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RESUMO

O processo de desinstitucionalização resultou em um aumento significativo da participação 

e responsabilidade da família nos cuidados aos pacientes psiquiátricos, contribuindo para 

um sentimento de sobrecarga, que afeta várias dimensões da vida dos familiares. Estudos 

investigaram os fatores associados à sobrecarga dos familiares cuidadores. Um dos fatores 

apontados, nesses estudos, se refere ao gênero do cuidador. Entretanto, existe uma 

contradição nos resultados dessas pesquisas acerca da relação entre essas duas variáveis, o 

que demanda esclarecimento. Há também uma carência de estudos empíricos e 

sistemáticos acerca dos fatores associados ao grau de sobrecarga e das dimensões mais 

afetadas da vida dos familiares, avaliados separadamente nos grupos de homens e mulheres 

cuidadores. Esta pesquisa visou comparar os graus das sobrecargas objetiva e subjetiva 

sentidas por homens e mulheres cuidadores, como também os fatores associados e as 

dimensões mais afetadas em cada grupo. Participaram desta pesquisa 50 homens e 50 

mulheres cuidadores de pacientes psiquiátricos, que responderam a uma entrevista 

estruturada, na qual foi aplicada a Escala de Avaliação da Sobrecarga dos Familiares de 

Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR). Os resultados mostraram que o grau de sobrecarga 

objetiva foi maior no grupo das mulheres cuidadoras, especialmente quanto à assistência 

cotidiana prestada ao paciente e ao impacto na sua vida social e profissional. Os homens, 

por sua vez, relataram sentir maior peso financeiro do que as mulheres cuidadoras. 

Diferentes fatores estiveram associados à sobrecarga subjetiva em cada grupo. No grupo de 

mulheres, os fatores associados a um maior grau de sobrecarga subjetiva foram: ausência 

de crianças em casa, número de pessoas que moram com o familiar, o paciente não 

desempenhar atividades fora de casa, presença de comorbidade e número de 

comportamentos problemáticos do paciente. No grupo de homens, os fatores associados 

foram: o familiar não morar com o paciente, possuir renda e relatar doença resultante do 

papel de cuidador, número de filhos do familiar cuidador, o paciente não possuir quarto 

individual na casa, ter doença física, idade do paciente e quantidade de medicamentos 

ingeridos pelo paciente. As diferenças encontradas, nesta pesquisa, apontam para a 

necessidade de os serviços de saúde mental planejarem intervenções específicas para cada 

grupo de cuidadores.  

Palavras-chave: Familiares cuidadores, sobrecarga, gênero do cuidador 
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ABSTRACT 

Deinstitutionalization process has resulted in a significant increase in family participation 

and responsibility in the care of psychiatric patients. As a consequence, family caregivers 

have reported a feeling of burden, which affects several dimensions of their lives. Studies 

have investigated the factors associated with family burden and their results showed that 

gender is one of the significant variables related to the degree of burden. However, there is 

a contradiction in the results of research investigating the relationship between these two 

variables, which requires clarification and further investigation. There is also a lack of 

systematic and empirical studies evaluating, for each group, the factors associated with the 

degree of burden in men and women caregivers and the most affected dimensions of their 

lives. This research aimed to compare the degree of subjective and objective burden felt by 

men and women family caregivers, as well as to evaluate the associated factors and the 

dimensions most affected in each group. Participated in this study 50 men and 50 women 

which were family caregivers of psychiatric patients. Subjects were interviewed with the 

application of the Family Burden Interview Schedule (FBIS-BR) and a standardized socio-

demographic data questionnaire. The results showed that the degree of objective burden 

was higher in the group of women caregivers, especially regarding the daily care provided 

to the patients and the impact on their social and professional life. Men, in turn, reported 

feeling greater financial burden than women caregivers. Different factors were associated 

with subjective burden in men and women groups. In the female group, the variables 

related to a greater degree of subjective burden were: no children at home, number of 

people living with the family, the patient not performing activities outside the home, the 

presence of comorbidity and number of patients’ problematic behaviors. For men, the 

associated variables were: the family caregiver not living with the patient, having income,

reporting illness resulting from the caregiver’s role, number of children of the family 

caregiven, the patient not having a single room at home, patient’s age, physical illness and 

amount of drugs taken by the patient. The differences found in this study point to the need 

for mental health services to plan specific interventions for each group of caregivers. 

Key-words: Family caregivers, burden, gender. 
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INTRODUÇÃO 

 A taxa de prevalência dos transtornos psiquiátricos no mundo é elevada. Segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2001, aproximadamente 450 milhões 

de pessoas apresentavam algum tipo de transtorno psiquiátrico. Pesquisas realizadas em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento indicaram que, durante toda a vida, mais de 

25% das pessoas apresentam um ou mais transtornos psiquiátricos. Eles respondem por 

30,8% de todos os anos vividos com incapacidade e contribuem com 8,1% de todos os 

anos de vida perdidos, sendo esses valores maiores do que a contribuição de todas as 

formas de câncer (5,8%) e das doenças cardiovasculares (4,4%). Os transtornos 

psiquiátricos são responsáveis por 12% da carga global de doenças, excedendo a carga 

atribuída às doenças cardiovasculares (9,7%) e às neoplasias malignas (5,1%). As 

projeções indicam que esse número crescerá para 15% até o ano de 2020 (Thornicrof & 

Tansella, 2010; WHO, 2001). 

Segundo estimativas do Relatório Mundial de Saúde da OMS (WHO, 2001), no 

mundo, uma, em quatro famílias, tinha, pelo menos, um membro que sofria de transtornos 

psiquiátricos no período avaliado. Não é fácil estimar, com precisão, o número de 

familiares que são afetados pelo impacto do transtorno psiquiátrico, mas, considerando a 

presença de, ao menos, um membro da família por pessoa diagnosticada, estima-se que, 

nos Estados Unidos, haja cerca de um milhão e meio de famílias afetadas (Tessler & 

Gamache, 2000). 

Os transtornos psiquiátricos ocasionam impacto no indivíduo, na família e na 

comunidade. Os indivíduos sofrem por sua incapacidade de participarem das atividades 

normais da vida e de assumirem suas responsabilidades. O impacto dos transtornos 

psiquiátricos na comunidade envolve o custo da prestação de cuidados, a perda de 

produtividade e a ocorrência de problemas legais envolvendo pacientes psiquiátricos. 

