardi (2001). No estudo de adaptação deste roteiro, foi 

verificado que ele realmente aumenta a confiabilidade dos resultados obtidos com a BPRS. 

Quando a escala foi aplicada por avaliadores inexperientes, sem a entrevista estruturada, o 

coeficiente de correlação entre o teste e o reteste foi 0,78 para o escore global. Por outro 

lado, quando os mesmos avaliadores utilizaram a entrevista estruturada, esse valor 

aumentou para 0,91. Esse aumento também ocorreu em relação a quase todos os itens da 

escala (Crippa et al., 2001). 

O SIG-BPRS divide a entrevista em três partes. A primeira parte contém questões 

que facilitam um rapport inicial com o paciente entrevistado. A segunda parte contém 

perguntas específicas destinadas à avaliação de cada um dos itens da BPRS. E a última 

parte do roteiro sugere como realizar o encerramento da entrevista. 

 

2. Escala de Avaliação de Sintomas (eAS 40): esta escala visa avaliar, na perspectiva do 

próprio paciente, a gravidade de sua sintomatologia. Ela é usada para avaliar os efeitos de 

um tratamento psiquiátrico ou psicológico, a partir de medidas tomadas antes e depois do 

tratamento, podendo, assim, detectar possíveis melhoras dos sintomas. A escala eAS-40 foi 

adaptada e validada para ao Brasil, por Laloni (2001), a partir da escala original revisada 

Symptom Checklist-90 (SCL-90-R), elaborada por Derogatis (1994). No processo de 

validação, foram modificados, portanto, o número de itens e o nome da escala original.  

No estudo de adaptação e validação desta escala para o Brasil, foi utilizada uma 

amostra de 599 pacientes de um hospital geral, sendo 200 pacientes de um ambulatório de 

saúde mental e 399 pacientes das enfermarias do hospital. A escala apresentou indicadores 

adequados de fidedignidade tanto com relação à sua consistência interna, com valores de 

alfa de Cronbach entre 0,73 e 0,88, quanto em relação à sua estabilidade temporal, com 

valores de correlação teste-reteste entre 0,40 e 0,82 (Laloni, 2001). 
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A análise da validade da escala apresentou igualmente indicadores adequados. A 

validade de construto foi estudada por meio da Análise Fatorial, da Análise de 

Agrupamento e da Análise de Correspondência. Nas Análises Fatorial e de Agrupamento, 

foi obtida uma distribuição dos itens em quatro fatores, com 40% do total da variância 

explicada. Foi adotado, para retenção dos itens na escala, o critério mínimo de carga 

fatorial de 0,30. Respeitando-se essa exigência, foram mantidos 40 itens na versão 

brasileira da escala, nomeada de Escala de Avaliação de Sintomas (eAS-40). Esses itens 

estão distribuídos nas quatro seguintes dimensões, com dez itens cada uma: 1. 

Psicoticismo, representando um contínuo entre psicose e depressão com sintomas de 

hostilidade e ideias paranoides; 2. Obsessividade/Compulsividade, composta por sintomas 

de pensamentos e ações repetidas, acompanhadas de desconforto nas relações 

interpessoais; 3. Somatização, que abrange sintomas dos Transtornos Somáticos e 

Somatoformes; e 4. Ansiedade, abrangendo desde sintomas de ansiedade generalizada a 

sintomas mais específicos, como as fobias. A Análise de Correspondência indicou que a 

intensidade dos sintomas avaliados, nos níveis intermediários (1 = pouco, 2 = 

moderadamente, 3 = bastante), foi pouco discriminativa. A partir desse resultado, as 

opções de resposta ficaram restritas a três opções, distribuídas em uma escala do tipo 

Likert, com a seguinte variação: 0 = nenhum sintoma, 1 = pouco sintoma e 2 = muito 

sintoma (Laloni, 2001).  

Para obter o índice geral de sintomas, deve-se calcular a média de todos os itens da 

eAS-40. Para o cálculo do índice de sintomas nas subescalas, deve-se obter a média dos 

itens em cada dimensão. Segundo Laloni (2001), quanto mais próximo de 2, maior o índice 

de sintomas em cada subescala, podendo, assim, saber em qual dimensão o paciente 

apresenta-se mais sintomático.   

 

3. Escala de Mudança Percebida (EMP) – versão do paciente: visa avaliar as mudanças 

percebidas pelos próprios pacientes em várias dimensões de suas vidas em função do 

tratamento recebido em serviços de saúde mental. O instrumento foi adaptado para o Brasil 

por Bandeira, Calzavara, Costa e Cesari (2009) e validado por Bandeira, Andrade, Costa e 

Silva (2011), a partir da escala original Perceived Changes Questionnaire, elaborada por 

Mercier et al. (2004), no Canadá, recentemente denominada Perceived Improvement 

Questionnaire por Perreault et al. (2010). 

No estudo das qualidades psicométricas da escala EMP, foi utilizada uma amostra 

de 300 pacientes, atendidos em CAPS de cidades do interior de Minas Gerais. O 
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instrumento apresentou valores adequados de fidedignidade com relação à consistência 

interna e à estabilidade temporal. Na análise da consistência interna, foram encontrados 

valores de alfa de Cronbach de 0,84 para a escala global e valores entre 0,55 e 0,78 para as 

subescalas ou fatores. Quanto à estabilidade temporal, foram obtidos valores de correlação 

teste-reteste de 0,93 para a escala global e valores entre 0,79 e 0,85 para os fatores (p < 

0,01) (Bandeira et al., 2011). 

 A escala também apresentou valores adequados de validade tanto de construto 

quanto convergente. A validade de construto foi analisada por meio da Análise Fatorial 

Exploratória, usando o Método dos Componentes Principais e rotação Varimax. Nessa 

análise, foram obtidos três fatores que explicaram 42,13% da variância dos dados. Os 

fatores encontrados se referem às mudanças percebidas pelos pacientes nas seguintes 

dimensões de suas vidas: 1. Ocupação e Saúde Física, 2. Aspectos Psicológicos e Sono e 3. 

Relacionamentos e Estabilidade Emocional. Quanto à sua validade convergente, a escala 

EMP foi correlacionada com um instrumento que avalia um construto distinto, porém 

teoricamente relacionado com a percepção de mudança; nesse caso, a satisfação dos 

pacientes com os serviços. Para isso, foi utilizada a escala SATIS-BR, elaborada pela OMS 

(WHO, 1996) e validada para o Brasil por Bandeira, Pitta e Mercier (1999). A correlação 

obtida entre os escores globais das duas escalas foi significativa e positiva, com um valor 

do coeficiente de Spearman igual 0,37 (p < 0,01), indicando, assim, a validade convergente 

da escala EMP.    

A escala EMP é composta por 19 itens, sendo um global e o restante dividido em 

três subescalas referentes aos fatores obtidos na análise fatorial. O valor de alfa da escala 

global foi 0,84. A primeira subescala, Ocupação e Saúde Física, possui oito itens que 

avaliam as mudanças percebidas, segundo o paciente, nos seguintes aspectos de sua vida: 

atividades de lazer, energia, tarefas de casa, capacidade de cumprir obrigações e tomar 

decisões, interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa, apetite, sexualidade e 

saúde física. Seu valor de alfa foi igual a 0,78. A subescala Aspectos Psicológicos e Sono 

possui seis itens que avaliam as mudanças nos aspectos: sentimento de confiança em si 

mesmo, humor, problemas pessoais, interesse pela vida, capacidade de suportar situações 

difíceis e sono. O valor de alfa obtido para essa subescala foi 0,67. A última subescala, 

Relacionamentos e Estabilidade Emocional, é composta por quatro itens, referentes às 

mudanças percebidas nos seguintes aspectos: convivência com amigos, convivência com 

familiares, convivência com os outros em geral e estabilidade das emoções. Seu valor de 

alfa foi igual a 0,55 (Bandeira et al., 2011).  
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Cada item da EMP possui três opções de resposta, que estão distribuídas em uma 

escala do tipo Likert: 1 = pior do que antes, 2 = ausência de mudança e 3 = melhor do que 

antes. O escore total da escala é calculado por meio da média dos 18 itens que compõem as 

subescalas e o escore de cada subescala é encontrado calculando-se a média de seus 

respectivos itens. 

 

4. Questionário Sociodemográfico e Clínico: foi utilizado, também, um questionário para 

fazer um levantamento das variáveis clínicas e sociodemográficas dos pacientes. As 

variáveis sociodemográficas analisadas foram: sexo, idade, renda mensal, escolaridade 

(última série estudada), estado civil e empregabilidade. Quanto às variáveis clínicas, foram 

avaliados: diagnóstico, existência e tipo de comorbidade, psicofármacos utilizados, início 

da doença, se teve tratamento psiquiátrico prévio ou não, se teve internação psiquiátrica ou 

não e existência de outros problemas de saúde. Este questionário foi utilizado em pesquisas 

anteriores realizadas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental 

(LAPSAM) da UFSJ, sendo seu uso adequado para a presente pesquisa. No final do 

questionário, foram acrescentadas algumas questões a serem feitas apenas no pós-teste. 

Essas questões estão relacionadas a possíveis mudanças que podem ocorrer em diferentes 

aspectos da vida do paciente e serem responsáveis por sua melhora ou piora ao invés do 

tratamento. Elas se referem a mudanças nos aspectos pessoais e interpessoais e no uso de 

substâncias psicoativas. 

 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Primeiramente, o pesquisador fez uma preparação teórica por meio da leitura de 

textos sobre avaliação de serviços de saúde mental e avaliação do estado mental de 

pacientes psiquiátricos. Posteriormente, o pesquisador observou entrevistas realizadas por 

um avaliador experiente e já treinado na aplicação da BPRS. Após essa etapa, o próprio 

pesquisador realizou algumas avaliações, utilizando a entrevista estruturada e a BPRS, sob 

a supervisão do avaliador já treinado. A escala eAS-40 era respondida pelo próprio 

paciente, sendo que o pesquisador apenas fazia a leitura das perguntas e marcava as 

respostas. Quanto à escala EMP, o pesquisador já possuía experiência em sua aplicação. 

 Os dados foram coletados pelo próprio pesquisador em todas as etapas da pesquisa 

nos CAPS de São João del-Rei e de Oliveira. O uso de uma versão da escala BPRS com 



 59

itens operacionalizados e com a entrevista estruturada pode ter ajudado a corrigir possíveis 

influências de expectativas do avaliador sobre os resultados.  

 As entrevistas de aplicação das escalas ocorreram nos próprios serviços. A 

primeira etapa da coleta de dados (pré-teste) ocorreu com a aplicação da BPRS logo após a 

primeira consulta do paciente. Essa escala foi preenchida pelo pesquisador 

consecutivamente à realização da entrevista estruturada com base no roteiro SIG-BPRS. 

Em seguida, na mesma ocasião, foi aplicada a escala eAS-40, que era respondida pelo 

próprio paciente, enquanto o pesquisador apenas anotava suas respostas. Em um segundo 

momento (pós-teste), três meses após a primeira etapa da coleta de dados, a escala BPRS 

foi reaplicada pelo mesmo pesquisador, juntamente com a eAS-40. Nessa mesma ocasião, 

ocorreu a aplicação da escala EMP, na qual o pesquisador lia as questões para o paciente e 

anotava suas respostas. Durante a aplicação das escalas eAS-40 e EMP, foi utilizada a 

técnica de sondagem (Guillemin et al., 1993), para aumentar a confiabilidade das respostas 

obtidas e verificar se os sujeitos apresentaram uma boa compreensão das questões. Quanto 

ao período de três meses de intervalo de tempo entre o pré-teste e a aplicação dos 

instrumentos no pós-teste, esse intervalo foi adotado para garantir que os resultados do 

tratamento pudessem ser detectados tanto no que se refere à mudança de sintomatologia 

quanto no impacto do tratamento na vida do paciente, o que poderia ser prejudicado se 

fosse adotado um intervalo maior de tempo. Além disso, intervalos superiores a três meses 

poderiam ocasionar maior número de desistências, comprometendo a realização da 

pesquisa.   

 

 

Análise de dados 

 

Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 13.0. Primeiramente, foi verificado se os dados eram provenientes 

de uma população com distribuição normal por meio do teste estatístico de Kolmogorov-

Smirnov. Os resultados indicaram uma distribuição normal dos dados para os escores da 

EMP global (K-S = 1,20; p = 0,11) e para a diferença dos escores das escalas BPRS 

(escore K-S = 0,53; p = 0,94) e eAS-40 (escore K-S = 1,07; p = 0,20). Por isso, foram 

utilizados os testes estatísticos paramétricos para análise dos dados. 

Para avaliar em quais aspectos os pacientes apresentavam maior percepção de 

mudança, por itens ou por subescalas da EMP, foi utilizada a análise da variância 
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(ANOVA) para medidas repetidas. O teste t de Student para amostras pareadas foi utilizado 

para verificar se havia uma diferença significativa entre os escores de sintomatologia 

obtidos no pré e no pós-testes nas escalas BPRS e eAS-40. Para investigar quais eram as 

variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à percepção de mudança, foi utilizado o 

teste t de Student para amostras independentes, no caso de variáveis categóricas, e a 

correlação de Pearson, para as variáveis contínuas.  

Para verificar a hipótese de uma relação significativa entre a alteração dos sintomas 

e a percepção de mudança, foram correlacionadas as diferenças pré-pós dos escores das 

escalas BPRS e eAS-40 com o escore global e com os escores das subescalas da EMP. 

Além disso, uma análise de regressão múltipla foi realizada para investigar o poder 

preditivo da diminuição dos sintomas em relação à percepção de mudança 

comparativamente às variáveis sociodemográficas e clínicas. O nível de significância 

adotado em todas as análises estatísticas foi p < 0,05. 

 
 
Considerações éticas 

 

 Alguns cuidados referentes à ética na pesquisa foram tomados antes da coleta de 

dados. Primeiramente, este projeto foi enviado para ser avaliado e aprovado pela Comissão 

de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UFSJ. Também foi feito um contato 

prévio com a coordenação do serviço participante do estudo, informando os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e obtendo-se uma autorização para sua realização. Além disso, 

os pacientes selecionados foram convidados e informados sobre a pesquisa e a 

confidencialidade dos dados obtidos. Eles também foram assegurados de que não haveria 

risco decorrente de sua participação ou desistência na pesquisa e de que não seriam 

prejudicados em seu tratamento. Então, os pacientes assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido, caso aceitassem participar. Antes do início das entrevistas, os pacientes 

ainda eram informados de que não haveria repostas certas ou erradas, sendo incentivados a 

emitirem sua opinião. O pesquisador informou os pacientes de que eles poderiam encerrar 

sua participação em qualquer momento da entrevista e da pesquisa e lhes deu um número 

de telefone para contato em caso de dúvidas ou desistência. A confidencialidade dos dados 

obtidos foi mantida em todos os momentos. Ao final da pesquisa, os resultados gerais 

foram apresentados para os serviços participantes do estudo e para aqueles pacientes 

interessados. Esses dados foram também divulgados em periódicos científicos e congressos 
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da área. No entanto, toda divulgação dos resultados gerais foi feita por meio da estatística 

descritiva e inferencial, preservando, assim, a identidade dos sujeitos. Os dados individuais 

de percepção de mudança e de alteração dos sintomas foram passados aos profissionais 

responsáveis, mas somente quando os pacientes consentiam. Tais dados podem ajudar os 

profissionais no manejo do tratamento de cada paciente.  
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RESULTADOS 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados referentes à adequação do tamanho 

amostral às análises realizadas para verificar a hipótese deste estudo. Em segundo lugar, 

serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas das características 

sociodemográficas e clínicas da amostra de pacientes. Em seguida, serão apresentados os 

resultados da análise dos dados de percepção de mudanças e da sintomatologia, assim 

como as correlações entre essas variáveis. Serão descritas, também, as análises univariadas 

dos fatores sociodemográficos e clínicos associados à percepção de mudanças. Finalmente, 

serão apresentados os resultados das análises multivariadas, utilizando a percepção de 

mudança como variável dependente e, como variáveis independentes, a alteração da 

sintomatologia e os fatores sociodemográficos e clínicos associados. 

 

Adequação do tamanho da amostra 

 

Para verificar se o tamanho da amostra, composta por 42 sujeitos, era adequado a 

este estudo, foi realizado um cálculo estatístico, por meio da fórmula indicada na Figura 1, 

proposta por Bolfarine e Bussab (2005). Esse cálculo foi realizado por meio do programa 

estatístico Power and Sample Size Program (PS), que determina um tamanho adequado da 

amostra para a análise de regressão entre uma variável independente e uma dependente 

(Dupont & Plummer Jr., 1998). Nesse caso, o cálculo foi realizado duas vezes, sendo que, 

na primeira ocasião, a variável independente foi a variação dos escores de sintomatologia 

na escala eAS-40 e, na segunda, essa variável foi a alteração dos escores dos sintomas na 

escala BPRS. Nos dois cálculos, a variável dependente foi a mudança percebida pelos 

próprios pacientes por meio do escore global da escala EMP. O poder amostral adotado foi 

igual a 0,90 e foram utilizados os dados encontrados no presente estudo. No primeiro 

cálculo, tendo a alteração dos sintomas na perspectiva dos pacientes (escala eAS-40) como 

VI, o tamanho da amostra encontrado foi de dez sujeitos. No segundo cálculo, no qual a VI 

foi a alteração dos sintomas medidos por outro avaliador (escala BPRS), o tamanho 

encontrado foi de 11 sujeitos. A partir desses resultados, o tamanho da amostra utilizado no 

presente estudo, que incluiu 42 sujeitos, foi considerado adequado.  
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Figura 1. Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra 

                                         n =      σ
2
D 

                                                                (B/Ζα)
2 

Sendo: 

σ
2
D =  σ

2
y (1- ρ2), onde: 

σ
2
y = variância da variável dependente; 

ρ = correlação entre a percepção de mudança e variação da sintomatologia; 

B = erro entre o valor predito e o valor verdadeiro da variável dependente; 

Ζα = 1,96, obtido da tabela normal padrão para um nível de significância α igual a 0,05. 

 

 

Descrição da amostra 

 

Características sociodemográficas dos pacientes 

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas da amostra dos 

pacientes estão descritos na Tabela 1. Do total de 42 pacientes que participaram deste 

estudo, 69,00% eram mulheres e 31,00% eram homens. A idade média dos pacientes era 

39,33 anos, variando entre 18 e 59 anos. Em relação ao estado civil, a maioria (47,60%) 

era solteira. Quanto ao grau de escolaridade, quase todos os pacientes (97,60%) haviam 

frequentado a escola, com uma média de 6,66 anos de escolaridade, variando de 1 a 14 

anos. Entre esses pacientes que frequentaram a escola, 72,50% deles possuíam ensino 

fundamental incompleto. No que diz respeito à renda, 71,40% dos pacientes possuíam 

renda própria, com um valor mensal médio de R$ 473,93, variando entre R$ 50,00 e R$ 

1.020,00. A maioria (73,30%) desses pacientes recebia ente 1 e 1,99 salários mínimos e a 

principal fonte de renda era o benefício concedido pela Previdência Social (50,00%). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes 
 

 
 
Características clínicas dos pacientes 

 
 
Os dados referentes às características clínicas dos pacientes estão dispostos na 

Tabela 2. Como pode ser observado, nesta Tabela, 78,60% dos pacientes eram atendidos 

no CAPS da cidade de São João del-Rei e 21,40% no CAPS da cidade de Oliveira. A 

maioria dos pacientes (45,10%) foi encaminhada aos CAPS por serviços municipais de 

saúde. Os demais foram encaminhados por suas famílias (16,70%), por médicos de 

consultório privado (16,70%), pelo núcleo de saúde mental (9,50%) e por outras 

instituições (11,00%). 

Com relação ao diagnóstico dos pacientes, 50% deles foram diagnosticados na 

categoria “Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e outros Transtornos Delirantes”, 

enquanto os outros 50% foram diagnosticados na categoria “Transtornos do Humor e 

Afetivos”. Esses diagnósticos foram obtidos a partir dos prontuários dos pacientes, os quais 

foram avaliados pelos psiquiatras dos serviços por meio dos critérios da Classificação 

Internacional de Doenças da OMS – CID-10 (OMS, 1998). A maior parte dos pacientes 

Variáveis Categorias Frequência 
(n) 

Porcentagem 
(%) 

Gênero Feminino 29 69,00% 
Masculino 13 31,00% 

Estado civil Solteiro 20 47,60% 
Casado ou vivendo com alguém 12 28,50% 
Separado 7 16,70% 
Viúvo 3 7,20% 

Escolaridade Sim 41 97,60% 
Não 1 2,40% 

 
Nível de escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 29 72,50% 
Ensino fundamental completo 2 5,00% 
Ensino médio incompleto 3 7,50% 
Ensino médio completo 6 15,00% 

Possui renda própria Sim 30 71,40% 
Não 12 28,60% 

Valor da renda Menos de 1 salário 7 23,30% 
De 1 a 1,99 salários mínimos 22 73,30% 
2 salários mínimos ou mais 1 3,30% 

Origem da renda Benefício do INSS 15 50,00% 
Bolsa Família 6 20,00% 
Aposentadoria/Pensão 7 23,30% 
Trabalho formal 2 6,70% 
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não possuía comorbidades psiquiátricas (81,00%), não tinha doenças físicas (73,80%) e 

não recebia outro tratamento de saúde além do que era oferecido no CAPS (78,60%). A 

maioria deles não usava bebidas alcoólicas (69,00%) e quase todos não usavam drogas 

ilícitas (95,20%).  

 

Tabela 2. Características clínicas dos pacientes 

Variáveis Categorias Frequência 
(n) 

Porcentagem 
(%) 

Média 
(DP) 

Local de 
tratamento 

CAPS Del Rei  33 78,60%  
CAPS de Oliveira 9 21,40% 

 
 
Quem encaminhou 
o paciente 

Serviço municipal de 
saúde 

19 45,10%  

Família 7 16,70% 
Consultório particular 7 16,70% 
Núcleo de saúde 
mental 

4 9,50% 

Outros 5 11,00% 
 
 
Categoria 
diagnóstica 

Esquizofrenia, 
Transtornos 
Esquizotípicos e 
Delirantes 

          
         21 

  
       50,00% 

 

Transtornos do 
Humor e Afetivos 

21 50,00%  

Comorbidades 
psiquiátricas 

Sim 8 19,00%  
Não 34 81,00% 

Possui doenças 
físicas 

Sim 11 26,20%  
Não 31 73,80% 

Outro tratamento 
de saúde 

Sim 9 21,40%  
Não 33 78,60% 

Uso de bebidas 
alcoólicas 

Sim 13 31,00%  
Não 29 69,00% 

Uso de drogas 
ilícitas 

Sim 2 4,80%  
Não 40 95,20% 

Idade de início do 
transtorno 
psiquiátrico 

   23,24 
(± 12,13) 

Duração do 
transtorno em anos 

   16,57 
(±13,00) 

Tempo 
transcorrido desde 
a última internação 

   8,42 
(±8,47) 

Tipo de tratamento 
no pré-teste 

CAPS-dia 42 100%  

Tipo de tratamento 
no pós-teste 

CAPS-dia 23 54,80%  
Apenas ambulatorial 19 45,20% 

                                                                                                                                         Continua 
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Em relação ao histórico dos pacientes, a idade média de início do transtorno 

psiquiátrico era de 23,24 anos, variando entre quatro e 54 anos, e a duração média do 

transtorno era de 16,57 anos, com variação entre zero e 41 anos. Todos os pacientes 

haviam tido crises psiquiátricas no último ano, incluindo a crise que os levou a iniciarem o 

tratamento avaliado nesta pesquisa. O número médio de crises no último ano era de 1,78, 

variando entre uma e dez crises, e a maioria dos pacientes teve apenas uma crise (61,90%). 

Quase todos (95,20%) já faziam ou haviam feito tratamento psiquiátrico. Em relação à 

duração desse tratamento, eles já se tratavam, em média, há 12,07 anos, com variação entre 

três meses e 41 anos. Um pouco mais da metade dos pacientes (52,40%) já haviam sido 

internados em hospitais psiquiátricos anteriormente e, entre estes, a maioria (65,00%) teve 

de uma a duas internações. O número médio de internações foi quatro, variando entre uma 

e 20 internações. Os pacientes que foram internados anteriormente ficaram internados pela 

última vez, em média, durante 1,64 meses, variando entre 0,10 e quatro meses. Essa última 

internação havia ocorrido, em média, há 8,42 anos, com variação de um a 36 anos. 

No que diz respeito ao tipo de tratamento que os pacientes estavam recebendo nos 

CAPS, todos eles (100%) estavam na modalidade CAPS-dia no período do pré-teste, ou 

seja, em regime semi-intensivo ou intensivo, de acordo com os critérios de inclusão. No 

período do pós-teste, 54,80% dos pacientes entrevistados ainda estavam na modalidade 

Continuação da Tabela 2 

Variáveis Categorias Frequência 
(n) 

Porcentagem 
(%) 

Média 
(DP) 

Outros tratamentos 
no serviço 

Suporte psicológico 26 61,90%  
Suporte psicológico e 
oficinas 

 
16 

 
38,10% 

Situação do 
paciente no serviço 

Já estava no serviço 12 28,60%  
 
Novo no serviço 

 
30 

 
71,40% 

Número de 
medicamentos 

   4,67 
(± 1,10) 

Tipo de 
medicamento 

Oral 16 38,10%  
Oral e intramuscular 26 61,90% 

Toma o 
medicamento 
sozinho 

Sim 12 28,60%  
 
Não 

 
30 

 
71,40% 

Adesão à 
medicação 

Aceita tomar 25 83,40%  
Não aceita tomar  1 3,30% 

Às vezes, aceita 
tomar 

4 13,30 
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CAPS-dia e os outros 45,20% já estavam em regime não-intensivo ou ambulatorial, indo 

ao CAPS apenas consultar periodicamente e receber a medicação.  

Quanto às intervenções terapêuticas recebidas, todos os pacientes tinham consultas 

psiquiátricas, com o fornecimento dos medicamentos, de acordo com os critérios de 

inclusão. Além disso, 38,10% dos pacientes recebiam também suporte psicológico e 

participavam de oficinas e os outros 61,90% recebiam apenas suporte psicológico. A maior 

parte dos pacientes (71,40%) já estava sendo atendida no serviço antes do pré-teste, 

enquanto o restante (28,60%) estava iniciando o tratamento nos CAPS.  

Em relação à medicação, todos os pacientes da amostra estavam iniciando um novo 

tratamento medicamentoso no período do pré-teste, como indicado nos critérios de 

inclusão. Para a maioria deles (71,40%), esse novo medicamento era o primeiro a ser 

administrado, pois esses pacientes estavam sendo admitidos nos CAPS. Os demais 

(28,60%) estavam trocando de medicação, tendo em vista que já estavam sendo tratados 

nos serviços e não tinham respondido adequadamente ao tratamento medicamentoso 

anterior. O número médio de medicamentos receitados pelos psiquiatras era de 4,76, 

variando de um a sete medicamentos. A maioria (61,90%) dos pacientes tomava medicação 

oral e intramuscular, enquanto o restante (38,10%) tomava apenas medicação oral. Além 

disso, a maior parte dos pacientes (71,40%) não tomava a medicação sozinha e, dentre 

estes, 83,40% aceitavam tomar a medicação dada por outra pessoa. 

 

Normalidade da amostra 

 

Para determinar se as análises estatísticas seriam realizadas por meio de testes 

paramétricos ou não-paramétricos, os escores global e das subescalas da EMP, juntamente 

com os escores das escalas BPRS e eAS-40 e sua diferenças pré-pós, foram submetidos ao 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Nesse teste, valores de p superiores a 0,05 

indicam que a distribuição dos dados é normal, devendo ser utilizados testes estatísticos 

paramétricos.  

Os resultados dessa análise indicaram uma distribuição normal dos dados para os 

escores da EMP global (K-S = 1,20; p = 0,11). Foi encontrada, também, uma distribuição 

normal para as diferenças pré-pós dos escores da escala BPRS (K-S = 0,53; p = 0,94) e da 

escala eAS-40 (K-S = 1,07; p = 0,20). Portanto, como houve uma distribuição normal para 

todos esses dados da amostra, os testes estatísticos paramétricos foram utilizados nesta 

pesquisa. 
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Análise da percepção de mudanças 

 

Análise da percepção de mudanças por subescalas e escore global 

 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados referentes ao escore global e às 

subescalas de percepção de mudanças dos pacientes avaliada pela EMP. Para comparar os 

dados das subescalas, foi feita uma análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas 

e teste post hoc de Tukey.  

 

Tabela 3. Médias e desvios-padrão dos escores das subescalas e da escala global de 
percepção de mudança (EMP) e valores de p da análise de variância (ANOVA) e do teste 
post hoc de Tukey 
 

Subescalas Média 
(DP) 

Post hoc de Tukey 
p (1-2) p (1-3) p (2-3) 

 
1. Ocupação e Saúde Física 2,31 (0,53)   

 
 

2. Aspectos Psicológicos e Sono 2,46 (0,56) 0,04*  1,00 
 

3. Relacionamentos e Estabilidade Emocional 2,46 (0,49)  0,04*  
 

Escala Global 2,39 (0,48)    
 

 
ANOVA: F = 7,59 e p = 0,00, *p < 0,05; Tukey: p (1-2): comparação entre as subescalas 1 e 2; p 
(1-3) comparação entre as subescalas 1 e 3; p (2-3): comparação entre as subescalas 2 e 3. 
 

 Pode-se constatar, na Tabela 3, que os escores médios de percepção de mudança 

foram bastante elevados na escala global e nas subescalas, considerando que as opções de 

resposta podem variar entre 1 e 3. O escore médio da escala global foi igual a 2,39 (± 

0,48). Quanto às subescalas, pode-se observar que o grau de percepção de mudança na 

subescala “Ocupação e Saúde Física” foi significativamente menor do que nas subescalas 

“Aspectos Psicológicos e Sono” (p = 0,04) e “Relacionamentos e Estabilidade Emocional” 

(p = 0,04). Os escores médios dessas duas últimas subescalas foram idênticos (p = 1,00).  

Os resultados descritos indicaram que a percepção de mudança pelos pacientes, em 

função do tratamento recebido, variou de acordo com as dimensões de sua vida, que foram 

avaliadas na escala EMP. A percepção de mudança foi significativamente menor na 

subescala “Ocupação e Saúde Física” comparativamente às outras subescalas. Nessa 

subescala, são avaliadas as mudanças percebidas pelos pacientes nos seguintes aspectos: 
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atividades de lazer, energia, tarefas de casa, capacidade de cumprir obrigações e tomar 

decisões, interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa, apetite, sexualidade e 

saúde física. Os pacientes perceberam maior grau de melhora nos aspectos de suas vidas 

que se referem aos seus relacionamentos sociais e sua estabilidade emocional, assim como 

melhora nos aspectos psicológicos e qualidade do sono.         

 

Análise da percepção de mudanças por itens 

 

Na Tabela 4, estão dispostos os dados descritivos dos itens que compõem a escala 

EMP, com as médias, os desvios-padrão e as porcentagens de pacientes que perceberam 

piora, melhora e ausência de mudança em função do tratamento.  

 

Tabela 4. Médias e desvios-padrão dos escores dos itens da EMP e porcentagens de 
respostas nas três alternativas de resposta para cada item 

 
 

Itens Média 
(DP) 

Pior do 
que antes 

Sem 
mudança 

Melhor do 
que antes 

 
1. Problemas pessoais 2,43 (0,83) 21,40% 14,30% 64,30% 
2. Humor 2,50 (0,74) 14,30% 21,40% 64,30% 
3. Estabilidade das emoções 2,60 (0,59) 4,80% 31,00% 64,30% 
4. Confiança em si mesmo 2,45 (0,80) 19,00% 16,70% 64,30% 
5. Interesse pela vida 2,43 (0,77) 16,70% 23,80% 59,50% 
6. Capacidade de suportar 
situações difíceis 

 
2,36 (0,73) 

 
14,30% 

 
35,70% 

 
50,00% 

7. Apetite 2,31 (0,84) 23,80% 21,40% 54,80% 
8. Energia 2,24 (0,91) 31,00% 14,30% 54,80% 
9. Sono 2,62 (0,70) 11,90% 14,30% 73,80% 
10. Saúde física 2,31 (0,84) 23,80% 21,40% 54,80% 
11. Sexualidade 2,02 (0,75) 26,20% 45,20% 28,60% 
12. Convivência com a família 2,62 (0,62) 7,10% 23,80% 69,00% 
13. Convivência com amigos 2,31 (0,68) 11,90% 45,20% 42,90% 
14. Convivência com outras 
pessoas 

 
2,33 (0,72) 

 
14,30% 

 
38,10% 

 
47,60% 

15. Interesse em trabalhar ou se 
ocupar 

 
2,52 (0,77) 

 
16,70% 

 
14,30% 

 
69,00% 

16. Atividades de lazer 2,40 (0,73) 14,30% 31,00% 54,70% 
17. Tarefas de casa 2,26 (0,83) 23,80% 26,20% 50,00% 
18. Capacidade de cumprir 
obrigações e tomar decisões 

 
2,38 (0,79) 

 
19,00% 

 
23,80% 

 
57,10% 

19. Item de avaliação global 2,83 (0,49) 4,80% 7,10% 88,10% 
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Quanto aos resultados das porcentagens, percebe-se que a maioria das respostas se 

concentrou na categoria melhor do que antes. Em apenas dois dos 19 itens da escala, 

referentes à sexualidade, não houve uma percepção de melhora pela maior porcentagem 

dos pacientes. Em relação à avaliação global de mudança percebida (item 19), quase todos 

os pacientes (88,10%) relataram melhora em função do tratamento. Os outros itens se 

referem às mudanças percebidas em aspectos específicos da vida dos pacientes. Os itens 

específicos com maiores porcentagens de percepção de melhora foram: interesse em 

trabalhar ou se ocupar com alguma atividade e convivência com a família, ambos com 

69%; e problemas pessoais, humor, estabilidade das emoções e confiança em si mesmo, 

todos com 64,30%. Quanto à percepção de ausência de mudança, as maiores porcentagens 

ocorreram nos seguintes itens: sexualidade e convivência com os amigos, ambos com 

45,20%; convivência com outras pessoas, com 38,10%; e capacidade de suportar situações 

difíceis, com 35,70%. No que se refere aos itens que se destacaram na percepção de piora, 

31% dos pacientes perceberam que sua energia havia piorado, 26,20% constataram uma 

piora na sexualidade e 23,80% perceberam que estavam piores do que antes do tratamento 

em relação à sua saúde física, apetite e na execução das tarefas de casa.  