Quanto aos familiares cuidadores, estudos indicaram que a sobrecarga que eles 

apresentavam, ao cuidar de um paciente psiquiátrico, era substancialmente elevada. Além 

da sobrecarga, os familiares experimentam uma redução da produtividade econômica 

(Thornicrof & Tansella, 2010; WHO, 2001). 

Uma das consequências negativas dos transtornos psiquiátricos na família refere-se 

às alterações na saúde dos familiares cuidadores. Segundo Rosa (2008), não é raro 
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encontrar familiares que desenvolvam transtorno psiquiátrico após assumirem a condição 

de cuidadores. Eles também se tornam pacientes e passam a necessitar de atendimento dos 

serviços de saúde mental. 

O impacto dos transtornos psiquiátricos na família foi acentuado devido ao 

processo de desinstitucionalização psiquiátrica. A assistência às pessoas com transtornos 

psiquiátricos passou a se basear prioritariamente em serviços extra-hospitalares, resultando 

em um maior envolvimento das famílias nos cuidados cotidianos aos pacientes. Com 

períodos mais curtos de internação, o tratamento dos pacientes psiquiátricos passou a ser 

realizado em centros de saúde, localizados na própria comunidade, substituindo o modelo 

hospitalocêntrico (Hanson & Rapp, 1992). 

Os familiares de pacientes psiquiátricos desempenham um papel importante no 

contexto da desinstitucionalização. Eles passaram a ser vistos, pelos profissionais dos 

serviços de saúde mental, como aliados no atendimento aos pacientes, na sua reinserção 

social e na adesão ao tratamento. As famílias exercem influência na manutenção dos 

pacientes psiquiátricos na sociedade e representam fonte de apoio primário para eles 

(Bandeira, 1991; Hanson & Rapp, 1992; Solomon, Beck, & Gordon, 1998; WHO-SATIS, 

1996). 

De acordo com a literatura da área, os familiares cuidadores passam por diversas 

dificuldades no seu cotidiano e no seu relacionamento com o paciente psiquiátrico, 

apresentando o sentimento de sobrecarga com o papel de cuidador (Loukissa, 1995; 

Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). Essas dificuldades são ainda mais acentuadas devido à 

falta de um apoio satisfatório por parte dos serviços de saúde mental. Esses serviços têm 

apresentado problemas de recursos humanos, materiais e de organização, que os impedem 

de satisfazer adequadamente as necessidades dos pacientes na comunidade, resultando em 

dificuldades na sua reinserção social e sobrecarga para os seus familiares, que precisam 

suprir essas necessidades. Os problemas apresentados são: número insuficiente de serviços, 

profissionais em número reduzido e despreparados e falta de repasse de verbas para os 

serviços de saúde mental, o que ocasiona dificuldades materiais (Andreoli, 2007; Andreoli, 

Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007; Bandeira & Barroso; 2005; Morgado & 

Lima, 1994). 

Os familiares carecem de esclarecimentos a respeito do transtorno psiquiátrico e de 

orientações acerca de como lidar com os comportamentos problemáticos dos pacientes e 
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como agir nos momentos de crise. Enfrentam, ainda, problemas de ordem social e 

econômica, tais como falta de medicamentos e más condições de moradia e de 

alimentação, entre outros (Loukissa, 1995; Miranda, 1999; Waidman, Jouclas, & 

Stefanelli, 1999).  

Tendo em vista as dificuldades dos familiares, com o papel de cuidadores dos 

pacientes na comunidade, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que tenham 

como objetivo compreender melhor a experiência dessas famílias e suas principais 

necessidades (Hanson & Rapp, 1992). Alguns autores apontam para a necessidade de 

desenvolver mais pesquisas, que avaliem a importância relativa dos diversos fatores 

associados à sobrecarga sentida pelos familiares e a interação desses fatores na sua 

modulação (Hanson & Rapp, 1992; Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). 

Na literatura internacional, a sobrecarga de familiares de pacientes psiquiátricos 

tem sido amplamente discutida. Diversos estudos investigaram os fatores que contribuem 

para uma menor ou maior sobrecarga e o impacto dessa sobrecarga na saúde mental dos 

familiares, utilizando instrumentos de medida com validade e fidedignidade aferidas. Um 

fator apontado, nas pesquisas, relacionado ao grau de sobrecarga, refere-se ao gênero do 

cuidador. Embora tenha havido poucas pesquisas sobre essa variável, há uma indicação de 

que o grau de sobrecarga pode variar em função do gênero do cuidador (Loukissa, 1995; 

Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). No contexto brasileiro, são poucos os estudos, 

publicados em periódicos científicos, que focalizam a experiência dos familiares de 

pacientes psiquiátricos, e a maioria deles não aborda especificamente a questão da 

sobrecarga (Bandeira & Barroso, 2005). 

No que se refere à questão do gênero, foram encontradas, em bases indexadas dos 

periódicos científicos SciELO, Medline e Lilacs, 18 pesquisas que avaliaram a sua relação 

com a sobrecarga familiar em amostras de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

Desses estudos, dez constataram que a sobrecarga é mais elevada entre as mulheres 

cuidadoras (Barroso, 2006; Dyck, Short, & Vitaliano, 1999; Gallichio, Nauman, 

Langenberg, & Baumgarten, 2002; Greenberg, Kim, & Greenley, 1997; Hsaio, 2010; 

Kumar & Mohanty, 2007; Magliano et al., 1998; Martinez, Nadal, Bepered, & Medióroz, 

2000; Ricard, Bonin, & Ezer, 1999; Scazufca, Menezes, & Almeida, 2002). Por outro lado, 

sete estudos não encontraram diferença significativa entre homens e mulheres com relação 

à sobrecarga familiar (Álvarez & Vigil, 2006; Fan & Chen, 2009; Fialho et al., 2009; 
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Garrido & Menezes, 2004; Grandón, Jenaro, & Lemos, 2008; Kumari, Singh, Verma, 

Verma, & Chaudhury, 2009; Urizar & Maldonado, 2006). Uma pesquisa encontrou 

resultados divergentes em duas avaliações realizadas com intervalo de dois anos, sendo 

que a primeira avaliação encontrou maior grau de sobrecarga nas mulheres e a segunda não 

observou diferença entre os grupos (Zarit, Tood, Judy, & Zarit, 1986). Portanto, pode-se 

observar uma contradição entre os resultados das pesquisas analisadas, que demanda 

esclarecimento, a partir de novas pesquisas sobre essa temática.  