No que se refere aos resultados das médias, pode-se constatar que os escores dos 

itens da escala EMP foram elevados, pois nenhum deles foi menor do que 2, considerando 

que os valores podiam variar de 1 a 3. O escore médio do item referente à percepção global 

de mudanças (item 19) foi igual a 2,83 (± 0,49). As médias dos 18 itens específicos da 

escala foram comparadas por meio da análise de variância (ANOVA) para medidas 

repetidas e do teste post hoc de Tukey, tal como disposto na Tabela 5. Os resultados 

indicaram que houve uma diferença estatisticamente significativa entre os escores médios 

dos itens da escala EMP (F = 8,55; p < 0,01). O teste post hoc de Tukey, comparando os 

itens aos pares, indicou que o item referente à sexualidade apresentou um escore médio de 

percepção de mudança significativamente inferior aos dos seguintes itens: humor (p = 

0,04), estabilidade das emoções (p = 0,003), sono (p = 0,001), convivência com a família e 

interesse em trabalhar ou se ocupar (p = 0,02). 
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Tabela 5. Escores médios dos itens da escala EMP que apresentaram diferenças 
significativas entre si e níveis de significância (p), pela Análise de Variância (ANOVA) e 
teste post hoc de Tukey 
 

 
Item com menor escore 

 

 
Média 

 
Itens comparativos 

 
Média 

 
P 

11. Sexualidade 2,02 2. Humor 2,50 0,04* 
3. Estabilidade das emoções 2,60 0,003** 
9. Sono 2,62 0,001** 
12. Convivência com a família 2,62 0,001** 
15. Interesse em trabalhar ou se 
ocupar com alguma atividade 

 
2,52 

 
0,02* 

 

F = 8,55; p = 0,000; *p < 0,05; **p < 0,01 

 

 

Análise da sintomatologia entre o pré e o pós-testes 

 

Neste tópico, serão apresentados os resultados referentes à alteração dos sintomas 

dos pacientes, medidos por eles próprios, na escala eAS-40, e por outro avaliador, na 

escala BPRS. Tal alteração foi calculada por meio da subtração dos escores do pré-teste 

pelos escores do pós-teste em cada uma das escalas de sintomas. Optou-se pelo uso da 

diferença dos escores para o cálculo da alteração da sintomatologia ao invés da utilização 

de métodos estatísticos que calculam a significância clínica dessa alteração. Essa opção 

pode ser justificada por duas razões. Primeiramente, a presente pesquisa não teve como 

objetivo principal verificar o efeito do tratamento sobre a sintomatologia dos pacientes, 

mas, sim, a sua relação com a percepção de mudanças. Além disso, como a percepção de 

mudança pelos próprios pacientes já constitui uma medida de significância clínica, pode-se 

verificar se a alteração dos sintomas é clinicamente significativa apenas por meio de sua 

correlação com as mudanças percebidas pelos pacientes, tal como foi feito neste estudo e 

será descrito posteriormente. 

A Tabela 6 apresenta os escores médios de sintomatologia do pré e do pós-testes, as 

diferenças desses escores e os desvios-padrão nas escalas BPRS e eAS-40. Para efetuar a 

comparação entre os escores pré-pós, foi utilizado o teste t de Student para amostras 

pareadas. Os resultados indicaram diminuição significativa nos valores dos escores de 

sintomatologia tanto na escala BPRS quanto na escala eAS-40. 
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Tabela 6. Análise dos escores de sintomatologia das escalas BPRS e eAS-40, no pré e pós-
testes, pelo teste t de Student para amostras pareadas 
 

Escalas Médias 
(DP) pré-

teste 

Médias 
(DP) 

Pós-teste 

Médias das 
diferenças 

pré-pós (DP) 
 

t de Student P 

BPRS 26,50 (5,80) 17,69 (8,06) 8,81 (5,74) 9,94 0,0001** 
 

eAS-40 1,15 (0,48) 0,91 (0,54) 0,24 (0,33) 4,72 0,0001** 
 

 

** p < 0,01 

 

O escore médio global de sintomatologia da escala BPRS diminuiu 

significativamente, passando do valor de 26,50 (± 5,80), no pré-teste, para o valor de 17,69 

(± 8,06), no pós-teste (p = 0,0001), o que representa uma diminuição de 32,20% no escore 

dessa escala. Considerando a classificação proposta por Bech et al. (1986) para a 

pontuação total dessa escala, pode-se afirmar que, no pré-teste, o grupo de pacientes 

apresentava uma síndrome com maior severidade, que corresponde a um valor de 20 

pontos ou mais no escore global. Por outro lado, no pós-teste, esses pacientes poderiam ser 

classificados como apresentando uma síndrome com menor severidade, a qual corresponde 

a um intervalo de dez a 19 pontos. Em relação à escala eAS-40, seu escore global de 

sintomatologia também diminuiu significativamente, passando do valor de 1,15 (± 0,48), 

no pré-teste, para 0,91 (± 0,54), no pós-teste (p = 0,0001), indicando diminuição de 

21,00% nesse escore. Esse escore está distribuído em um intervalo de 0 a 2, sendo que 

valores próximos de 0 indicam uma ausência de sintomas, valores próximos de 1 indicam 

sintomas moderados e valores próximos de 2 representam sintomas extremos (Laloni, 

2001). 

 

 

Análise univariada dos fatores associados à percepção de mudança  

 

Nesta parte, serão apresentados os resultados das análises univariadas dos fatores 

sociodemográficos e clínicos associados ao escore global de mudança percebida. Para isso, 

foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes, quando as variáveis 
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analisadas eram categóricas, e o teste de correlação de Pearson, quando as variáveis eram 

contínuas.  

Algumas variáveis não foram analisadas ou tiveram suas categorias reagrupadas 

devido às baixas taxas de resposta obtidas nas suas diversas categorias, o que dificultava a 

análise dos fatores associados. Para a variável “estado civil”, os pacientes foram 

reagrupados nas duas categorias seguintes: 1. solteiro, que englobou mais da metade dos 

pacientes; e 2. outros, que incluiu as categorias casado, vivendo como casado, separado e 

viúvo, as quais correspondem àqueles pacientes que vivem ou já viveram com alguém. 

Para a variável escolaridade, apenas um paciente não frequentou a escola, por isso essa 

categoria foi eliminada. Os pacientes que possuíam escolaridade foram reagrupados em 

duas categorias relacionadas à ultima série estudada. Essas categorias foram: 1. 

fundamental incompleto, que abrangeu a maioria dos pacientes, e 2. fundamental completo 

ou escolaridade acima desse nível. A variável relacionada ao uso de drogas ilícitas não foi 

analisada, pois apenas dois pacientes afirmaram fazer uso dessas substâncias. O mesmo 

ocorreu com a variável referente à existência de tratamento psiquiátrico anterior no 

histórico dos pacientes, visto que apenas dois pacientes não haviam se tratado 

anteriormente.  As variáveis que descreviam o valor da renda dos pacientes em salários 

mínimos, a origem da renda, a especificação de quem encaminhou o paciente ao serviço e 

a adesão à medicação também não foram analisadas. Essas variáveis possuíam muitas 

categorias; algumas delas, com baixa taxa de resposta, além de não haver nenhuma 

característica em comum que permitisse o reagrupamento dessas categorias. 

A Tabela 7 apresenta os resultados da análise univariada das variáveis categóricas 

em relação à percepção de mudança global pelos pacientes, incluindo a especificação das 

variáveis e suas categorias, número de pacientes, médias e desvios-padrão obtidos em cada 

categoria, além dos valores de p para o teste t de Student para amostras independentes. 

Como pode ser observado, nesta Tabela, apenas a variável referente à existência de 

internações psiquiátricas no histórico dos pacientes estava significativamente associada à 

mudança percebida (p = 0,006). Os pacientes que já haviam sido internados em hospital 

psiquiátrico apresentaram maior grau de percepção de melhora do que aqueles pacientes 

que nunca haviam sido internados.   
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Tabela 7. Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas categóricas 
associadas à percepção de mudança global, por meio do teste t de Student, para amostras 
independentes 
 

Variáveis Categorias N Média 
(DP) 

P 

Gênero Feminino 13 2,54 (0,52) 0,19 
Masculino 29 2,33 (0,45) 

Estado civil Solteiro 20 2,43 (0,48) 0,64 
Outros 22 2,36 (0,48) 

Escolaridade Fundamental incompleto  29 2,45 (0,49) 0,27 
Fundamental completo ou acima 11 2,26 (0,46) 

Renda própria Sim 30 2,37 (0,50) 0,54 
Não 12 2,47(0,42) 

Local de tratamento CAPS de São João del-Rei 33 2,39 (0,48) 0,89 
CAPS de Oliveira 9 2,41 (0,49) 

Categoria diagnóstica Esquizofrenia, Transtornos 
Esquizotípicos e Delirantes 

21 2,36 (0,52) 0,65 

Transtornos do Humor e Afetivos 21 2,43 (0,44) 
Comorbidades 
psiquiátricas 

Sim 8 2,24 (0,60) 0,33 
Não 34 2,43 (0,45) 

Possui doenças físicas  Sim 11 2,45 (0,36) 0,63 
Não 31 2,37 (0,52) 

Faz outro tratamento 
de saúde 

Sim 9 2,35 (0,45) 0,77 
Não 33 2,40 (0,49) 

Uso de bebidas 
alcoólicas 

Sim 13 2,50 (0,47) 0,32 
Não 29 2,34 (0,48) 

Internações 
psiquiátricas 

Sim 20 2,60 (0,38) 0,006** 
Não 22 2,21 (0,49) 

Tipo de tratamento no 
pós-teste 

CAPS-dia 23 2,35 (0,48) 0,50 
Ambulatorial 19 2,45 (0,48) 

Outros tratamentos no 
serviço 

Apenas suporte psicológico 16 2,32 (0,52) 0,45 
Suporte psicológico e oficinas 26 2,44 (0,45) 

Situação no serviço Admitido no serviço no pré-teste 30 2,42 (0,49) 0,61 
Já estava em tratamento no serviço 12 2,33 (0,45) 

Tipo de medicamento Oral 16 2,49 (0,36) 0,25 
Oral e intramuscular 26 2,33 (0,53) 

Toma o medicamento 
sozinho 

Sim 12 2,46 (0,40) 0,59 
Não 30 2,37 (0,51) 

 

*p < 0,01 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados das análises de correlação de Pearson entre as 

variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas e os escores de percepção de mudança 

global. Esta Tabela inclui a especificação das variáveis contínuas analisadas, suas médias e 

desvios-padrão, além dos valores do coeficiente de correlação (r) e dos seus níveis de 

significância (p). Os resultados mostraram que apenas a variável referente à duração do 
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tratamento psiquiátrico no histórico do paciente apresentou correlação significativa com o 

escore global de percepção de mudança (p = 0,04). A correlação encontrada entre as 

variáveis foi positiva, indicando que quanto maior a duração do tratamento psiquiátrico no 

histórico do paciente, maior era seu grau de percepção de melhora após três meses de 

tratamento.     

 
Tabela 8. Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas 
associadas à percepção de mudança global por meio do teste de correlação de Pearson 

 
*p < 0,05; r = coeficiente de correlação de Pearson 
 

 

Análise correlacional entre percepção de mudança e alteração da sintomatologia 

 

Na Tabela 9, encontram-se os dados referentes às análises de correlação de Pearson 

entre os escores de percepção de mudança (globais e das subescalas) e os escores de 

sintomatologia (globais e da diferença pré-pós) das duas escalas. Os resultados mostraram 

que o escore global de percepção de mudança apresentou uma correlação significativa e 

positiva com a diminuição (diferença pré-pós) dos escores de sintomatologia tanto na 

escala BPRS (r = 0,47; p < 0,01) quanto na escala eAS-40 (r = 0,56; p < 0,01). Esses 

resultados indicam que quanto maior foi a diminuição da severidade da sintomatologia dos 

pacientes, entre o pré e o pós-testes, medida por eles próprios (escala eAS-40) e por um 

avaliador externo (escala BPRS), maior foi a percepção de melhora em suas vidas, após um 

período de três meses de tratamento, medida pela EMP.  

 

 

 
Variáveis 

 
Média (DP) 

 
R 

 
P 

Idade 39,33 (11,69) 0,03 0,85 
Número de anos de escolaridade 6,66 (3,27) 0,008 0,96 
Valor exato da renda que o paciente recebe R$ 473,93 (236,40) -0,04 0,81 
Idade de início do transtorno psiquiátrico 23,24 (12,13) -0,24 0,15 
Duração do transtorno, em anos 16,57 (12,99) 0,17 0,31 
Número de crises no último ano 1,78 (1,94) -0,08 0,65 
Duração do tratamento psiquiátrico, em anos 12,07 (11,38) 0,34   0,04* 
Número de internações psiquiátricas 4,00 (5,47) -0,02 0,93 
Duração da última internação, em meses 1,64 (1,13) -0,16 0,51 
Tempo desde a última internação, em anos 8,42 (8,47) 0,14 0,58 
Número de medicamentos 4,67 (1,10) 0,04 0,80 
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Tabela 9. Coeficientes de correlação de Pearson dos escores da escala global e das 
subescalas da EMP com os escores e diferença dos escores das escalas BPRS e eAS-40 
 

 BPRS 
pré 

BPRS 
pós 

BPRS 
diferença 
pré-pós 

eAS-40 
pré 

eAS-40 
pós 

eAS-40 
diferença 
pré-pós 

EMP 
Global 

 

 
-0,33* 

 
-0,57** 

 
    0,47** 

 
   -0,26 

 
 -0,57** 

 
     0,56** 

EMP 
Ocupação e Saúde 

Física 

 
-0,30 

 
-0,51** 

 
    0,41** 

 
   -0,19 

 
 -0,47** 

 
     0,50** 

EMP 
Aspectos Psicológicos 

e Sono 

 
-0,26 

 
-0,51** 

 
    0,45** 

 
   -0,22 

 
 -0,52** 

 
     0,54** 

EMP 
Relacionamentos e 

Estabilidade 
Emocional 

 
 
-0,37* 

 
 
-0,55** 

 
     
    0,40** 

 
    
   -0,36* 

 
 
 -0,59** 

 
 
     0,44** 

 
*p < 0,05; **p < 0,01 

           

Os resultados referentes às subescalas da EMP mostraram correlações semelhantes 

às obtidas para o escore global, todas com valores de p < 0,01. Para a subescala “Ocupação 

e Saúde Física” da EMP, houve uma correlação significativa e positiva entre a percepção 

de mudança nessa subescala e a diminuição da sintomatologia (diferença pré-pós), medida 

pela escala BPRS (r = 0,41) e pela escala eAS-40 (r = 0,50). Esses resultados indicam que 

quanto maior foi a diminuição da severidade da sintomatologia dos pacientes entre o pré e 

o pós-testes, medida por eles mesmos e por outro avaliador, maior foi a percepção de 

melhora na sua vida, após três meses de tratamento, em relação aos aspectos de suas 

ocupações e de sua saúde física. 

Para a subescala “Aspectos Psicológicos e Sono” da EMP, foi novamente 

encontrada uma correlação significativa e positiva com a diminuição (diferença pré-pós) 

dos escores de sintomatologia das escalas BPRS (r = 0,45) e eAS-40 (r = 0,54). Esses 

resultados indicam que quanto maior foi a diminuição dos sintomas entre o pré e o pós-

testes, avaliada pelos pacientes e por um avaliador externo, maior foi a percepção de 

melhora dos pacientes, após três meses de tratamento, com relação aos aspectos 

psicológicos e à qualidade do sono.  

Para a subescala “Relacionamentos e Estabilidade Emocional” da EMP, obteve-se 

também uma correlação significativa e positiva com a diminuição da severidade da 

sintomatologia (diferenças pré-pós) avaliada pela BPRS (0,40) e pela eAS-40 (r = 0,44). 
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Da mesma forma, esses resultados mostram que quanto maior foi a diminuição da 

severidade da sintomatologia entre o pré e o pós-testes, maior foi a percepção de melhora 

pelos pacientes, após três meses de tratamento, no que se refere aos seus relacionamentos e 

sua estabilidade emocional. Em resumo, os dados referentes às correlações entre percepção 

de mudança e severidade da sintomatologia indicam claramente que uma diminuição mais 

acentuada da sintomatologia está relacionada com uma percepção de melhora maior pelos 

pacientes, de forma global e em aspectos específicos de sua vida, após três meses de 

tratamento.  

 

 

Análise multivariada dos fatores associados à percepção de mudanças 

 

Para verificar a importância relativa da alteração da sintomatologia como um fator 

preditivo da percepção de melhora pelos pacientes, foram realizadas análises estatísticas 

multivariadas por meio da análise de regressão linear múltipla. Em todas as análises, a 

variável dependente foi o escore global de percepção de melhora da EMP. Como variáveis 

independentes, foram incluídas: a diminuição da sintomatologia, medida pela diferença 

entre os escores pré-pós das escalas BPRS e eAS-40, e as duas variáveis 

sociodemográficas e clínicas que apresentaram associação significativa (p < 0,05) com a 

percepção de mudanças nas análises univariadas. Essas duas variáveis foram: existência de 

internação psiquiátrica e duração do tratamento psiquiátrico no histórico do paciente. Esse 

número de quatro variáveis independentes para a análise multivariada satisfaz o critério 

apontado por Field (2009), que sugere uma proporção de, no mínimo, dez sujeitos para 

cada variável independente.  

A verificação do poder preditivo da sintomatologia foi feita separadamente para as 

escalas BPRS e eAS-40. Foi adotada essa separação para que fosse possível investigar o 

poder preditivo da alteração dos sintomas, medida pelo próprio paciente e medida por 

terceiros, em relação às demais variáveis. Além disso, segundo Dunlap e Landis (1998), 

não é aconselhável a inclusão de variáveis preditivas correlacionadas entre si, em um 

mesmo modelo de regressão, como foi o caso das diferenças pré-pós das escalas BPRS e 

eAS-40, que apresentaram uma correlação significativa entre elas. Segundo esses autores, 

quando variáveis correlacionadas entre si são incluídas em um mesmo modelo, há o risco 

de uma delas ser excluída do resultado, ocorrendo um erro do tipo II, no qual é eliminado 

um previsor que, de fato, pode contribuir para o modelo. 
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Foram feitas três análises de regressão múltipla. A primeira análise visou avaliar o 

poder preditivo da diminuição da sintomatologia, medida por terceiros, em comparação 

com outras variáveis sociodemográficas. Para isso, foi incluída a diferença pré-pós dos 

escores globais de sintomatologia da escala BPRS, juntamente com as duas variáveis 

sociodemográficas e clínicas selecionadas. A segunda análise teve a mesma composição da 

primeira, mas visou avaliar o poder preditivo da diminuição da sintomatologia, tal como 

medida pelo paciente, em comparação com as outras variáveis. Para isso, foram incluídas, 

no modelo, a diferença pré-pós dos escores da escala e-AS-40 e as outras variáveis. A 

terceira análise de regressão múltipla visou comparar o poder preditivo das duas medidas 

de sintomatologia, avaliadas por terceiros (BPRS) ou avaliada pelo paciente (As-40), para 

verificar qual das duas teria maior poder preditivo sobre a percepção de mudanças.  

 Os modelos de regressão foram construídos por meio do método stepwise, no qual 

a seleção da sequência de entrada das variáveis preditivas é feita estatisticamente, e não 

tendo como base hipóteses teóricas prévias, como ocorre no método hierárquico. No 

método stepwise, que é recomendado para estudos exploratórios como a presente pesquisa, 

são fornecidos vários modelos de regressão, com diferentes combinações de variáveis 

independentes, segundo uma ordem decrescente de importância explicativa para as 

variações observadas.  

Nas análises realizadas, foi calculado o índice de Durbin-Watson (DW), que testa 

se os resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e corrobora a hipótese 

de distribuição normal dos dados quando seus valores são próximos ou superiores a 2. 

Além disso, em todas as análises, foi incluída a constante nos modelos de regressão. A 

seguir, são apresentadas as tabelas referentes aos dados das análises de regressão múltipla 

conduzidas. Nestas Tabelas, estão presentes apenas os resultados que foram significativos 

nos modelos finais de cada análise, ou seja, aqueles modelos que explicaram melhor a 

variação dos escores globais de mudança percebida.  

Na Tabela 10, são apresentados os resultados da análise de regressão, que teve 

como variável preditiva a sintomatologia avaliada por terceiros, medida pela diferença dos 

escores pré-pós da escala BPRS, em comparação com as duas variáveis sociodemográficas 

e clínicas selecionadas. 
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Tabela 10. Análise de regressão linear múltipla da alteração da sintomatologia na escala 
BPRS e das variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à percepção de mudança 
 

 

*** p < 0,001 

 

O modelo final dessa análise apresentou a seguinte reta de regressão, para o 

conjunto de variáveis investigadas: y = +1,87 + 0,51 internação psiquiátrica + 0,03 

diferença pré-pós dos escores globais da escala BPRS. O valor de R2 ajustado foi igual a 

0,43, indicando que a existência de internação psiquiátrica no histórico dos pacientes e a 

diminuição da sintomatologia na escala BPRS explicaram 43% da influência das variáveis 

investigadas sobre o grau de percepção de melhora. Esse resultado indica que a percepção 

de melhora pelos pacientes, após três meses de tratamento, era maior quando havia 

ocorrido maior diminuição da severidade da sintomatologia, entre o pré e o pós-testes, 

medida por outro avaliador, e quando os pacientes não haviam sido internados. Ao 

comparar a importância relativa das duas variáveis preditivas, por meio do valor de beta 

padronizado, percebe-se que a existência de internação psiquiátrica pareceu ser mais 

importante. Segundo esses valores, dispostos na Tabela 10, o aumento de um desvio-

padrão na variável existência de internação indica o aumento de 0,56 desvios-padrão na 

medida de mudança percebida. Por outro lado, o aumento de também um desvio-padrão na 

diferença pré-pós do escore da BPRS resulta no aumento de 0,41 desvios-padrão no escore 

de mudança percebida. 

A Tabela 11 apresenta os resultados da análise de regressão referente à medida da 

sintomatologia feita pelo paciente (escala eAS-40) comparativamente às variáveis 

sociodemográficas e clínicas selecionadas.  

 

 

 

 

 

Variáveis preditivas Beta Erro 
padrão 

Beta 
padronizado 

T P  

Constante 1,87 0,13  14,51 0,000*** R2 = 0,43 
F (11,07) = 
15,13  
(p = 0,000***) 
[DW] =  2,17 

Internação psiquiátrica 0,51 0,11 0,56 4,52 0,000*** 

BPRS  
diferença pré-pós 

 
0,03 

 
0,01 

 
0,41 

 
3,33 

 
0,000*** 
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Tabela 11. Análise de regressão linear múltipla da alteração da sintomatologia na escala 
eAS-40 e das variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à percepção de mudança 
  

 
*** p < 0,001. 

 

A reta de regressão do modelo final dessa análise foi a seguinte: y = +2,12 + 0,55 

alteração da sintomatologia na escala eAS-40 + 0,37 internação psiquiátrica. O valor 

obtido para R2 ajustado foi igual a 0,40, mostrando que 40% da influência das variáveis 

investigadas sobre o grau de mudança percebida pelos pacientes foram explicados pela 

diminuição pré-pós da sintomatologia, tal como avaliada pelos próprios pacientes na escala 

eAS-40 e pela existência e internação psiquiátrica. Esse resultado indica que quanto maior 

era a diminuição da severidade da sintomatologia entre o pré e o pós-testes, medida pelos 

pacientes, e quando houve internações psiquiátricas no histórico dos pacientes, maior era o 

grau de percepção de melhora após três meses de tratamento. A análise dos valores de beta 

padronizado permite afirmar que a importância preditiva das duas variáveis foi 

equivalente, pois apresentaram valores muito próximos. Enquanto o aumento de um 

desvio-padrão na variável internação psiquiátrica resulta no aumento de 0,40 desvios-

padrão no escore de percepção de mudança, o mesmo aumento em relação à alteração do 

escore na eAS-40 implica um aumento de 0,39 desvios-padrão na mudança percebida. 

As análises anteriores permitiram constatar que a diminuição da severidade dos 

sintomas foi uma variável preditiva importante do grau de percepção de melhora pelos 

pacientes, após três meses de tratamento, juntamente com a variável clínica de histórico de 

internação psiquiátrica. Entretanto, essas análises não permitiram verificar o poder 

preditivo relativo das duas modalidades de avaliação da sintomatologia pelo próprio 

paciente ou por terceiros.  

Para responder a essa questão, foi realizada uma análise de regressão, na qual 

apenas essas duas variáveis foram incluídas no modelo. Dessa forma, seria possível 

verificar se a diminuição da sintomatologia, avaliada pelos pacientes (eAS-40), teria um 

maior poder preditivo sobre a percepção de mudança do que quando avaliada por terceiros 

Variáveis preditivas Beta Erro 
padrão 

Beta 
padronizado 

t P  

Constante 2,12 0,09  24,75 0,000*** R2 = 0,40 
F (8,38)= 13,23 
(p = 0,000***) 
[DW] =  2,36 

Internação psiquiátrica 0,37 0,12 0,40 2,96 0,005** 
eAS-40 

diferença pré-pós 
 

0,55 
 

0,19 
 

0,39 
 

2,89 
 

0,006*** 
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(BPRS). Os resultados do modelo produzido por essa análise são apresentados na Tabela 

12. 

 

Tabela 12. Análise de regressão linear múltipla comparando o poder preditivo das duas 
medidas de diferença pré-pós da sintomatologia, das escalas BPRS e eAS-40, sobre o 
escore global de percepção de mudanças 

 

*** p < 0,001 

 

A equação que representa a reta de regressão obtida nesse modelo foi: y = +2,20 + 

0,81 alteração da sintomatologia na escala eAS-40. O valor de R2 ajustado foi 0,29, 

indicando que 29% da influência das variáveis investigadas foram explicados pela 

diminuição da sintomatologia, tal como avaliada pelos pacientes, sendo que a outra medida 

não permaneceu no modelo. Esse resultado indica que quanto maior era a diminuição pré-

pós da severidade dos sintomas, medida pelos próprios pacientes, na escala eAS-40, maior 

era o grau de sua percepção de melhora após três meses de tratamento. Esse resultado 

aponta, portanto, para a importância da medida de sintomatologia feita pelo próprio 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável preditiva Beta Erro 
padrão 

Beta 
padronizado 

T P  

Constante 2,20 0,08  28,56 0,000*** R2 = 0,29 
F (18,04) = 
18,04 
(p = 0,000***) 
[DW] =  2,51 

eAS-40 
diferença pré-pós 

 
0,81 

 
0,19 

 
0,56 

 
4,25 

 
0,000*** 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que um dos principais preditores da 

percepção de melhora pelos pacientes, em função do tratamento, foi a diminuição da 

sintomatologia, entre o pré e o pós-testes. Esse resultado sugere a importância do controle 

da sintomatologia para a percepção de melhora pelos próprios pacientes, podendo 

constituir uma das bases de seu julgamento de percepção de mudança, o que confirma 

dados de pesquisas internacionais (Garfield et al., 1971; Ankuta & Abeles, 1993; Lunnen 

& Ogles, 1998; Mercier et al., 2004; Nielsen et al., 2004; Beretta et al., 2005; Eisen et al, 

2004; Jensen et al., 2008; Lunnen et al., 2008; Demyttenaere et al., 2009; Karpenko, 2010). 

Quanto aos resultados dos escores de percepção de mudança, observou-se um alto 

grau de melhora percebida pelos pacientes, por meio do escore global da EMP, que foi 

igual a 2,39 (±0,48). Esse valor é próximo, porém menor, do que os valores encontrados 

em dois outros estudos nacionais, que também avaliaram, por meio da escala EMP, as 

mudanças percebidas por pacientes atendidos em CAPS. Na pesquisa de Cesari e Bandeira 

(2010), o grau de percepção global de melhora foi igual a 2,46, e, na pesquisa de Silva 

(2011), esse valor foi de 2,53.  

Com relação aos valores das subescalas da EMP, foram encontrados graus de 

percepção de melhora significativamente diferentes, indicando que as mudanças percebidas 

pelos pacientes podem variar de acordo com a dimensão de sua vida, que está sendo 

avaliada. Observou-se que o grau de percepção de melhora nas subescalas 

Relacionamentos e Estabilidade Emocional e Aspectos Psicológicos e Sono, ambas com 

um escore igual a 2,46, foi significativamente mais elevado do que na subescala Ocupação 

e Saúde Física, que apresentou um escore de 2,31 (p < 0,05). As pesquisas de Silva (2011) 

e de Cesari e Bandeira (2010) apresentaram resultados similares em relação às diferenças 

entre as subescalas da EMP. Nesses dois estudos, foi encontrado um grau de percepção de 

melhora significativamente maior na subescala Aspectos Psicológicos e Sono, em 

comparação com as duas outras subescalas, que não apresentaram diferenças entre si.  

Ao comparar os itens específicos da escala EMP, foi também encontrada a mesma 

tendência observada para as diferenças entre os escores das subescalas, ou seja, uma 

percepção de melhora maior nos aspectos relacionados à dimensão psicológica e 

relacionamentos interpessoais em comparação com os aspectos físicos do paciente. No 

presente estudo, o escore de melhora percebida no item sexualidade foi significativamente 
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menor do que nos itens convivência com a família, sono, estabilidade das emoções, 

interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma atividade e humor. Além disso, dois itens, 

sexualidade e energia, apresentaram a maior porcentagem de piora percebida. Esses 

resultados confirmam, novamente, os dados das pesquisas nacionais anteriores, que 

avaliaram a mudança percebida pelos pacientes, por meio da escala EMP (Cesari & 

Bandeira, 2010; Silva, 2011; Costa, Bandeira, Cavalcanti, & Scalon, 2011). Menor 

percepção de melhora nos aspectos físicos também foi encontrada nos estudos 

internacionais de Perreault et al. (2010), com pacientes submetidos a um tratamento para 

dependência química, assim como no estudo de Wiserman e Criollo (2000), que avaliaram 

pacientes com esquizofrenia tratados com clozapina em um hospital psiquiátrico. Essa 

tendência de piora nos aspectos físicos, tais como sexualidade e energia, segundo Cordás e 

Laranjeiras (2006), pode estar relacionada aos efeitos colaterais dos psicofármacos 

utilizados no tratamento psiquiátrico. Esses medicamentos podem causar vários efeitos 

negativos, como fadiga, diminuição do interesse sexual e tremores. 

No que diz respeito à análise dos dados de alteração da sintomatologia, neste 

estudo, pode-se perceber que a diminuição da severidade dos sintomas foi mais acentuada 

na perspectiva do avaliador externo, por meio da escala BPRS (diminuição de 32,20% do 

escore entre o pré e pós-testes), do que na perspectiva dos pacientes, por meio da escala 

eAS-40 (diminuição de 21,00% do escore entre o pré e o pós-testes). Um resultado similar 

também foi encontrado por Corominas, Adan e Guerreiro (2001), que avaliaram a alteração 

dos sintomas de pacientes submetidos a um tratamento farmacológico para episódio 

depressivo, na perspectiva dos próprios pacientes e dos clínicos, após um período de 

tratamento. Neste estudo, a diminuição da sintomatologia, avaliada pelos pacientes foi 

menor do que para os clínicos. De acordo com Russo et al. (1997), uma diferença entre a 

perspectiva de pacientes e a de terceiros na avaliação de resultados tem sido comum na 

literatura. Segundo esses autores, uma possível justificativa para essa tendência seria que, 

enquanto os pacientes enfatizam, em suas avaliações, a frequência e, principalmente, a 

intensidade dos sintomas, os clínicos e outros avaliadores externos tendem a quantificar os 

comportamentos observáveis. 