As contradições, citadas anteriormente, talvez possam ser explicadas por diferenças 

metodológicas existentes entre os estudos. As pesquisas que não encontraram diferenças 

significativas entre homens e mulheres, com relação ao grau de sobrecarga, apresentaram 

algumas falhas metodológicas, em comparação aos demais estudos, tais como: tamanho 

mais reduzido das amostras e uso de instrumentos de medida unifatoriais, que não são 

recomendados na literatura da área, por serem menos sensíveis aos efeitos das variáveis 

(Esperidião & Trad, 2006; Ruggeri, 1994; Perreault, Katerelos, Sabourin, Leichner, & 

Desmarais, 2001).  

Outro ponto que merece destaque é que os estudos já mencionados não 

investigaram os fatores associados ao grau de sobrecarga em homens e mulheres 

cuidadores de pacientes psiquiátricos. Além disso, não foram analisadas as diferenças entre 

eles com relação às dimensões de suas vidas, que eram mais afetadas pelo papel de 

cuidador. 

As 18 pesquisas encontradas não foram realizadas com o objetivo específico de 

investigar a relação do gênero com a sobrecarga familiar. Elas foram feitas para estudar os 

fatores associados à sobrecarga familiar, dentre os quais o gênero estava incluído. Apenas 

as pesquisas de Kumar e Mohanty (2007) e de Hsaio (2010) analisaram, mais 

profundamente, a relação entre essas duas variáveis.  

Além das contradições, falhas metodológicas e lacunas observadas nas pesquisas 

encontradas, percebe-se que a maioria delas foi desenvolvida no contexto internacional. 

Das 18 pesquisas encontradas, apenas cinco (Barroso, 2006; Fialho et al., 2009; Garrido & 

Menezes, 2004; Grandón et al., 2008; Scazufca et al., 2002) foram realizadas no Brasil. 

Observa-se, portanto, que há uma carência de estudos, no contexto nacional, que avaliem a 

relação entre gênero e sobrecarga familiar. As pesquisas nacionais, além de serem em 

número reduzido (apenas cinco), obtiveram resultados contraditórios e inconsistentes. As 
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pesquisas de Barroso (2006) e Scazufca et al. (2002) obtiveram como resultado maior 

sobrecarga em mulheres. As pesquisas de Garrido e Menezes (2004), Fialho et al. (2009) e 

de Grandón et al. (2008) não encontraram diferença entre homens e mulheres com relação 

à sobrecarga dos familiares. 

Diante das contradições de resultados e das lacunas apresentadas pelas pesquisas 

analisadas, a questão de pesquisa que se colocou, neste trabalho, foi se o gênero constituía 

ou não um fator determinante, contribuindo para a ocorrência de diferenças quanto ao grau 

de sobrecarga, às dimensões mais afetadas da vida dos familiares e aos fatores associados a 

cada grupo de cuidadores. A identificação de possíveis particularidades, em cada um dos 

grupos, apontaria para a necessidade de se planejarem intervenções específicas para 

homens e mulheres cuidadores de pacientes psiquiátricos, visando atender às suas reais 

necessidades, de forma mais objetiva, direta e apropriada. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Será abordado, inicialmente, o contexto da desinstitucionalização psiquiátrica e 

suas implicações para a vida dos familiares de pacientes psiquiátricos. Em seguida, será 

abordada a participação desses familiares na avaliação dos serviços de saúde mental. A 

questão da sobrecarga familiar será discutida, descrevendo a definição desse conceito na 

literatura, sua distinção em sobrecargas objetiva e subjetiva e os fatores associados a ela. 

Por fim, serão analisadas, com um nível maior de detalhamento, as pesquisas encontradas 

na literatura que enfocaram a sobrecarga familiar e sua relação com o gênero do cuidador. 

 A desinstitucionalização psiquiátrica  

  

O modelo de assistência à saúde mental baseado em internações prolongadas ou 

permanentes foi, por muitos anos, o único disponível para o tratamento das pessoas que 

apresentavam transtornos psiquiátricos graves. Associado a essa realidade, destaca-se o 

processo de culpabilização das famílias dos pacientes psiquiátricos. Por muito tempo, 

acreditava-se que a família seria a responsável pelo adoecimento mental de um dos 

membros. O aparecimento do transtorno psiquiátrico representava uma denúncia das falhas 

da estrutura familiar e incapacidade dos pais de formar os filhos com sucesso. Essa 

culpabilização acarretou a exclusão das famílias do tratamento oferecido aos pacientes por 

serem consideradas prejudiciais à recuperação do paciente. Assim, a única opção 

aparentemente viável para tratar dos transtornos psiquiátricos era a institucionalização e o 

isolamento dessas pessoas de suas famílias e da sociedade (Melman, 2008; Moreno & 

Alencaster, 2003). 

 Entretanto, com o término da Segunda Guerra Mundial, ocorreram mudanças 

significativas na sociedade que se refletiram nas organizações institucionais e na 

assistência à saúde. As críticas à institucionalização dos pacientes possibilitaram uma 

busca por opções de tratamento que reduzissem as internações e o número de hospitais 

psiquiátricos. O movimento de desinstitucionalização psiquiátrica produziu profundos 

efeitos na organização da assistência à saúde mental (Melman, 2008; Pereira & Pereira, 

2003). 
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  A desinstitucionalização se iniciou na década de 1950, na Europa e nos Estados 

Unidos. No Brasil, a Reforma Psiquiátrica teve seu começo mais tardio impulsionada pelo 

Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental (MTSM), ocorrido em 1978, que se 

opunha ao modelo hospitalocêntrico e à privatização da assistência psiquiátrica. A 

Reforma Psiquiátrica teve por finalidade diminuir os leitos hospitalares, evitar as 

internações longas de pacientes em hospitais psiquiátricos e promover o tratamento em 

ambientes menos restritivos, priorizando os serviços localizados na própria comunidade e, 

quando necessário, internações de curta duração (Lougon, 2006; Delgado et al., 2007).  

 As novas estratégias de tratamento destinadas às pessoas com transtornos 

psiquiátricos aproximaram a família da assistência à saúde mental. Constata-se, desde 

então, o surgimento de uma atitude mais positiva em relação aos familiares, que passaram 

a ser valorizados e inseridos no projeto terapêutico do paciente (Melman, 2008; Pereira & 

Pereira, 2003).  