No presente estudo, foi encontrada uma correlação positiva e significativa entre a 

medida de alteração dos sintomas, na perspectiva dos próprios pacientes e também na 

perspectiva de outro avaliador, com a medida de percepção de mudança pelos próprios 

pacientes em diversos aspectos de sua vida. Esse resultado parece contradizer a tendência 

descrita anteriormente de que haja uma diferença entre avaliações de resultado feitas pelos 
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próprios pacientes e aquelas realizadas pelos clínicos ou observadores externos. Porém, 

uma análise detalhada dos coeficientes de correlação encontrados neste estudo revela, de 

certa forma, uma confirmação dessa tendência. Todos os valores das correlações do escore 

global e das subescalas da EMP com a diferença pré-pós do escore de sintomatologia da 

eAS-40 foram mais elevados (valores de r entre 0,44 e 0,56) em comparação com a 

diferença pré-pós do escore da BPRS (valores de r entre 0,40 e 0,47). Resultados similares 

e que confirmam também essa tendência foram encontrados nas pesquisas anteriores, que 

investigaram a relação entre percepção de mudanças e alteração dos sintomas apesar de 

nenhuma dessas pesquisas ter avaliado os sintomas nas perspectivas dos pacientes e de um 

avaliador externo simultaneamente. Em todas as nove pesquisas, nas quais os sintomas 

foram avaliados pelos próprios pacientes, foi encontrada uma correlação significativa entre 

as duas medidas investigadas (Ankuta & Abeles, 1993; Lunnen & Ogles, 1998; Nielsen et 

al., 2004; Beretta et al., 2005; Eisen et al, 2004; Jensen et al., 2008; Lunnen et al., 2008; 

Demyttenaere et al., 2009; Karpenko, 2010). Além disso, em quatro das seis pesquisas que 

avaliaram os sintomas na perspectiva de outro avaliador, uma relação significativa não foi 

encontrada (Ries et al., 1999; Rohland, 2001; Jung et al., 2007; Kupper & Tschacher, 

2008). Nas outras duas pesquisas, que utilizaram um avaliador externo para avaliar os 

sintomas, apesar de uma relação significativa ter sido encontrada, foram revelados 

coeficientes de correlação menos elevados do que nos estudos que utilizaram medidas 

subjetivas de sintomatologia (Garfield et al., 1971; Mercier et al., 2004) . 

Outro resultado importante deste estudo e que confirma os dados de correlação 

apresentados anteriormente foi encontrado em uma das análises multivariadas por meio da 

regressão linear múltipla. Essa análise apontou que a diminuição da sintomatologia, tal 

como avaliada pelos pacientes (eAS-40), apresentou maior poder preditivo em relação à 

percepção de mudança do que quando a sintomatologia foi avaliada por terceiros (BPRS). 

Apenas a mudança pré-pós do escore da escala eAS-40 permaneceu no modelo final, 

explicando 29% da influência das duas medidas de sintomas sobre a variação do escore da 

escala EMP. Esse resultado confirma, mais uma vez, a hipótese de que medidas subjetivas, 

como as escalas eAS-40 e a EMP, estejam mais associadas entre si do que com medidas 

objetivas, como a BPRS. Não foi encontrado na literatura nenhum estudo anterior que 

realizou uma análise de regressão nesse sentido e que verificou a relação da percepção de 

mudança com as duas medidas de sintomatologia comparativamente, o que indica a 

originalidade deste estudo ao tentar responder a essa questão. 
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No que diz respeito à relação entre os escores de percepção de mudança e os 

escores de sintomatologia do pré e do pós-testes, também foi revelada uma tendência que 

deve ser destacada. Foram encontrados maiores coeficientes de correlação entre os escores 

globais e específicos (das subescalas) da EMP com os escores de sintomatologia do pós-

teste do que com os escores do pré-teste tanto na escala eAS-40 (valores de r entre -0,19 e 

-0,36 no pré-teste e entre -0,47 a -0,59 no pós-teste) quanto na escala BPRS (valores de r 

entre -0,26 e -0,37 no pré-teste e entre -0,51 e -0,57 no pós-teste). Resultados similares 

foram encontrados em dois dos estudos anteriores, descritos neste trabalho, os quais 

também analisaram a relação da percepção de mudança com os dados de sintomatologia do 

pré e do pós-testes. Na pesquisa de Nielsen et al. (2004), que avaliou pacientes submetidos 

à psicoterapia individual, a correlação encontrada entre a percepção de mudança e os 

escores de sintomas do pré-teste apresentou um coeficiente de -0,23 e, com os escores do 

pós-teste, esse valor aumentou para -0,31. No estudo de Jensen et al. (2008), o qual avaliou 

uma intervenção de psicoterapia em grupo, essa diferença foi ainda maior, apresentando 

uma correlação com os dados de sintomatologia no pré-teste igual a 0,17 e, no pós-teste, 

igual a 0,51. Segundo Guyatt et al. (2002), esses resultados são esperados quando se faz 

esse tipo de comparação entre a percepção de mudança e escores do pré e do pós-testes de 

uma outra medida relacionada.  

Uma possível explicação para esse resultado é dada por Lunnen et al. (2008) e por 

Conway e Ross (1984), com base na teoria da dissonância cognitiva. De acordo com esses 

autores, as pessoas tendem a avaliar seu passado ou mudanças anteriores em suas vidas de 

forma que essa avaliação seja consistente com seu estado atual no momento da avaliação. 

Portanto, os pacientes podem ter avaliado as mudanças percebidas em suas vidas, com base 

em seu estado no pós-teste, momento em que foi aplicada a escala EMP. Os resultados do 

presente estudo confirmam essa hipótese por meio das correlações encontradas entre os 

escores de mudança percebida e os escores de sintomas no pré e no pós-testes. Apesar de 

esses resultados serem coerentes com a teoria apresentada, essa análise foi baseada apenas 

nos dados referentes a uma análise correlacional e com uma amostra pequena. Estudos 

futuros, com amostras maiores, poderiam incluir os escores da sintomatologia do pré e do 

pós-testes, juntamente com a alteração de sintomas (diferença pré-pós), como variáveis 

preditivas da percepção de mudança. Neste estudo, tal análise não foi realizada devido ao 

pequeno tamanho da amostra utilizada e ao limite de variáveis preditivas quando se tem 

uma amostra menor. 
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Além das alterações sintomáticas, uma variável que também se destacou nas 

análises de regressão, como fator preditivo da percepção de mudanças, foi a existência de 

internações psiquiátricas no histórico dos pacientes. Os pacientes que já haviam sido 

internados em hospital psiquiátrico apresentaram maior grau de percepção de melhora em 

suas vidas do que aqueles pacientes que nunca haviam sido internados. Essa variável e o 

tempo de tratamento psiquiátrico no histórico do paciente foram os únicos fatores, dentre 

as variáveis sociodemográficas e clínicas analisadas neste estudo, que apresentaram uma 

associação significativa com as mudanças percebidas na análise univariada. Em relação ao 

tempo de tratamento, quanto maior era o tempo de tratamento psiquiátrico, maior era a 

percepção de melhora pelos pacientes. Porém, na análise de regressão, essa variável foi 

excluída do modelo final e apenas a variável relacionada à existência de internações 

permaneceu ao ser comparada com as alterações sintomáticas nas escalas BPRS e eAS-40. 

 O destaque da variável existência de internações, nas análises univariada e 

multivariada, pode ser explicado pela hipótese de que os pacientes que já haviam sido 

internados talvez estivessem mais estabilizados, relatando, dessa forma, uma percepção de 

melhora maior. Para confirmar essa hipótese, foi verificada a relação dessa variável com 

outras duas variáveis clínicas disponíveis nos dados deste estudo, especificamente o tempo 

de tratamento no histórico do paciente e a duração do transtorno psiquiátrico, as quais 

podem indicar uma estabilidade maior dos pacientes. Os resultados apontaram que os 

pacientes que já haviam sido internados realmente já possuíam o transtorno psiquiátrico 

havia mais tempo (p = 0,006) e também tinham maior tempo de tratamento (p = 0,04) em 

comparação com os pacientes que nunca haviam sido internados, o que parece confirmar a 

hipótese apresentada. Além disso, outra explicação pode ser dada com base na teoria da 

dissonância cognitiva. Os pacientes que já haviam sido internados podem ter relatado uma 

percepção de melhora maior pelo fato de terem baseado suas avaliações em seu estado 

atual, ou seja, no pós-teste, considerando que pareciam estar mais estabilizados. 

Uma análise geral dos resultados deste estudo sugere a importância da alteração dos 

sintomas para a avaliação das mudanças percebidas pelos pacientes em suas vidas, 

considerando a relação significativa encontrada entre as duas medidas tanto na análise 

univariada quanto na multivariada. Segundo Kazdin (1999), investigar essa relação é 

importante, pois tem implicações na definição de um resultado terapêutico clinicamente 

significativo.  

Porém, ao analisar os resultados específicos encontrados, referentes às correlações e 

principalmente aos dados das análises de regressão, percebe-se que a diminuição dos 
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sintomas pode não ser o único fator influenciando a percepção de melhora pelos pacientes. 

Primeiramente, na análise de correlação, o valor de r encontrado, apesar de significativo, 

foi moderado para a alteração pré-pós na escala BPRS (r = 0,47). Resultados igualmente 

significativos, mas ainda menores, foram encontrados nas pesquisas de Garfield et al. 

(1971) e de Mercier et al. (2004), que também utilizaram medidas de terceiros para avaliar 

os sintomas. No primeiro estudo, que avaliou pacientes submetidos à psicoterapia 

individual, o valor de r encontrado entre os escores de sintomas e o escore de mudança 

percebida foi igual a 0,42 (Garfield et al., 1971). No segundo estudo, foram avaliados 

pacientes recebendo tratamento para dependência química e foram utilizadas a versão 

original da EMP e uma escala de avaliação da severidade do uso de substâncias. Neste 

estudo, foram encontrados valores bem menores: 0,20 para a alteração do escore de uma 

subescala de sintomas relacionados ao uso de álcool e 0,29 para a alteração em uma 

subescala (Mercier et al., 2004).  

Por outro lado, no presente estudo, a correlação da percepção de mudanças com a 

alteração dos sintomas na escala eAS-40 foi maior, igual a 0,56, valor que ainda indica 

uma correlação entre moderada e substancial. Nos estudos anteriores que também 

utilizaram uma medida subjetiva para avaliar os sintomas e que encontraram uma relação 

significativa entre alteração sintomática e mudança percebida, valores similares foram 

novamente encontrados. A pesquisa de Lunnen et al. (2008) avaliou o tratamento 

psiquiátrico e psicológico oferecido em serviços comunitários de saúde mental, similar ao 

tratamento que foi avaliado nesta pesquisa, e encontrou um valor de r bem menor do que 

no presente estudo: igual a 0,30. Nos estudos de Nielsen et al. (2004) e de Jensen et al. 

(2008), que avaliaram intervenções psicoterapêuticas individuais, foram encontrados 

valores de r mais similares ao do presente estudo, respectivamente 0,52 e 0,51. 

Os resultados específicos encontrados nas análises de regressão deste estudo 

reforçam, ainda mais, a conclusão de que, apesar de a diminuição dos sintomas ser 

importante para a avaliação da percepção de melhora pelos pacientes, essa medida não 

pode ser considerada um preditor único e outras variáveis necessitam ainda ser 

investigadas. O primeiro modelo de regressão, que inclui as variáveis sociodemográficas e 

clínicas significativas nas análises univariadas e a mudança pré-pós do escore da BPRS 

revelou que a variação desse escore e a variável existência de internações explicaram, 

juntas, apenas 43% da variação do escore de mudança percebida. Além disso, com base 

nos valores de beta padronizados, o poder preditivo da alteração sintomática na BPRS 

(beta padronizado = 0,41) foi menor em relação à outra variável explicativa (beta 
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padronizado = 0,56). No segundo modelo de regressão, a mesma comparação foi feita com 

relação à alteração dos escores da eAS-40 e revelou que essa medida, novamente com a 

existência de internações, influenciou somente 40% da variação da percepção de mudança. 

Nesse caso, o valor de beta padronizado da mudança pré-pós na eAS-40 (beta = 0,39) foi 

equivalente ao valor da outra variável (beta padronizado = 0,40). No último modelo, no 

qual a comparação foi feita apenas entre a mudança pré-pós dos escores das duas escalas 

de sintomas, permanecendo apenas a escala eAS-40, a variância explicada foi ainda menor:  

igual a 29%. Portanto, percebe-se que a alteração dos sintomas realmente pode influenciar 

as avaliações de percepção de mudanças por ter sido significativa em todas as análises. Por 

outro lado, os resultados das análises de regressão ressaltam que eles não foram mais 

importantes do que a variável existência de internações. Além disso, os valores das 

variâncias explicadas foram baixos, o que sugere que outras variáveis possam também ter 

um papel determinante sobre a percepção de mudança e necessitam ser investigadas. 

Os resultados encontrados no estudo de Hasler et al. (2004b) também sugerem essa 

importância relativa das variações sintomáticas. Neste estudo, os pacientes psiquiátricos 

com ansiedade e depressão foram questionados sobre as dimensões nas quais eles 

perceberam as mudanças mais importantes em função do tratamento. Nas avaliações dos 

pacientes, as mudanças em vários sintomas, como ansiedade, humor e medo, foram 

classificadas como importantes. Entretanto, outras mudanças relacionadas aos aspectos 

psicológicos e interpessoais, como maior autocontrole e melhoria das relações 

interpessoais, foram mais destacadas pelos pacientes.   

Apesar do esforço para manter o rigor metodológico, esta pesquisa apresenta 

algumas limitações. Primeiramente, os sujeitos não foram selecionados aleatoriamente da 

população-alvo, o que reduz a generalização dos resultados obtidos na pesquisa. Além 

disso, participaram da pesquisa apenas pacientes de um tipo específico de serviços de 

saúde mental, os CAPS, reduzindo a generalização dos resultados para pacientes atendidos 

por outros serviços. Outra limitação está relacionada com a falta de homogeneidade quanto 

ao diagnóstico dos pacientes entrevistados. Apesar de terem sido selecionados apenas 

pacientes diagnosticados com Transtornos Psiquiátricos Graves e Recorrentes, tais tipos de 

transtornos incluem duas categorias diagnósticas: 1. Esquizofrenia, Transtornos 

Esquizofreniformes e outros Transtornos Delirantes e 2. Transtornos Afetivos. 

Considerando que, em cada categoria, a relação entre percepção de mudança e 

sintomatologia poderia ser diferente, deveriam ter sido selecionados apenas pacientes de 

uma única categoria diagnóstica. Porém, não seria possível obter um tamanho de amostra 
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adequado com apenas uma categoria diagnóstica nos serviços pesquisados. Uma limitação 

que também pode ser levantada se refere ao pequeno tamanho da amostra utilizada. Isso 

pode ser justificado pelo limite de tempo para a realização da pesquisa e pela necessidade 

de que os pacientes estivessem iniciando um novo tratamento, o que dificultou a obtenção 

de uma amostra maior. Entretanto, algumas medidas foram tomadas para tentar minimizar 

essa limitação, como a verificação da adequação do tamanho da amostra e a inclusão de 

apenas um preditor para cada dez sujeitos nas análises de regressão, tal como recomendado 

na literatura (Field, 2009). A última limitação a ser destacada é a falta de padronização dos 

tratamentos oferecidos aos pacientes nos serviços, o que também pode ter afetado a relação 

entre as duas variáveis investigadas. Apesar de todos os participantes terem recebido 

tratamento ambulatorial medicamentoso, com consultas médicas periódicas, não foi 

possível controlar o tratamento oferecido nas outras modalidades de atendimento dos 

CAPS, tais como o suporte psicológico e a reabilitação psicossocial em oficinas. 
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CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados deste estudo permitiram constatar que a alteração sintomática de 

pacientes psiquiátricos, tal como avaliada por eles e por outro avaliador, constitui uma 

variável preditiva importante da percepção de melhora em suas vidas, avaliada pelos 

próprios pacientes, em função do tratamento recebido. Quando medida pelos pacientes, a 

alteração pré-pós dos sintomas mostrou ser o preditor mais importante. Quando foi medida 

por outro avaliador, essa variável ainda foi um preditor importante, mas em conjunto com a 

variável existência de internações. Segundo Karpenko (2010), é necessário que a avaliação 

das mudanças percebidas pelos próprios pacientes sempre acompanhe as avaliações das 

alterações sintomáticas na prática dos serviços, pois, em uma intervenção realmente 

efetiva, além do alívio dos sintomas, espera-se que os pacientes percebam que eles estão 

melhorando em diversas dimensões de suas vidas. Portanto, a partir dessa colocação e dos 

resultados deste estudo, destaca-se a importância de que essas duas avaliações sejam 

incorporadas no cotidiano dos serviços de saúde mental, garantindo uma prática cada vez 

mais baseada em evidências e que confirme a significância clínica de seus resultados. 

Este estudo revelou também que as mudanças percebidas pelos próprios pacientes 

podem variar de acordo com as dimensões de suas vidas que estão sendo avaliadas. Uma 

menor percepção de melhora ocorreu de forma significativa na subescala Ocupação e 

Saúde Física e, particularmente, no item sexualidade, o que parece estar relacionado com 

os efeitos colaterais dos psicofármacos. Esse resultado indica a importância de se controlar 

esses efeitos, para que os pacientes possam perceber maiores resultados benéficos do 

tratamento em suas vidas. 