Segundo a OMS (WHO, 2001), a participação das famílias pode trazer inúmeros 

benefícios para o tratamento e controle de diversos transtornos psiquiátricos, tais como: 

esquizofrenia, transtornos invasivos do desenvolvimento, depressão, dependência do álcool 

e perturbações do comportamento na infância. Há indicações de que o resultado do 

tratamento de pacientes que vivem com suas famílias é, em geral, superior ao resultado do 

tratamento daqueles pacientes que vivem institucionalizados. Além de providenciarem 

cuidados cotidianos aos pacientes, em alguns países, as famílias promovem ações 

organizadas em favor dos direitos dos pacientes psiquiátricos. Sendo assim, observa-se que 

a desinstitucionalização psiquiátrica, além de proporcionar tratamento mais digno e 

humanitário aos pacientes também possibilitou uma nova forma de relacionamento com 

suas famílias. 

 Alguns autores abordam o conceito de desinstitucionalização psiquiátrica 

considerando duas dimensões desse processo: a diminuição dos leitos nos hospitais 

psiquiátricos e o desenvolvimento e expansão da assistência oferecida por serviços de 

saúde situados na comunidade (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; Lougon, 2006). A 

primeira dimensão desse processo foi amplamente desenvolvida, tendo em vista a marcante 

redução de leitos ocorrida em diversos países. Por outro lado, a segunda dimensão ainda 

não atingiu a sua capacidade máxima, visto que não foram desenvolvidos paralelamente 
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recursos comunitários suficientes para atender adequadamente aos pacientes psiquiátricos 

(Bandeira et al., 1998).  

 Foram criados serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, dentre os quais se 

pode destacar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) divididos em cinco 

modalidades. Os CAPS I, CAPS II e CAPS III se diferenciam pelo porte e pela capacidade 

de atendimento. Os CAPSi e CAPSad se diferenciam pela clientela atendida, sendo que o 

primeiro se destina ao atendimento de crianças e adolescentes e o segundo ao atendimento 

de alcoolistas e dependentes químicos (Delgado et al., 2007). 

 Além desses serviços, foram criadas as Residências Terapêuticas, que se 

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

necessidades de moradia de pacientes psiquiátricos que não possuem família. Há também 

os Centros de Convivência, que foram criados com o objetivo de oferecer um espaço de 

sociabilidade e produção cultural para os pacientes psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 

Outro dispositivo criado para a promoção da reinserção social dos pacientes psiquiátricos 

foi o Programa de Volta Para a Casa. Tal programa constitui-se em um apoio financeiro 

concedido às famílias de pacientes crônicos de longa permanência para que estes tornem a 

viver em suas casas ou em residências terapêuticas (Andreoli et al., 2007). 

 Apesar dos avanços alcançados, a literatura internacional aponta que os serviços 

substitutivos do modelo hospitalocêntrico ainda não se encontram plenamente 

desenvolvidos. Esses serviços têm-se mostrado fragmentados e incapazes de suprir as 

múltiplas necessidades dos pacientes psiquiátricos que vivem na comunidade, não 

oferecendo, dessa forma, uma assistência intensiva e integral aos pacientes e seus 

familiares (Bandeira et al., 1998; Hanson & Rapp, 1992; Lougon, 2006; Morgado & Lima, 

1994; Solomon et al., 1998).  

 Segundo Andreoli et al. (2007), no Brasil, o processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica não foi acompanhado por um crescimento e desenvolvimento suficientes da 

rede de cuidados na comunidade. De acordo com os autores, a expansão desses serviços 

não ocorreu devidamente pela falta de investimentos financeiros nesse setor. Houve uma 

diminuição dos gastos com os hospitais psiquiátricos. Entretanto, tais recursos não foram 

totalmente transferidos para a assistência comunitária, o que significou uma redução 

grosseira do orçamento da saúde mental. Esses autores constataram que, ao contrário do 

que se pensa, a mudança para os serviços de saúde localizados na comunidade pode e deve 
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aumentar os custos, pelo menos no início de sua implantação. A incapacidade desses 

serviços de promoverem uma assistência adequada aos pacientes e seus familiares está 

associada à falta de investimentos financeiros necessários. 

 Assim, o que vem ocorrendo é uma simples des-hospitalização psiquiátrica, sem a 

implantação prévia de uma estrutura na comunidade adequada para tratar os pacientes 

psiquiátricos e dar suporte à sua família, o que resulta em uma série de consequências 

negativas: o desamparo dos pacientes graves, o problema dos pacientes sem teto, o 

envolvimento deles com a justiça e a alta rotatividade dos pacientes, mais conhecida como 

o fenômeno da porta giratória (Lougon, 2006; Morgado & Lima, 1994). Essas 

consequências constituem-se nos custos não-monetários da desinstitucionalização 

psiquiátrica e serão discutidas a seguir. 

 Com relação aos pacientes crônicos, percebe-se que, com a implantação da 

assistência comunitária, muitos se encontram desamparados. Tais pacientes, que 

apresentam transtornos graves e persistentes graves e persistentes, necessitam de cuidados 

complexos e dispendiosos. Os déficits cognitivos, econômicos e sociais que eles 

apresentam dificultam seu retorno ao convívio social. Por isso, esses pacientes necessitam 

de cuidados específicos e intensos que contemplem de forma integral as suas necessidades 

básicas. Entretanto, a desinstitucionalização psiquiátrica não oferece dispositivos 

comunitários disponíveis para tratar desses pacientes. Os serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico, no contexto internacional, apresentaram uma tendência a acolher mais 

frequentemente os pacientes com transtornos menos crônicos e menos graves. Assim, o 

modelo comunitário de assistência à saúde mental deixa de cuidar e tratar dos pacientes 

mais necessitados (Lougon, 2006; Morgado & Lima, 1994).   

 A redução do número de leitos nos hospitais psiquiátricos não representa 

necessariamente o sucesso da desinstitucionalização. Tal diminuição pode estar associada à 

geração de novos moradores de rua. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de leitos nos 

hospitais psiquiátricos reduziu-se à custa do aumento do número de pessoas com 

transtornos psiquiátricos morando nas ruas. Em 1980, 50% dos moradores de rua na cidade 

de Nova Iorque eram egressos dos hospitais psiquiátricos. Os pacientes saíam do hospital, 

mas não retornavam para seus lares, como era esperado, nos casos daqueles que possuíam 

família. Pelo contrário, tornavam-se moradores de rua, com péssimas condições de vida, 

sem receber nenhum tipo de tratamento. Com isso, o envolvimento de pacientes 
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psiquiátricos com a polícia passou a ser frequente e apontado como mais um efeito adverso 

da desinstitucionalização (Lougon, 2006; Morgado & Lima, 1994; Bandeira et al., 1998).  