Quanto à alteração dos sintomas, observou-se redução significativa de sua 

severidade na avaliação realizada por um terceiro do que quando realizada pelo próprio 

paciente. Esses dados confirmam a tendência encontrada na literatura de que há diferença 

nas avaliações realizadas pelos pacientes e por outros avaliadores, indicando que eles 

podem utilizar critérios diferentes. Portanto, ambas as perspectivas devem ser incluídas na 

avaliação dos resultados dos serviços. Outros resultados que confirmam essa tendência 

foram encontrados nas análises de correlação e de regressão, as quais mostraram uma 

relação melhor entre as mudanças percebidas pelos pacientes em suas vidas e a alteração 

dos sintomas, também medida por eles próprios. Portanto, pode-se afirmar que a hipótese 

apresentada no início deste estudo foi confirmada. A hipótese previa que uma relação 
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significativa seria encontrada entre as mudanças percebidas pelos pacientes em suas vidas 

e as duas medidas de sintomatologia, mas que essa relação seria mais forte quando os 

sintomas fossem medidos pelos pacientes. 

Os escores de mudanças percebidas também apresentaram maior associação com os 

escores de sintomas no pós-teste em comparação com esses escores no pré-teste, o que 

também confirma resultados de pesquisas anteriores. Como sugerido anteriormente e 

baseando-se na teoria da dissonância cognitiva, isso pode ter ocorrido pelo fato de os 

pacientes se basearem em seu estado atual, ou seja, no momento da avaliação, ocorrido no 

pós-teste, ao avaliarem as mudanças percebidas em função do tratamento recebido. Além 

disso, esses resultados apresentam uma implicação para o uso da medida de mudanças 

percebidas pelos pacientes na avaliação dos tratamentos em serviços de saúde mental, 

como já foi sugerido por Mercier et al. (2004). Ao invés de os pacientes avaliarem as 

mudanças percebidas apenas uma vez no pós-teste, essa avaliação deveria ser realizada 

periodicamente, ao longo do tratamento, dado que seu quadro clínico pode mudar ao longo 

do tempo.    

Outro resultado que deve ser destacado consiste na relação que foi encontrada entre 

a variável clínica “existência de internações psiquiátricas” e as mudanças percebidas pelos 

pacientes, tanto nas análises univariadas quanto nas multivariadas, no sentido de que os 

pacientes que já haviam sido internados apresentaram maior grau de percepção de melhora 

em suas vidas. Essa variável mostrou ser tanto ou até mais importante do que a variação 

dos sintomas, para a avaliação das mudanças percebidas pelos pacientes. Portanto, este 

estudo mostrou que a alteração dos sintomas parece realmente influenciar os relatos dos 

pacientes sobre as mudanças que eles percebem em suas vidas em função do tratamento, 

mas indica também que outras variáveis podem influenciar esses relatos e necessitam ser 

investigadas em estudos posteriores. Tais variáveis poderiam, talvez, incluir outras 

medidas de resultado relacionadas com aspectos psicológicos e interpessoais dos pacientes, 

tais como o bem-estar e o nível de funcionamento, autonomia e habilidades de vida 

independente ao longo do tratamento.    
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

Questionário Sócio-demográfico e Clínico 
 

Projeto Sobre Mudança Percebida  
 

 
Q1. Nome do paciente:_________________________________________________________ 
Q2. Entrevistador:_____________________________________________________________ 
Q.3 Data da entrevista:____/____/______   
Q4. Local da entrevista:_____________________________ 
Q5. Cidade do paciente:______________________________ 
Endereço do paciente:__________________________________________________________ 
Telefone para contato: _________________________________________________________ 
 
A .  DADOS DO PRONTUÁRIO/PROFISSIONAIS: 
 
Número do prontuário:______________________  Instituição:_________________________ 
Q6. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino          Q7. Idade:______ anos      
Q8. Data de nascimento:____/____/______            Q9. Estado Civil:____________________ 
Q10. Diagnóstico (nome e número do CID – 10):_____________________________________ 
Q11. Comorbidades:___________________________________________________________ 
 
Q12 - Qual tratamento psiquiátrico você está fazendo no momento? 
(  ) CAPS-Dia. Especificar: _______ vezes por semana 
(  ) Acompanhamento ambulatorial com medicamentos  
(  ) Sem visitar o médico, mas com uso de medicamentos  
(  ) Consultas periódicas, mas sem uso de medicamentos  
(  ) Acompanhamento em casa 
(  ) Outro – especificar: _____________________________________________________ 
 
Q13 - Data de admissão no CAPS: ___/___/___     Q13.1. Está a _____ meses no CAPS 
Q14. Encaminhado por: __________________     
Q15. Serviço ou instituição anterior:___________ 
 
Q16. Quantos remédios o médico receitou para o paciente?_______ remédios 

Quais são?___________________________________________________________ 
Q16.1. Tipo de remédio: (   ) 1. via oral  (   ) 2. injeção  (   ) 3. ambos 
 
Q16.2. Freqüência dos remédios via oral:  
(  ) 1. Diária (___ vezes por dia)      (  ) 2. Semanal     (  ) 3. Mensal  
 
Q16.3. Freqüência das injeções: 
(  ) 1. Semanal;  (  ) 2.Quinzenal    (  ) 3. Mensal 
 

 
Q17. O paciente está em crise atualmente?  (  ) 1. Sim       (  ) 2. Não  
 
Q18. Quantas crises o paciente teve no último ano? _______ crises 
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B. DADOS  DO PACIENTE: 
 
Q19. Com que idade você ficou doente? _______ anos 
 
Q20.  Há quantos anos você está doente? _______ anos 
 
Q21. Há quanto tempo você faz tratamento psiquiátrico? _______ anos 
 
Q22. Onde você se tratou pela primeira vez? _____________________  
 
Q23. Além do tratamento psiquiátrico, você faz algum outro tipo de tratamento médico? 
(dentista, fisioterapeuta, psicólogo, outro médico além do psiquiatra, etc)?  
(  ) 1. Sim   (  ) 2. Não.    Qual?_____________________ 
 
Q24. Você já ficou internado em hospital psiquiátrico? 
(  ) 1. Sim       (  ) 2. Não  

Se sim: 
Q24.a. Quantas vezes você foi internado? _______ vezes 
 
Q24.b. Quando foi a última vez que você ficou internado? Há _______ anos 
 
6.c. Qual foi a duração da última internação: _______ mês (s) 

 
Q25. Você toma o remédio sozinho?  (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não  

 
Se não: 
Q25.a. Você aceita tomar? 
(  ) 1. Sim   (  ) 2. Não   (  ) 3. Às vezes. Especificar:___________________________ 

 
 
Q26. Além da doença psiquiátrica, você tem outras doenças físicas?  (  ) 1. Sim   (    ) Não.          
Se sim, especificar qual ou quais_________________________________________________ 
 
Q27. Você faz uso de bebidas alcoólicas? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não 
               Se sim, especificar a freqüência:__________ 
 
Q28. Você faz uso de drogas ilícitas (maconha, cocaína, etc)? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não 
                   Se sim, especificar quais:_________________ 
 
Q29. O início do tratamento coincidiu com algum acontecimento importante na sua vida?  
(   ) 1. Sim  (   ) 2. Não     

Se sim:  
 
Q29.a. Explique________________________________________________________ 

 
Q30. Você cursou a escola? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 

Se sim: 
  

Q30.a. Número de anos de escolaridade:___________________________ 
  

Q30.b. Até que série você estudou?___________________________ 
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Q31. Você tem alguma renda própria?  (  ) 1. Sim  (  ) 2. Não 

Se sim: 
 
 Q31.a. Quanto você ganha?_________________________________ 
  
 Q31.b. De onde você obtém essa renda?__________________________ 
 
DADOS PARA O PÓS-TESTE 
 
Q32. Nos últimos meses, aconteceu alguma coisa importante em sua vida? (  )1. Sim (  ) 2. Não 
       Se sim: 
       Q32.a. Explique:______________________________________________________ 
 
       Q32.b. Morreu alguma pessoa querida por você? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.c. Alguém de sua casa foi morar fora? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.d. Você começou a usar alguma substância (ex. drogas, álcool, cigarro, remédio)? 
       (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.e. Você parou de usar alguma substância (ex. drogas, álcool, cigarro, remédio)? 
       (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.f. Você começou a praticar alguma religião que você não praticava antes?  
       (  )1. Sim  (  ) 2. Não  
       Q32.g. Você perdeu o emprego? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.h. Você iniciou algum emprego? (  )1. Sim  (  ) 2. Não 
       Q32.i. Você terminou algum relacionamento (por exemplo, namoro, casamento)?  
       (  ) Sim  (  ) Não 
       Q32.j. Você iniciou algum relacionamento (por exemplo, namoro, casamento)? 
       (  ) Sim  (  ) Não 
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ANEXO B 

PRÉ-TESTE 

Escala de Avaliação de Sintomas (eAS-40) – Laloni, 2001 

Data do Pré-Teste: ___/___/___ 

Nome do paciente: ____________________________________________________________ 

 

Item Nenhum 
Pouco 

Um 
Pouco 

Muito O quanto você está preocupado com: 

1 0 1 2 Fraqueza ou tonturas 
2 0 1 2 Dores no coração ou no peito 
3 0 1 2 Sentir medo em espaços abertos ou nas ruas 
4 0 1 2 Pensamentos de acabar com a própria vida 
5 0 1 2 Repentinamente sentir medo sem razão 
6 0 1 2 Ter medo de sair de casa sozinho 
7 0 1 2 Dores nas costas e quadris 
8 0 1 2 Sentir-se sem importância 
9 0 1 2 Sentir medo 
10 0 1 2 Náuseas, enjôos ou estômago ruim 
11 0 1 2 Dores musculares (dor no corpo) 
12 0 1 2 Sentir-se vigiado e comentado pelos outros 
13 0 1 2 Ter que conferir e reconferir o que fez 
14 0 1 2 Sentir medo de andar de ônibus, metrô ou trens 
15 0 1 2 Problemas para respirar 
16 0 1 2 Ondas de calor ou frio 
17 0 1 2 Ter que evitar certas coisas, lugares ou atividades que o 

amedrontam (dão medo) 
18 0 1 2 Um "branco" na cabeça (ter uma incapacidade momentânea 

de raciocinar ou lembrar-se de algo) 
19 0 1 2 Dormência ou formigamento em partes do corpo 
20 0 1 2 Sentir-se sem esperança sobre o futuro 
21 0 1 2 Dificuldade de concentração 
22 0 1 2 Sentir fraqueza em partes do corpo 
23 0 1 2 Sentir-se tenso ou travado 
24 0 1 2 Sentir peso nos braços e pernas 
25 0 1 2 Sentir-se desconfortável quando as pessoas o observam ou 

falam de você 
26 0 1 2 Ter que repetir as mesmas ações como tocar, contar ou lavar 
27 0 1 2 Ter desejos de quebrar ou destruir coisas 
28 0 1 2 Sentir-se muito acanhado ou preocupado com os outros 
29 0 1 2 Sentir-se inquieto numa multidão, fazendo compras ou no 

cinema 
30 0 1 2 Sentir que tudo é um esforço 
31 0 1 2 Ondas de terror ou pânico 
32 0 1 2 Envolver-se freqüentemente em discussões 
33 0 1 2 Sentir nervosismo quando é deixado sozinho 
34 0 1 2 Sentir-se solitário mesmo quando está acompanhado 
35 0 1 2 Sentir-se tão agitado que não é capaz de parar quieto (de 

movimentar-se) 
36 0 1 2 Gritar ou atirar coisas 
37 0 1 2 Com medo de desmaiar em público 
38 0 1 2 Nunca se sentir próximo a outra pessoa 
39 0 1 2 Sentimentos de culpa 
40 0 1 2 A idéia de que há algo errado com sua mente 
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ANEXO C 

PÓS-TESTE 

Escala de Avaliação de Sintomas (eAS-40) - Laloni, 2001 

Data do Pós-Teste: ___/___/___ 

Nome do paciente: ____________________________________________________________ 

 
 

Item Nenhum 
Pouco 

Um 
Pouco 

Muito O quanto você está preocupado com: 

1 0 1 2 Fraqueza ou tonturas 
2 0 1 2 Dores no coração ou no peito 
3 0 1 2 Sentir medo em espaços abertos ou nas ruas 
4 0 1 2 Pensamentos de acabar com a própria vida 
5 0 1 2 Repentinamente sentir medo sem razão 
6 0 1 2 Ter medo de sair de casa sozinho 
7 0 1 2 Dores nas costas e quadris 
8 0 1 2 Sentir-se sem importância 
9 0 1 2 Sentir medo 
10 0 1 2 Náuseas, enjôos ou estômago ruim 
11 0 1 2 Dores musculares (dor no corpo) 
12 0 1 2 Sentir-se vigiado e comentado pelos outros 
13 0 1 2 Ter que conferir e reconferir o que fez 
14 0 1 2 Sentir medo de andar de ônibus, metrô ou trens 
15 0 1 2 Problemas para respirar 
16 0 1 2 Ondas de calor ou frio 
17 0 1 2 Ter que evitar certas coisas, lugares ou atividades que o 

amedrontam (dão medo) 
18 0 1 2 Um "branco" na cabeça (ter uma incapacidade momentânea 

de raciocinar ou lembrar-se de algo) 
19 0 1 2 Dormência ou formigamento em partes do corpo 
20 0 1 2 Sentir-se sem esperança sobre o futuro 
21 0 1 2 Dificuldade de concentração 
22 0 1 2 Sentir fraqueza em partes do corpo 
23 0 1 2 Sentir-se tenso ou travado 
24 0 1 2 Sentir peso nos braços e pernas 
25 0 1 2 Sentir-se desconfortável quando as pessoas o observam ou 

falam de você 
26 0 1 2 Ter que repetir as mesmas ações como tocar, contar ou lavar 
27 0 1 2 Ter desejos de quebrar ou destruir coisas 
28 0 1 2 Sentir-se muito acanhado ou preocupado com os outros 
29 0 1 2 Sentir-se inquieto numa multidão, fazendo compras ou no 

cinema 
30 0 1 2 Sentir que tudo é um esforço 
31 0 1 2 Ondas de terror ou pânico 
32 0 1 2 Envolver-se freqüentemente em discussões 
33 0 1 2 Sentir nervosismo quando é deixado sozinho 
34 0 1 2 Sentir-se solitário mesmo quando está acompanhado 
35 0 1 2 Sentir-se tão agitado que não é capaz de parar quieto (de 

movimentar-se) 
36 0 1 2 Gritar ou atirar coisas 
37 0 1 2 Com medo de desmaiar em público 
38 0 1 2 Nunca se sentir próximo a outra pessoa 
39 0 1 2 Sentimentos de culpa 
40 0 1 2 A idéia de que há algo errado com sua mente 



 108

 

ANEXO D 

ESCALA BREVE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (BPRS) 
Brief Psychiatric Rating Scale – BPRS (Bech et al., 1986) – tradução e adaptação 

para o português de Zuardi et al. (1994) 
 
 
1. Preocupações somáticas (roteiro de entrevista) 
Este item compreende a hipocondria. Os graus 1 e 2 referem-se à hipocondria não- 
delirante e os graus 3 e 4, à hipocondria delirante. 

0. Atenção normal com a saúde física. 
1. Grau mínimo ou duvidoso de preocupação excessiva com a saúde. 
2. O paciente expressa idéias de ter uma doença orgânica (p. ex. câncer ou doença 

cardíaca), mas sem interpretações delirantes. 
3. As queixas são bizarras (p. ex., de estar apodrecendo por dentro), mas pode-se 

conseguir que o paciente, por breves períodos, admita que esse não é o seu caso. 
4. Está convencido, p. ex., de que seus órgãos estão podres ou desaparecendo, ou de 

que vermes estão devorando seu cérebro. Nem por breves períodos se pode fazê-lo 
admitir que esse não é o seu caso. 

 
2. Ansiedade psíquica (roteiro de entrevista) 
Este item compreende tensão, irritabilidade, preocupação, insegurança, medo e apreensão, 
que se aproximam ao pavor subjugante. Frequentemente pode ser difícil distinguir entre a 
vivência de ansiedade do paciente (os fenômenos de ansiedade “psíquica” ou “central”) e 
as manifestações fisiológicas de ansiedade (periférica) que podem ser observadas, como 
tremor das mãos e sudorese. Muito importante, neste item, é o relato do paciente de 
preocupação, insegurança, incerteza, vivências de pavor, ou seja, de ansiedade psíquica 
(“central”). 

0. O paciente não s encontra nem mais nem menos inseguro ou irritável do que o 
habitual. 

1. É duvidoso se o paciente está mais inseguro ou irritável do que o habitual. 
2. O paciente expressa mais claramente estar em estado de ansiedade, apreensão ou 

irritabilidade, que pode achar difícil de controlar. Isso ocorre sem influir no dia-a-
dia do paciente. Porque a preocupação ainda diz respeito a questões pouco 
importantes. 

3. A ansiedade ou insegurança é, às vezes, mais difícil de controlar porque a 
preocupação diz respeito a perdas ou danos importantes, que podem ocorrer no 
futuro. Por exemplo a ansiedade pode ser vivenciada como pânico, ou seja, como 
pavor subjugante. Ocasionalmente esta ansiedade já interferiu no dia-a-dia do 
paciente. 