Em muitas dessas situações de envolvimento com a polícia, os pacientes são 

levados para a prisão em vez de serem encaminhados para uma emergência psiquiátrica. O 

sistema policial ou judiciário tem funcionado, em muitos casos, como um substituto do 

sistema de saúde mental, segundo Lougon (2006) e Morgado e Lima (1994). 

Outro efeito adverso da desinstitucionalização é o fenômeno da porta giratória, que 

se refere às sucessivas re-hospitalizações dos pacientes e se constitui no melhor indicador 

do funcionamento dos serviços de saúde mental na comunidade, quando sua taxa é baixa. 

No Canadá e na Inglaterra, a taxa de rotatividade dos pacientes é sistematicamente alta. 

Nos Estados Unidos, o índice de reinternações é baixo à custa do aumento do número de 

moradores de rua. No Brasil, apesar de não existirem estudos que abordem tal questão, 

tem-se uma indicação de que a rotatividade dos pacientes é bastante alta (Morgado & 

Lima, 1994). A falta de um acompanhamento frequente e intensivo ao paciente na 

comunidade está intimamente relacionada a esse fenômeno. Segundo Bandeira et al.

(1998), uma frequência menor de acompanhamento está relacionada a uma taxa maior de 

re-hospitalizações. Alguns fatores específicos podem ser determinantes para as re-

hospitalizações, tais como: baixa frequência de contato entre o paciente e os profissionais 

dos serviços, interrupção do uso do medicamento psiquiátrico decorrente da falta de 

acompanhamento, uso de álcool pelos pacientes, condições precárias de vida e dificuldades 

dos pacientes de desempenharem habilidades cotidianas e sociais. Desses fatores, os mais 

importantes são a falta do acompanhamento frequente e intensivo e a incapacidade dos 

pacientes de desempenharem suas atividades do dia a dia (Bandeira, 1991). 

Morgado e Lima (1994) destacaram as consequências sofridas pelos familiares de 

pacientes psiquiátricos devido ao processo de desinstitucionalização. Segundo esses 

autores, com a des-hospitalização dos pacientes, o transtorno psiquiátrico tornou-se 

público, expondo tanto o paciente como sua família à comunidade e acarretando inúmeras 

dificuldades a ambos. A relação entre a família e o paciente psiquiátrico também é 

prejudicada na medida em que o familiar reage ao paciente, não compreendendo sua 

condição, uma vez que não está adequadamente informado e preparado para o papel de 

cuidador. Além disso, torna-se difícil para as famílias conviverem com um paciente que 

apresenta sintomas produtivos (alucinações e delírios) ou sintomas deficitários, sem saber 
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como lidar com esses problemas. Em geral, o cuidado familiar estende-se por muitos anos 

ou até por toda a vida, resultando em dificuldade dos familiares, que passam a 

experimentar a sobrecarga advinda da função de cuidador de um paciente psiquiátrico 

(Tessler & Gamache, 2000). A sobrecarga familiar vivenciada por esses familiares 

representa um dos custos não-monetários da desinstitucionalização psiquiátrica. 

 A experiência dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

A transferência da responsabilidade do cuidado aos pacientes psiquiátricos, dos 

profissionais para os familiares, representou uma série de dificuldades para as famílias. O 

que era feito por uma equipe de profissionais, que se revezavam em três turnos de oito 

horas, passou a ser realizado pelos familiares dos pacientes 24 horas ininterruptamente. 

Percebe-se, dessa forma, que as famílias não têm a possibilidade de descanso e tentam 

substituir as equipes de profissionais, que trabalhavam nos três turnos (Tessler & 

Gamache, 2000).  

As mudanças no modelo de assistência aos pacientes psiquiátricos coincidiram com 

algumas transformações ocorridas na estrutura das famílias, o que tornou o cuidado ao 

paciente psiquiátrico ainda mais difícil. A família nuclear moderna difere da família pós-

moderna, que não está preparada para cuidar de um paciente psiquiátrico em longo prazo. 

A família nuclear moderna possui papéis definidos. Já a família pós-moderna é mais 

flexível no estabelecimento de seus papéis. Essa flexibilidade de papéis repercute na 

assimilação das responsabilidades do cuidado de pessoas com alguma incapacidade. O 

aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, um maior número de 

famílias monoparentais e as altas taxas de divórcio causaram mudanças na estrutura 

familiar, o que não favorece a prestação de cuidado, pelas famílias, aos pacientes 

psiquiátricos (Tessler & Gamache, 2000).

 Segundo Tessler e Gamache (2000), as famílias passam por diversas fases ou 

etapas no decorrer do processo de cuidar de um paciente psiquiátrico. Na fase inicial, os 

familiares mostram-se incertos a respeito do transtorno apresentado pelo paciente e pode 

ocorrer um sentimento de negação. Depois de certo tempo, os familiares passam a uma 

segunda fase, na qual percebem que a única opção para lidar com esse problema é aceitar o 

diagnóstico e recorrem, então, à ajuda dos profissionais e veem neles uma solução para o 
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problema, esperando encontrar a cura para o paciente. Entretanto, em uma terceira fase, os 

familiares se deparam com o reconhecimento de que as curas não são rápidas e nem certas. 

Esse reconhecimento da cronicidade do transtorno psiquiátrico é seguido por uma perda da 

confiança nos profissionais dos serviços de saúde mental e pela crença na sua própria 

capacidade de prover cuidados ao paciente. 

São diversas as consequências sofridas pelos cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

Segundo Tessler e Gamache (2000), cuidar de um paciente psiquiátrico resulta em uma 

falta de sintonia com o ciclo de vida familiar normal, pois se espera que uma pessoa adulta 

seja independente e que constitua sua própria residência, o que não ocorre com o paciente 

psiquiátrico. Há uma quebra no ciclo de vida dessas famílias, pois alguns pacientes 

psiquiátricos, ainda que adultos, necessitam de constante supervisão dos seus familiares 

para exercerem suas atividades cotidianas e para lidarem com seus comportamentos 

problemáticos.  

Os familiares sofrem também uma restrição de suas atividades, diminuindo ou 

interrompendo sua participação em eventos sociais (Melman, 2008). Os relacionamentos 

pessoais fora do lar são prejudicados, principalmente por dois fatores: falta de tempo dos 

familiares para se engajarem em tais relacionamentos e o estigma. O estigma pode limitar a 

quantidade de contato social dos familiares fora de casa e levar ao isolamento (Tessler & 

Gamache, 2000). 

Além das restrições sociais, alguns familiares de pacientes psiquiátricos necessitam 

de trabalhar menos ou abandonar seu emprego para cuidar do parente que possui um 

transtorno psiquiátrico. Tal fato acarreta uma diminuição da renda familiar, que, nesses 

casos, é acompanhada pelo aumento das despesas relativas ao tratamento do paciente, tais 

como consultas médicas e medicações. Associada a essas dificuldades, os familiares têm 

também que conviver com a improdutividade do paciente, o que acarreta dificuldades 

sociais e econômicas. Tal fato pesa o orçamento familiar, principalmente quando a renda 

da família é muito baixa (Gonçalves & Sena, 2001; Tessler & Gamache, 2000). 

 O fato de cuidar de um paciente psiquiátrico representa também o acréscimo de 

mais um papel a ser desempenhado e tarefas adicionais para o familiar cuidador, o que 

aponta para uma necessidade de readaptação e aquisição de novas habilidades. Quando o 

paciente psiquiátrico é um esposo ou esposa, o outro parceiro pode ser forçado a executar 

uma proporção maior de tarefas anteriormente compartilhadas entre os dois. Além de 
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desempenharem o seu papel tradicionalmente estabelecido, tais familiares ainda têm que 

realizar o papel de cuidador. Quando o paciente é um pai, sua ajuda é necessária para a 

criação dos filhos, o que muitas vezes é inviabilizada pelas consequências do transtorno 

psiquiátrico. As obrigações de cuidador vão além daquelas normalmente associadas com 

um papel familiar em uma fase particular. Quando o cuidador é o responsável pela 

manutenção financeira da família, a sobrecarga é ainda mais acentuada (Melman, 2008; 

Tessler & Gamache, 2000). 

Dentre outras consequências, pode-se citar a ocorrência de separação e divórcio 

entre os cuidadores e alterações na saúde dos familiares, que passam a apresentar sintomas 

de depressão e ansiedade. As pesquisas revisadas por Song, Biegel e Milligan (1997) 

mostraram que a sobrecarga familiar tem um significativo efeito na sintomatologia 

depressiva dos cuidadores. Além das alterações na saúde física e mental, eles têm que 

conviver com uma constante preocupação com o futuro do paciente, indagando-se sobre o 

que acontecerá quando os familiares cuidadores não estiverem mais presentes (Tessler & 

Gamache, 2000). Além das preocupações referentes ao futuro, segurança e saúde do 

paciente, alguns familiares convivem com comportamentos agressivos e violentos dos 

pacientes, o que representa um sofrimento para eles (Gonçalves & Sena, 2001).  

Além de poderem apresentar agressividade, alguns pacientes apresentam 

comportamentos suicidas, o que é percebido pelos familiares como um processo complexo 

e delicado. Os familiares não sabem como proceder, sentem-se impotentes diante da 

situação e tentam evitar que o paciente chegue a efetivar as ameaças de suicídio. O 

momento de maior tensão para os familiares é quando eclodem os episódios de crise. Os 

familiares não possuem estratégias para o manejo das crises dos pacientes (Gonçalves & 

Sena, 2001; Tessler & Gamache, 2000).  

 Apesar das consequências negativas listadas anteriormente, percebe-se que o fato 

de cuidar de um paciente psiquiátrico pode trazer algumas recompensas especiais para os 

familiares cuidadores. Tessler e Gamache (2000) listam uma série de recompensas que os 

familiares podem receber por cuidar de um paciente psiquiátrico. O paciente pode 

representar uma companhia para os familiares cuidadores. Outros familiares consideram a 

experiência de cuidar de um paciente psiquiátrico uma contribuição para seu crescimento 

pessoal. Alguns pacientes têm condições de contribuir para o funcionamento da família, 
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exercendo algumas tarefas domésticas. A contribuição do paciente é importante na medida 

em que compensa os custos à família (Tessler & Gamache, 2000). 

 A participação dos familiares na avaliação dos serviços de saúde mental 

A OMS (WHO, 2001) ressalta a importância de os serviços de saúde mental serem 

continuamente avaliados a partir de uma abordagem integrativa que inclua a perspectiva de 

todos os envolvidos: pacientes, familiares e profissionais. A avaliação contínua é 

necessária para impedir que os serviços prestados se deteriorem. Dentre as dez 

recomendações da OMS para a saúde mental no mundo, encontra-se o envolvimento da 

comunidade, da família e dos usuários na avaliação dos serviços e na tomada de decisões 

sobre políticas e programas. Com tal medida, têm-se maiores chances de suprir as reais 

necessidades das pessoas inseridas no contexto da saúde mental. 

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

Segundo Silva e Formigli (1994), a avaliação sistemática dos serviços de saúde possibilita 

aos seus gestores a obtenção de informações que poderão direcionar as estratégias de 

intervenção. As mesmas autoras apontam para a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias metodológicas adequadas para a avaliação sistemática desses serviços. 

Donabedian (2005) propôs que os serviços de saúde sejam avaliados em suas três 

dimensões, a saber: estrutura, processo e resultado. A estrutura refere-se aos recursos, 

instrumentos, condições físicas e organizacionais dos serviços. O processo se relaciona às 

atividades desenvolvidas no serviço para o cuidado e tratamento do paciente, bem como as 

relações entre profissionais e pacientes. E o resultado refere-se aos efeitos ou mudanças 

nas condições de saúde dos pacientes relacionadas ao cuidado oferecido, podendo ser 

incluída, nesse aspecto, a satisfação do usuário.  

O termo usuário relaciona-se àquelas pessoas que tiveram ou têm uma experiência 

direta com o transtorno psiquiátrico. Nesse sentido, os usuários do serviço de saúde mental 

envolvem tanto os pacientes como também os seus familiares (Donabedian, 1992; WHO, 

2001). Segundo Donabedian (1992), para garantir a qualidade dos serviços, torna-se 

necessária a participação dos usuários em seu processo avaliativo, pois estes são 
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indispensáveis para a definição dos serviços e para o fornecimento de informações acerca 

de sua experiência com relação ao cuidado que estão recebendo. 

Mais recentemente, percebe-se um aumento na valorização da perspectiva dos 

familiares no processo de avaliação dos serviços de saúde mental embora ela ainda seja 

muito pouco abordada na literatura da área. Segundo Hanson e Rapp (1992), focalizar a 

perspectiva dos familiares dos pacientes psiquiátricos é de significativa importância, pois o 

conhecimento único que eles possuem acerca do paciente representa um inestimável 

recurso para os profissionais dos serviços de saúde mental. Os familiares, por conviverem 

diariamente com o paciente, são capazes de perceber mais rapidamente os efeitos do 

tratamento. Além disso, um maior envolvimento das famílias com o serviço de saúde 

mental favorece uma satisfação maior dos pacientes, o que contribui também para uma 

melhor adesão ao tratamento, além de diminuir o sentimento de sobrecarga dos familiares. 