4. A sensação de pavor está tão frequentemente presente que interfere acentuadamente 
no dia-a-dia do paciente.  

 
3. Retraimento emocional (observação durante a entrevista) 
Este item compreende a vivência de contato emocional com o paciente durante a 
entrevista. Ele se contrapõe ao item 16 (afeto embotado ou inapropriado), que compreende 
o grau de contato emocional com outras pessoas, avaliado retrospectivamente durante os 
três dias precedentes. 

0. Contato emocional normal. 
1. Alguma (ou duvidosa) distância emocional. 
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2. Reações emocionais reduzidas, como, por exemplo, contato visual duvidoso. 
3. Reações emocionais limitadas, como, por exemplo, contato visual ocasionalmente 

inadequado. 
4. Quando o contato visual está fortemente reduzido ou quase ausente, como, por 

exemplo, quando evita o contato visual. 
 
4. Desorganização conceitual (incoerência) (observação durante a entrevista) 
Este item compreende os distúrbios do processo de pensamento, desde certa imprecisão na 
expressão verbal até produções verbais completamente desorganizadas. 

0. Ausência de desorganização conceitual. 
1. O pensamento é caracterizado por uma certa imprecisão, mas a fala não é 

gramaticamente inusual. 
2. Distúrbio moderado do pensamento.  As palavras podem estar ligadas por meio de 

uma forma gramaticalmente inusual e particular (pars pro toto) e a informa”cão 
que comunica parece “vazia”. 

3. Acentuada desorganização conceitual. Ocasionalmente, torna-se difícil entender o 
paciente, podendo surgir neologismos ou bloqueio. 

4. Desorganização conceitual extremamente grave. Apenas fragmentos da fala são 
compreensíveis. 

 
5. Autodepreciação e sentimentos de culpa (roteiro de entrevista) 
Este item compreende a diminuição da auto-estima, com sentimentos de culpa. 

0. Ausência de autodepreciação e sentimentos de culpa. 
1.  É duvidoso se sentimentos de culpa estão presentes, pois o paciente está apenas 

preocupado com o fato de que ele, durante a doença atual, seja um peso para a 
família ou os colegas, devido à sua reduzida capacidade de trabalho. 

2. Autodepreciação ou sentimentos de culpa estão claramente presentes, pois o 
pacientes está preocupado com incidentes do passado anteriores ao episódio atual. 
Por exemplo, o paciente acusa-se de pequenas omissões ou falhas, de não ter 
cumprido com o seu dever ou de haver prejudicado outras pessoas. 

3. Autodepreciação ou sentimentos de culpa mais graves. Ele pode afirmar que sente 
que o seu sofrimento atual é algum tipo de punição. Assinale três, desde que o 
paciente possa perceber intelectualmente que sua opinião é infundada. 

4. Os sentimentos de culpa são firmemente mantidos e resistem a qualquer 
argumentação, de modo que se converteram em idéias paranóides. 

 
6. Ansiedade somática (Observação durante a entrevista) 
Este item compreende os concomitantes fisiológicos da ansiedade que se manifestaram 
durante a entrevista. Todos os estados subjetivos de ansiedade devem ser assinalados no 
item 2, e não aqui. 

0. Quando o paciente não está mais nem menos propenso que o habitual a 
experimentar concomitantes somáticos de estados de ansiedade. 

1. Quando o paciente ocasionalmente apresenta leves manifestações, como sintomas 
abdominais, sudorese ou tremores. Entretanto, a descrição desses sintomas é vaga e 
questionável.  

2. Quando o paciente ocasionalmente apresenta sintomas abdominais, sudorese, 
tremores, etc. Os sinais e sintomas são claramente descritos, porém não são 
acentuados nem incapacitantes. 

3. Os concomitantes emocionais dos estados subjetivos de ansiedade são acentuados 
e, às vezes, muito preocupantes. 
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4. Os concomitantes fisiológicos dos estados subjetivos de ansiedade são numerosos, 
persistentes e frequentemente incapacitantes. 

 
7. Distúrbios motores específicos (observação durante a entrevista) 
Este item compreende os graus variáveis de comportamento motor bizarro, que vai desde 
certa excentricidade na postura até a agitação catatônica severa. 

0. Ausente. 
1. Leve ou de presença duvidosa durante a entrevista. 
2. Moderada. Presente durante a maior parte da entrevista. 
3. Severa. Anormalidades motoras contínuas. Podem ser interrompidas. 
4. Extremamente severa. Anormalidades motoras persistentes e incontáveis. 

Entrevista difícil. 
 
8. Auto-estima exagerada (roteiro de entrevista) 
Este item compreende graus variáveis de exagero da auto-estima, variando desde uma 
acentuada autoconfiança ou presunção, até os delírios de grandeza grotescos. 

0. Auto-estima normal. 
1. Auto-estima aumentada levemente ou de maneira duvidosa, como, por exemplo: 

ocasionalmente superestima suas próprias capacidades habituais. 
2. Auto-estima moderadamente aumentada. Por exemplo, superestima mais 

concomitantemente suas próprias capacidades habituais ou insinua possuir 
capacidades incomuns. 

3. Idéias acentuadamente irreais, como, por exemplo, de que tem habilidades, poderes 
ou conhecimentos (científicos, religiosos, etc.) extraordinários, mas pode, por 
breves períodos, ser corrigido. 

4. Idéias de grandeza que não podem ser corrigidas. 
 
9. Humor deprimido (roteiro de entrevista) 
Este item compreende tanto a comunicação verbal como a não-verbal de tristeza, 
depressão, desânimo, desamparo e desesperança. 

0. Humor neutro. 
1. O paciente indica vagamente que está mais desanimado e deprimido que o habitual. 
2. Quando o paciente está mais claramente preocupado com vivências desagradáveis, 

embora ainda não esteja se sentindo desamparado ou desesperançado. 
3. O paciente exibe sinais não-verbais claros de depressão e/ou, às vezes, sente-se 

dominado pelo desamparo ou desesperança. 
4. As observações do paciente sobre desânimo e desamparo, ou as suas manifestações 

não-verbais, dominam a entrevista, não sendo possível afastá-lo dessa temática. 
 
10. Hostilidade (3 últimos dias/roteiro de entrevista) 
Este item compreende o relato verbal do paciente de sentimentos ou ações hostis em 
relação a outras pessoas fora da entrevista. Trata-se de um julgamento retrospectivo dos 
três dias precedentes. Diferenciar do item 14 (Falta de cooperação), que corresponde ao 
contato formal durante a entrevista. 

0. Ausência de sinais de impaciência, irritabilidade, crítica ou hostilidade. 
1. Esteve um pouco impaciente ou irritável, mas o controle foi mantido. 
2. Esteve moderadamente impaciente ou irritável, mas tolerou as provocações. 
3. Esteve verbalmente hostil, faz ameaças e quase chegou a ser fisicamente destrutivo, 

mas ainda pôde ser acalmado. 
4. Extremamente hostil, com violência física manifesta. Fisicamente destrutivo. 
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11. Desconfiança (roteiro de entrevista) 
Este item compreende a desconfiança, a suspeita ou as interpretações distorcidas, variando 
desde uma acentuada falta de confiança nos outros até os delírios de perseguição floridos. 

0. Ausente. 
1. Vagas idéias de referência. Tende a suspeitar que as outras pessoas estão falando ou 

rindo de si. Sente que “alguma coisa está ocorrendo”. Responde ao 
reasseguramento; portanto, fica duvidoso se existem idéias de referência ou 
delírios. 

2. Idéias de referência com delírios vagos, não-sistematizados, de perseguição. 
“Alguém pode ter más intenções”. Isso é insinuado pela televisão ou pelos jornais. 
Ainda se trata de uma vivência do tipo “como se”. 

3. Delírios com alguma sistematização. Reasseguramento difícil. 
4. Delírios paranóides sistematizados, floridos, de perseguição. Correção impossível. 

 
12. Alucinações (3 últimos dias/roteiro de entrevista) 
Este item compreende as percepções sensoriais sem os estímulos externos correspondentes. 
As vivências alucinatórias devem ter ocorrido nos últimos três dias e, com exceção das 
alucinações hipnagógicas, não devem ter ocorrido durante os estados de turvação da 
consciência (delirium). 

0. Ausente 
1. Em grau leve de presença duvidosa. Vivências alucinatórias hipnagógicas ou 

vivências alucinatórias elementares isoladas (ouvir sons, ver luzes). 
2. Alucinações ocasionais, mas plenamente desenvolvidas (ouvir vozes, ver formas), 

que não afetam o comportamento. 
3. Alucinações ocasionais que influenciam o comportamento. 
4. Mais ou menos constantemente absorto em vivências alucinatórias. 

 
13. Retardo psicomotor (observação durante a entrevista) 
Este item compreende a redução do nível de atividade psicomotora, que inclui a velocidade 
de associações e a capacidade para verbalizar os pensamentos. Os sintomas do retardo 
motor dizem respeito à postura, aos gestos, e à expressão facial. 

0. Atividade verbal normal, atividade motora normal, com expressão facial adequada. 
1. Velocidade de conversação duvidosa ou levemente reduzida e expressão facial 

duvidosa ou levemente diminuída. 
2. Velocidade de conversação claramente reduzida, com pausas; gestos reduzidos e 

movimentação lenta. 
3. A entrevista é claramente prolongada devido às longas latências e respostas curtas; 

todos os movimentos estão muito lentos. 
4. A entrevista não pode ser completada; o retardo se aproxima de (e inclui) estupor. 

 
14. Falta de cooperação (observação durante a entrevista) 
Este item compreende a atitude e as respostas do paciente ao entrevistador e à situação da 
entrevista. Difere do item 10 (hostilidade), porque este compreende a falta de cooperação 
com outras pessoas durante os três dias precedentes. 

0. Atividade cooperativa natural. 
1. Excessivamente formal e reservado na situação da entrevista. Responde um pouco 

resumidamente. 
2. Resistência moderada. Responde evasivamente ou opõe-se a determinadas 

perguntas. Atitude acentuadamente hostil para com o entrevistador. 
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3. Resistência pronunciada. Responde inapropriadamente ou recusa-se a responder. 
Atitude abertamente hostil. Entrevista completa não é possível. 

4. Entrevista impossível. O paciente recusa-se a permanecer na situação de entrevista. 
 
15. Conteúdo do pensamento incomum (roteiro de entrevista) 
Este item diz respeito ao conteúdo da verbalização do paciente e não à organização da 
linguagem, que é assinalada no item 4 (desorganização conceitual). O item refere-se às 
qualidades incomuns até os vários níveis de idéias delirantes. Observe que os “delírios de 
grandeza” são assinalados no item 8 (auto-estima exagerada), que os “delírios de culpa” 
são assinalados no item 5 (sentimentos de culpa) e que os “delírios de perseguição” são 
assinalados no item 11 (desconfiança). Os delírios que apresentam interesse especial aqui 
são os delírios de controle, influência ou despersonalização, ciúme mórbido, delírios 
sexuais, delírios religiosos ou expansivos. Assinale apenas o grau de raridade do conteúdo 
expresso do pensamento, a importância que apresenta para o paciente ou a influência que 
exerce sobre o seu pensamento. 

0. Ausente 
1. Grau leve ou presença duvidosa (por exemplo, idéias supervalorizadas). 
2. Grau moderado (por exemplo, idéias com alguma qualidade delirante, mas ainda se 

constituindo em uma vivência do tipo “como se”). 
3. Os delírios delimitam a maior parte do conteúdo do pensamento e ocasionalmente 

influenciam o comportamento. 
4. Delírios subjugantes delimitam o conteúdo do pensamento e o comportamento. 

 
16. Afeto embotado ou inapropriado (3 últimos dias) 
Este item compreende a diminuição da capacidade ou da motivação para sentir ou 
expressar as emoções normais, como a tristeza, a alegria e a raiva. As emoções, 
manifestadas verbalmente e não verbalmente, são perceptivelmente inapropriadas à 
situação ou ao conteúdo do pensamento. Esse item compreende, assim, o retraimento 
emocional relativo às outras pessoas, durante os três últimos dias precedentes. Discriminar 
do item 3 (retraimento emocional), que diz respeito à vivência introspectiva do contato 
emocional durante a entrevista. 

0. Reações e envolvimento emocionais inapropriados. 
1. Reações emocionais escassas ou questionavelmente inapropriadas. Por exemplo, 

menor desejo ou capacidade de estar em companhia de pessoas que conhece há 
mais ou menos tempo. 

2. Afeto perceptivelmente embotado. Não apresenta necessidade ou capacidade de 
estabelecer contato mais íntimo com pessoas com pessoas não pertencentes ao seu 
círculo familiar (companheiros de trabalho, outros pacientes, equipe terapêutica). 

3. Emocionalmente indiferente e apático, mesmo em relação aos amigos íntimos e à 
família. 

4. Emocionalmente ausente, ou então os mesmos afetos manifestados são 
grosseiramente inapropriados, sem qualquer motivação para o contato humano. 

 
17. Agitação psicomotora (observação durante a entrevista) 
Este item compreende o aumento no nível da atividade verbal normal. 

0. Atividade motora normal. Expressão facial adequada e atividade verbal normal. 
1. Atividade motora duvidosa ou levemente aumentada; por exemplo, expressão facial 

vívida ou certa loquacidade. 
2. Atividade motora moderadamente aumentada; por exemplo, gestos vívidos, grande 

loquacidade ou fala em voz alta e rapidamente. 
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3. Atividade motora claramente excessiva, movimentando-se durante a maior parte do 
tempo. Levanta-se uma ou várias vezes durante a entrevista. Fuga de idéias. 
Dificuldade para compreendê-lo. 

4. Constante e incansavelmente ativo. Fala desintegrada. Comunicação significativa 
impossível. 

 
18. Desorientação e confusão (roteiro de entrevista) 
Este item compreende os graus de turvação da consciência, com redução ou perda de 
orientação no tempo e/ou quanto a dados pessoais. 

0. O paciente está completamente orientado no tempo, no espaço e quanto aos dados 
pessoais. 

1. O paciente ocasionalmente tem algumas dificuldades, mas pode corrigir 
espontaneamente sua afirmação sobre a orientação no tempo, e/ou no espaço, e/ou 
quanto aos dados pessoais. 

2. O paciente apresenta falhas que não são corrigidas espontaneamente. Por exemplo, 
não sabe o dia da semana ou do mês, embora saiba o mês e o ano corretamente, 
e/ou tem dificuldades espaciais, embora esteja orientado na enfermaria (ou em sua 
casa), e/ou tem dificuldades para recordar nomes, embora ainda saiba próprio 
nome. 

3. O paciente está acentuadamente desorientado. Por exemplo, não sabe o mês e o ano 
corretamente , embora ainda se localize quanto a períodos  significativos do ano 
(carnaval, festas juninas, natal), e/ou tem dificuldades para localizar o banheiro ou 
a sua cama sem auxílio, e/ou lembra seu próprio nome apenas com alguma ajuda. 

4. Está completamente desorientado no tempo e/ou no espaço, e/ou quanto aos dados 
pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114

ANEXO E 
 

PRÉ-TESTE 
ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUTURADA PARA 

ESCALA BREVE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 
(SIG-BPRS) 

 
ITEM DA BPRS PERGUNTAS-GUIA 
1. Contato inicial 
Item 18 – Orientação Qual o seu nome completo? E sua idade? Onde você mora? Com quem você mora? Está 

trabalhando atualmente?  (Já trabalhou anteriormente, em quê?)  
Item 1 - Preocupação  
Somática 

Como costuma estar sua saúde física (do corpo)? Como esteve sua saúde física no último 
ano? Você está preocupado com algum problema de saúde agora? 

Item 18 – Orientação Quanto tempo faz que você está aqui? Conte-me por que motivo você veio se tratar no 
CAPS. Quando isso começou? O que aconteceu depois? Você pode me dizer que dia é 
hoje (dia da semana, mês, ano)?  

2. Entrevista 
Item 18 – Orientação Você tem conseguido se concentrar? Como está sua memória?  
Item 2 - Ansiedade psíquica Você está preocupado com alguma coisa? Você tem se sentido tenso ou ansioso a maior 

parte do tempo? (Quando se sente assim, você consegue saber o por quê? De que forma 
as suas ansiedades ou preocupações afetam o seu dia-a-dia?  Existe algo que ajuda a 
melhorar esta preocupação?) 

Item 5 - Sentimentos de 
culpa 

Nos últimos dias, você tem se sentido um peso para a sua família ou colegas? Você tem 
se sentido culpado por alguma coisa feita no passado? Você acha que o que você está 
passando agora é um tipo de castigo? (Por que você acha isso?) 

Item 9 - Humor deprimido Como tem estado seu humor (alegre, triste, irritável)? Você acredita que pode melhorar? 
(Como esse sentimento tem afetado o seu dia-a-dia?) 