A inclusão da perspectiva dos familiares tem sido realizada, mais frequentemente, 

por meio da avaliação da satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental 

(Bandeira, Mercier, Perreault, Libério, & Pitta, 2002). Além disso, a avaliação da 

percepção de mudança pelos familiares sobre os efeitos do tratamento na vida dos 

pacientes tem sido mais recentemente utilizada como um importante indicador da 

qualidade dos serviços de saúde mental (Bandeira, Felicio, & Cesari, 2010). A aferição da 

sobrecarga familiar insere-se no contexto da avaliação dos serviços de saúde mental por 

representar uma forma de avaliar indiretamente tais serviços por meio dos seus custos não-

monetários.  

No contexto brasileiro, existe a Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares 

em Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR), que se constitui em um instrumento que 

permite a avaliação sistemática da satisfação dos familiares em relação aos serviços de 

saúde mental (Bandeira et al., 2002). A avaliação da satisfação dos familiares pode 

fornecer informações úteis para a melhoria do funcionamento dos serviços além de 

representar um feedback para a equipe de funcionários. Dentre as informações que podem 

ser levantadas por meio da avaliação da satisfação dos familiares, destacam-se: 

levantamento de problemas relacionados ao funcionamento dos serviços, aspectos dos 

serviços que podem ser melhorados e necessidades que se relacionam especificamente aos 

familiares e aos pacientes (Bandeira et al., 2002). 
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A avaliação dos resultados do tratamento tem sido enfatizada na literatura. Desde 

1970, o uso dessa medida vem tornando-se cada vez mais importante para a avaliação do 

tratamento de pacientes psiquiátricos, em particular os que apresentam transtornos graves e 

persistentes, tais como os pacientes com esquizofrenia (McCabe, Said, & Priebe, 2007). A 

avaliação dos resultados do tratamento tem sido realizada tradicionalmente pelos clínicos e 

pelos próprios pacientes. Apesar de representar um importante indicador de avaliação dos 

serviços de saúde mental, a avaliação da perspectiva dos familiares com relação aos 

resultados do tratamento tem sido pouco abordada na literatura da área. Uma das escalas de 

avaliação de resultados, na perspectiva dos familiares, consiste na Escala de Mudança 

Percebida (EMP-F), versão para familiares (Bandeira et al., 2010). 

Originalmente, a EMP foi desenvolvida por Mercier, Landry, Corbiere e Perreault 

(2004) com a finalidade de avaliar as mudanças percebidas pelos pacientes em função do 

tratamento que eles recebem em serviços de saúde mental. Essa escala foi adaptada para o 

contexto brasileiro por Bandeira, Calzavara, Costa e Cesari (2009). A escala EMP foi 

validada para o Brasil em duas versões: a dos pacientes (Bandeira, Andrade, Costa, & 

Silva, 2011) e a dos familiares (Bandeira et al., 2010). A escala EMP, em sua versão 

direcionada para os familiares, possibilita a inclusão da perspectiva deles na avaliação dos 

resultados ou efeitos do tratamento. Tal inclusão torna-se importante, pois os familiares 

dos pacientes psiquiátricos, principalmente aqueles que são considerados os principais 

cuidadores, têm uma visão muito próxima dos comportamentos do paciente, do seu nível 

de funcionamento e das mudanças que ocorrem na sua vida, rotina e autonomia como 

resultado do tratamento que recebem (Bandeira et al., 2009). 

A percepção dos resultados do tratamento é um indicador que oferece novas 

oportunidades de estudos de resultado ou efeito. Essa medida apresenta inúmeras 

vantagens: é de fácil uso, baixo custo, permite aos clínicos utilizarem seus dados para 

redefinirem os objetivos do tratamento para cada paciente, verificar quais aspectos da vida 

do paciente estão obtendo melhora e quais aspectos não estão sendo afetados pelo 

tratamento, podendo ainda ser utilizada na avaliação da melhoria da qualidade dos 

programas. Além disso, a sua utilização atende à política pública de participação dos 

usuários dos serviços de saúde no direcionamento das mudanças que visam a melhoria da 

qualidade dos serviços (Mercier, Landry, Corbiere, & Perreault, 2004). 
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A sobrecarga familiar também se constitui em um importante indicativo da 

qualidade dos serviços de saúde mental. No contexto internacional, a avaliação sistemática 

da sobrecarga familiar tem sido amplamente realizada. Apesar do crescente interesse por 

essa temática, percebe-se que, no contexto brasileiro, avaliações sistemáticas são escassas, 

estando ainda em seu estágio inicial (Bandeira, Calzavara, & Varela, 2005). No Brasil, 

existem três instrumentos validados que avaliam sistematicamente a sobrecarga familiar. 

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

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

Takiguti e Hubner (1985) e Abreu et al. (1991). Posteriormente, a escala Zarit Burden 

Interview (ZBI), também conhecida como escala Burden Interview (BI), desenvolvida 

originalmente por Zarit e Zarit (1987), teve suas propriedades psicométricas avaliadas no 

contexto brasileiro por Scazufca (2002) e Taub, Andreoli e Bertolucci (2004). A escala 

Family Burden Interview Schedule (FBIS), desenvolvida por Tessler e Gamache (1994), 

foi adaptada (Bandeira et al., 2005) e validada (Bandeira, Calzavara, & Castro, 2008) para 

o contexto brasileiro, sendo denominada de Escala de Avaliação da Sobrecarga Familiar, 

com a sigla FBIS-BR. Essa escala será utilizada na presente pesquisa. 

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

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

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

as medidas da sobrecarga familiar como parte da avaliação da eficácia da medicação 

(Tessler & Gamache, 2000). Tais informações podem contribuir para o desenvolvimento 

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

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

 Sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

O impacto da presença do transtorno psiquiátrico na família foi, por muito tempo, 

negligenciado. A partir de 1950, pesquisas internacionais têm investigado a sobrecarga das 

famílias e como o transtorno psiquiátrico pode afetar a vida dos familiares cuidadores dos 

pacientes. O conceito de sobrecarga tem sido frequentemente criticado por ser muito amplo 

e por destacar apenas os aspectos negativos do cuidado (Awad & Voruganti, 2008). Apesar 
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das críticas, o conceito de sobrecarga mais utilizado na literatura refere-se ao impacto 

negativo que o papel de cuidador ocasiona em diversas dimensões da vida familiar, tais 

como: trabalho, lazer, rotina diária, saúde, aspecto financeiro e vida social (Maurin & 

Boyd, 1990). 