Item 11 - Desconfiança* Você tem tido a impressão de que as outras pessoas estão falando ou rindo de você? (De 
que forma você percebe isso?). Você tem achado que tem alguém com más intenções 
contra você ou se esforçando para lhe causar problemas? (Quem? Por quê? Como você 
sabe disso?)  

Itens 8 e 10 - Auto-estima 
exagerada* 
(hostilidade) 

Nos últimos dias, você tem se sentido com algum talento ou habilidade que a maioria das 
pessoas não tem? (Como você sabe disso?) Você acha que as pessoas têm tido inveja de 
você? Você tem acreditado que tenha alguma coisa importante para fazer no mundo? 
Nos últimos dias, você tem estado impaciente ou irritável com as outras pessoas? 
(Conseguiu manter o controle? Tolerou as provocações? Chegou a agredir alguém ou a 
quebrar objetos?)  

Item 15 – Conteúdo 
Incomum do Pensamento* 
(preocupação somática) 

Você tem acreditado que alguém ou alguma coisa fora de você esteja controlando seus 
pensamentos ou suas ações contra sua vontade? Você tem a impressão de que o rádio ou 
a televisão mandem mensagens pra você? Você sente que alguma coisa incomum esteja 
acontecendo ou está para acontecer? Você sente que tem alguma coisa incomum 
acontecendo no seu corpo ou na sua cabeça? 

Item 12 - Alucinações* Você tem tido experiências incomuns, que a maioria das pessoas não tem? Você tem 
escutado coisas que as outras pessoas não podem ouvir? (Você estava acordado neste 
momento? O que você ouvia [barulhos, cochichos, vozes conversando com você ou 
conversando entre si]? Com que freqüência? Interferem no seu dia-a-dia?) Você tem 
visto coisas que as outras pessoas não podem ver? (Você estava acordado neste 
momento? O que você via [luzes, formas, imagens]? Com que freqüência? Interferem no 
seu dia-a-dia?) 

3. Encerramento 
Estas eram as perguntas que eu precisava fazer. Tem alguma coisa que você acha importante dizer, que eu não perguntei, 
ou alguma coisa que gostaria de perguntar?  

* Item principal, pode avaliar outros 
Observação no momento da entrevista nos itens:  3 (Retraimento emocional), 4 (Desorganização conceitual – incoerência), 6 (Ansiedade 
somática), 7 (Distúrbios motores específicos), 13 (Retardo psicomotor), 14 (Falta de cooperação). 
Observação: O entrevistador deve julgar as condições do paciente no momento da entrevista. Os itens 2 (ansiedade psíquica), 10 
(hostilidade), 11 (desconfiança), 12 (alucinações), 15 (conteúdo incomum do pensamento) e 16 (afeto embotado ou inapropriado) devem 
ser avaliados tomando-se por base as condições do paciente nos últimos três dias. 
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ANEXO F 
 

PÓS-TESTE 
ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUTURADA PARA 

ESCALA BREVE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 
(SIG-BPRS) 
PÓS-TESTE 

 
ITEM DA BPRS PERGUNTAS-GUIA 
1. Contato inicial 
Triagem Como você tem passado desde a nossa última conversa? O que tem te incomodado mais 

nos últimos dias? (Além disso, o que mais incomoda você?)  
Item 18 – Orientação Você pode me dizer que dia é hoje (dia da semana, mês, ano)? Você pode me dizer o que 

você jantou ontem?  
Item 1 - Preocupação  
Somática 

Como costuma estar sua saúde física (do corpo)? Você está preocupado com algum 
problema de saúde agora? 

2. Entrevista 
Item 18 – Orientação Você tem conseguido se concentrar? Como está sua memória?  
Item 2 - Ansiedade psíquica Você está preocupado com alguma coisa? Você tem se sentido tenso ou ansioso a maior 

parte do tempo? (Quando se sente assim, você consegue saber o por quê? De que forma as 
suas ansiedades ou preocupações afetam o seu dia-a-dia?  Existe algo que ajuda a melhorar 
esta preocupação?) 

Item 5 - Sentimentos de 
culpa 

Nos últimos dias, você tem se sentido um peso para a sua família ou colegas? Você tem se 
sentido culpado por alguma coisa feita no passado? Você acha que o que você está 
passando agora é um tipo de castigo? (Por que você acha isso?) 

Item 9 - Humor deprimido Como tem estado seu humor (alegre, triste, irritável)? Você acredita que pode melhorar? 
(Como esse sentimento tem afetado o seu dia-a-dia?) 

Item 11 - Desconfiança* Você tem tido a impressão de que as outras pessoas estão falando ou rindo de você? (De 
que forma você percebe isso?). Você tem achado que tem alguém com más intenções 
contra você ou se esforçando para lhe causar problemas? (Quem? Por quê? Como você 
sabe disso?)  

Itens 8 e 10 - Auto-estima 
exagerada* 
(hostilidade) 

Nos últimos dias, você tem se sentido com algum talento ou habilidade que a maioria das 
pessoas não tem? (Como você sabe disso?) Você acha que as pessoas têm tido inveja de 
você? Você tem acreditado que tenha alguma coisa importante para fazer no mundo? Nos 
últimos dias, você tem estado impaciente ou irritável com as outras pessoas? (Conseguiu 
manter o controle? Tolerou as provocações? Chegou a agredir alguém ou a quebrar 
objetos?)  

Item 15 – Conteúdo 
Incomum do Pensamento* 
(preocupação somática) 

Você tem acreditado que alguém ou alguma coisa fora de você esteja controlando seus 
pensamentos ou suas ações contra sua vontade? Você tem a impressão de que o rádio ou a 
televisão mandem mensagens pra você? Você sente que alguma coisa incomum esteja 
acontecendo ou está para acontecer? Você sente que tem alguma coisa incomum 
acontecendo no seu corpo ou na sua cabeça? 

Item 12 - Alucinações* Você tem tido experiências incomuns, que a maioria das pessoas não tem? Você tem 
escutado coisas que as outras pessoas não podem ouvir? (Você estava acordado neste 
momento? O que você ouvia [barulhos, cochichos, vozes conversando com você ou 
conversando entre si]? Com que freqüência? Interferem no seu dia-a-dia?) Você tem visto 
coisas que as outras pessoas não podem ver? (Você estava acordado neste momento? O que 
você via [luzes, formas, imagens]? Com que freqüência? Interferem no seu dia-a-dia?) 

3. Encerramento 
Estas eram as perguntas que eu precisava fazer. Tem alguma coisa que você acha importante dizer, que eu não perguntei, ou 
alguma coisa que gostaria de perguntar?  

* Item principal, pode avaliar outros 
Observação no momento da entrevista nos itens:  3 (Retraimento emocional), 4 (Desorganização conceitual – incoerência), 6 (Ansiedade 
somática), 7 (Distúrbios motores específicos), 13 (Retardo psicomotor), 14 (Falta de cooperação). 
Observação: O entrevistador deve julgar as condições do paciente no momento da entrevista. Os itens 2 (ansiedade psíquica), 10 
(hostilidade), 11 (desconfiança), 12 (alucinações), 15 (conteúdo incomum do pensamento) e 16 (afeto embotado ou inapropriado) devem 
ser avaliados tomando-se por base as condições do paciente nos últimos três dias. 
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ANEXO G 

 

PRÉ-TESTE 

Folha de resposta  

Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) 

Zuardi et al., 1994 

Data do Pré-Teste:___/___/___ 

 
Nome do paciente:_____________________________________________________________ 
 
 
 

ITENS/INTENSIDADE 0. AUSENTE 1. MUITO LEVE 
OU COM 

PRESENÇA 
DUVIDOSA 

2. PRESENTE 
EM GRAU 

LEVE 

3. PRESENTE 
EM GRAU 
MODERADO 

4. PRESENTE 
EM GRAU 
SEVERO OU 
EXTREMO 

1. PREOCUPAÇÕES SOMÁTICAS      
2. ANSIEDADE PSÍQUICA      
3. RETRAIMENTO EMOCIONAL      
4. DESORGANIZAÇÃO CONCEITUAL 
(INCOERÊNCIA) 

     
5. AUTODEPRECIAÇÃO E 
SENTIMENTOS DE CULPA 

     
6. ANSIEDADE SOMÁTICA      
7. DISTÚRBIOS MOTORES 
ESPECÍFICOS 

     
8.  AUTO-ESTIMA EXAGERADA      
9. HUMOR DEPRIMIDO      
10. HOSTILIDADE      
11. DESCONFIANÇA      
12. ALUCINAÇÕES      
13. RETARDO PSICOMOTOR      
14. FALTA DE COOPERAÇÃO      
15. CONTEÚDO DO PENSAMENTO 
INCOMUM 

     
16. AFETO EMBOTADO OU 
INAPROPRIADO 

     
17. AGITAÇÃO PSICOMOTORA      
18. DESORIENTAÇÃO E CONFUSÃO      
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ANEXO H 

 

PÓS-TESTE 

Folha de Resposta 

Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) 

Zuardi et al., 1994 

       Data do Pós-Teste:___/___/___ 

 
Nome do paciente:_____________________________________________________________ 
 
 
 

ITENS/INTENSIDADE 0. AUSENTE 1. MUITO LEVE 
OU COM 

PRESENÇA 
DUVIDOSA 

2. PRESENTE 
EM GRAU 

LEVE 

3. PRESENTE 
EM GRAU 
MODERADO 

4. PRESENTE 
EM GRAU 
SEVERO OU 
EXTREMO 

1. PREOCUPAÇÕES SOMÁTICAS      
2. ANSIEDADE PSÍQUICA      
3. RETRAIMENTO EMOCIONAL      
4. DESORGANIZAÇÃO CONCEITUAL 
(INCOERÊNCIA) 

     
5. AUTODEPRECIAÇÃO E 
SENTIMENTOS DE CULPA 

     
6. ANSIEDADE SOMÁTICA      
7. DISTÚRBIOS MOTORES 
ESPECÍFICOS 

     
8.  AUTO-ESTIMA EXAGERADA      
9. HUMOR DEPRIMIDO      
10. HOSTILIDADE      
11. DESCONFIANÇA      
12. ALUCINAÇÕES      
13. RETARDO PSICOMOTOR      
14. FALTA DE COOPERAÇÃO      
15. CONTEÚDO DO PENSAMENTO 
INCOMUM 

     
16. AFETO EMBOTADO OU 
INAPROPRIADO 

     
17. AGITAÇÃO PSICOMOTORA      
18. DESORIENTAÇÃO E CONFUSÃO      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 118

ANEXO I 
 
 
Bandeira e cols., 2011 
 

 
 

ESCALA DE MUDANÇA PERCEBIDA   (EMP) 
 

(VERSÃO DO PACIENTE) 
  

1. Você acha que o tratamento que você está recebendo aqui o ajudou a se sentir melhor? 
 □ Se Sim: Como?______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

   
□ Se Não: Por quê?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Agora, eu vou lhe perguntar, para cada aspecto da sua vida, se você acha que você teve mudanças 
desde que começou a se tratar aqui no______(nome do local) e se estas mudanças foram para pior ou 
para melhor. 

  

Nota ao entrevistador: 

Para cada item abaixo, dizer :  Desde que você começou 
a se tratar aqui ....... está(ão)...... 

 
Pior do que 

antes 

 
Sem 

mudança 

 
Melhor do 
que antes 

1. Seus problemas  pessoais □ □ □ 
2. Seu humor □ □ □ 
3. A estabilidade das suas emoções □ □ □ 
4. Sua confiança em você mesmo □ □ □ 
5. Seu interesse pela vida □ □ □ 
6. Sua capacidade de suportar situações difíceis □ □ □ 
7. Seu apetite □ □ □ 
8. Sua energia (disposição para fazer as coisas) □ □ □ 
9. Seu sono □ □ □ 
10. Sua saúde física (Dores, tremores, etc.) □ □ □ 
11. Sua sexualidade (satisfação sexual) □ □ □ 
12. Sua convivência com sua família □ □ □ 
13. Sua convivência com seus amigos ou amigas □ □ □ 
14. Sua convivência com as outras pessoas □ □ □ 
15. Seu interesse em trabalhar ou se ocupar com  
     alguma coisa 

□ □ □ 

16. Suas atividades de lazer (as coisas que você 
     gostava de fazer) 

□ □ □ 

17. Suas tarefas de casa (ex : cozinhar, fazer compras 
     para a casa, lavar roupa, arrumar o quarto ou a  
     casa, consertar coisas, etc). 

□ □ □ 

18. Sua capacidade de cumprir as obrigações e tomar 
decisões 

□ □ □ 

Impressão geral : Finalizando, eu gostaria de saber se    

19. Desde que você começou a se tratar aqui, em geral, 
você está 

□ □ □ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado para participar de um estudo sobre o tratamento oferecido aqui 

no CAPS. Estamos fazendo este estudo para saber se os pacientes estão melhorando com o 

tratamento recebido neste serviço. Este estudo será feito com todos os pacientes que 

estejam começando um novo tratamento com remédios, como é o seu caso, para saber se 

os remédios estão ajudando vocês a se sentirem melhor. Deste modo, os médicos e os 

outros profissionais do serviço poderão melhorar o seu tratamento. 

 

Para isso, gostaríamos que você participasse de dois encontros. No primeiro encontro, que 

será feito agora, você responderá algumas perguntas sobre como você tem se sentido nestes 

últimos dias e quanto você tem se preocupado com alguns problemas em sua vida. O 

segundo encontro também será feito no CAPS, daqui a três meses, no dia em que você 

voltar aqui para consultar com o médico. No segundo encontro, você responderá perguntas 

sobre sua saúde e sobre o resultado do tratamento que você está começando. Não há 

respostas certas ou erradas, o importante é sua opinião sincera. 

 

Sua participação neste estudo não oferece nenhum risco, desconforto ou custo para você e 

seu tratamento não será prejudicado. Você poderá ter todas as informações que desejar e 

poderá escolher não participar deste estudo ou deixar de participar a qualquer momento, 

sem prejuízo no seu atendimento. Seu nome não aparecerá em qualquer momento no 

estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações que você der 

serão mantidas em segredo, ficando apenas entre nós. Porém, o médico ficará sabendo se 

você está melhorando ou não. Caso você não esteja melhorando, o seu tratamento será 

ajustado para que você passe a se sentir melhor. Todos os papéis com as informações dadas 

por você serão mantidos em um lugar seguro durante cinco anos e, depois desse período, 

serão queimados.  Desde já, agradecemos sua atenção. 

     

Instituição responsável: Universidade Federal de São João del-Rei 

Pesquisador responsável: Mário César Rezende Andrade. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou                                                   

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. Sei que minha participação neste estudo não causará nenhum risco para mim. 

Eu entendi que sou livre para deixar de participar a qualquer momento, sem justificar 

minha decisão e que isso não prejudicará meu tratamento. Sei também que meu nome não 

será divulgado e que não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em 

participar do estudo.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

_____________________________________                       ______________________ 

Assinatura do voluntário ou responsável legal                          Documento de Identidade 

 

_______________________________ 

    Mário César Rezende Andrade 

          Pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32)3379-2469 

Instituição responsável: Universidade Federal de São João del-Rei 

 

Em caso de dúvida em relação a este estudo ou à sua participação, você pode entrar em 

contato com:  

Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz 

de Fora – (32) 2101-5055. 
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ANEXO K 
 
 

PARECER FINAL DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 
 

 
 

 
 
 

Faculdade de Ciências Medicas e da Saúde de Juiz de Fora 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / FCMSJF 

   
Parecer nº 0251 / 11 

 
Protocolo CEP- FCMSJF: 0251 / 11     2ª análise 
CAEE: 0037.0.399.000-11 
Projeto de Pesquisa: "Percepção de mudança em função do tratamento em serviços de saúde 

mental, relação com a sintomatologia". 
Área Temática: Ciências Humanas – Psicologia 
Pesquisador responsável: Mário César Rezende Andrade. 
Autores: Mário Cezar Rezende Andrade, Marina Bandeira e Antônio Paulo Angélico. 
Instituição: Universidade Federal de São João del-Rei. 
 
Situação: o projeto fica aprovado, pois as correções no projeto após o primeiro parecer foram 
feitas. 

1. Foram inseridos os questionários/entrevistas (escalas) que serão feitas com os 
indivíduos da pesquisas. 
 2. Foram inseridos o cargo e carimbo dos profissionais que assinam as Declarações de 
Concordância e Infraestrutura dos CAPS de São João Del-Rei e de Oliveira.  
 3. Está descrito no TCLE que a pesquisa se tornará pública por meio de periódicos e 
apresentações em eventos científicos, porém será mantido o sigilo do indivíduo.  
 4. Foram inseridas no projeto as Autorizações pelo Uso dos Prontuários dos pacientes 
participantes da pesquisa, assinada pelos responsáveis pelos prontuários de cada CAPS. 
 
Juiz de Fora, 27 de setembro de 2011. 
 
 
 

 
 
Prof. Soraida Sozzi Miguel 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 

 