   O conceito de sobrecarga envolve consequências concretas e emocionais e por 

isso ele foi diferenciado em duas dimensões: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. 

Entende-se por sobrecarga objetiva as consequências negativas concretas e observáveis 

resultantes do papel de cuidador. A sobrecarga objetiva inclui a frequência de tarefas 

cotidianas realizadas pelos familiares para cuidar dos pacientes, a supervisão de seus 

comportamentos problemáticos, as interrupções na vida social e profissional dos 

cuidadores e as perdas financeiras (Martinez et al., 2000; Maurin & Boyd, 1990; Tessler & 

Gamache, 2000). 

A sobrecarga subjetiva, por sua vez, representa a avaliação pessoal do familiar 

acerca da situação de cuidador e como ele percebe e reage emocionalmente às obrigações 

advindas dessa função. Relaciona-se ao grau de incômodo sentido pelo familiar na 

realização das tarefas cotidianas e na supervisão aos comportamentos problemáticos do 

paciente. Refere-se, ainda, à avaliação do familiar em relação às mudanças permanentes 

ocasionadas pelo papel de cuidador na rotina diária, no trabalho e na sua vida social. Inclui, 

também, a percepção do peso financeiro advindo dos gastos com o paciente e as 

preocupações com relação à saúde, segurança, tratamento e futuro do paciente (Martinez et 

al., 2000; Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 2000). 

Maurin e Boyd (1990) desenvolveram um modelo teórico explicativo da sobrecarga 

subjetiva. Nesse modelo, como representado na Figura 1, a sobrecarga subjetiva seria 

resultante da interação de três níveis de variáveis: variáveis antecedentes, sobrecarga 

objetiva e fatores mediadores.  
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Figura 1 – Modelo de Maurin e Boyd (1990) que relaciona o transtorno mental de um 

paciente psiquiátrico e a experiência de sobrecarga do familiar cuidador 

As variáveis antecedentes são aquelas que definem a situação do transtorno 

psiquiátrico e envolvem: diagnóstico, sintomas e grau de autonomia do paciente, tipo de 

residência e as características do programa de tratamento no qual o paciente está engajado. 

Essas variáveis interferem no grau de sobrecarga objetiva, pois determinam a frequência 

das tarefas cotidianas necessárias para cuidar do paciente e a frequência de supervisões aos 

comportamentos problemáticos. As variáveis antecedentes, juntamente com a sobrecarga 

objetiva, podem gerar nos familiares o sentimento de sobrecarga subjetiva.  

O modelo inclui ainda o efeito de fatores mediadores sobre o grau de sobrecarga 

subjetiva. Os fatores mediadores resultam em aumento ou diminuição do grau de 

sobrecarga subjetiva. Eles podem modular o grau de sobrecarga subjetiva e envolvem: o 

suporte social que o cuidador pode receber, as suas estratégias de enfrentamento, a 

qualidade da relação entre familiar e paciente, o nível socioeconômico e outros eventos da 

vida familiar (Maurin & Boyd, 1990). 

Variáveis Antecedentes: 
* Diagnóstico 
* Sintomas e nível de  
autonomia do paciente 
* Tipo de residência 
* Tipo de tratamento 

Sobrecarga Objetiva: 
* Comportamentos do paciente 

* Performance social do paciente 

* Efeitos negativos do paciente  
para os familiares e quebra da 
rotina da casa 

* Necessidade de cuidados e de 
suporte do paciente

Grau de 
Sobrecarga 
Subjetiva

Fatores mediadores: 

* Relacionamento familiar do 
paciente 
* Suporte social 
* Estratégias de enfrentamento 

* Status socioeconômico 

* Outros eventos da vida
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 Fatores associados à sobrecarga dos familiares

As primeiras pesquisas relacionadas à sobrecarga familiar se direcionaram apenas 

para a identificação dos níveis de sobrecarga nos cuidadores. Essas pesquisas foram 

desenvolvidas principalmente entre os anos de 1950 e 1980. A partir de 1980, os estudos, 

além de identificarem os níveis de sobrecarga dos cuidadores, passaram a investigar 

também a relação entre a sobrecarga familiar e as variáveis sociodemográficas dos 

pacientes e familiares, assim como as variáveis clínicas dos pacientes (Awad & Voruganti, 

2008). 

Na literatura internacional e nacional, podem ser encontrados vários estudos que 

buscaram investigar os principais fatores associados a um maior grau de sobrecarga sentida 

por familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os resultados das pesquisas 

analisadas nas revisões de literatura realizadas por Maurin e Boyd (1990), Loukissa (1995), 

Rose (1996), Bandeira e Barroso (2005) e Awad e Voruganti (2008) têm apontado que 

diversos fatores podem estar associados a uma sobrecarga maior dos familiares, a serem 

descritos abaixo. 

 De acordo com a revisão de Maurin e Boyd (1990), as variáveis mais comuns 

associadas à sobrecarga familiar são: a presença de comportamentos problemáticos do 

paciente, seu baixo grau de autonomia e os efeitos adversos da doença. Os sintomas 

negativos da doença (por exemplo: desmotivação e apatia) foram identificados como os 

problemas mais frequentemente relatados pelos membros da família, sendo considerados 

mais perturbadores para os familiares do que os sintomas produtivos (alucinações e 

delírios). A presença de crianças em casa demonstrou-se associada aos maiores níveis de 

sobrecarga familiar. Além destas, outras variáveis, como o grau de parentesco do cuidador 

com o paciente e o diagnóstico do paciente, estiveram associados à sobrecarga. 

Nas pesquisas revisadas por Loukissa (1995), o nível de funcionamento do 

paciente, sua sintomatologia, os comportamentos e a severidade do transtorno psiquiátricos 

estavam associados à sobrecarga familiar. Outros fatores, como a restrição das atividades 

sociais, medo do estigma social atribuído ao transtorno psiquiátrico e dificuldades 

financeiras, também estavam associadas à sobrecarga. Além disso, os sentimentos mais 

comuns de sobrecarga relatados pelos familiares foram: preocupação sobre o futuro do 

paciente, tensão emocional, nervosismo, medo, tristeza, depressão, sentimento de 
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ansiedade, culpa, irritabilidade e dificuldades para dormir. Por outro lado, os estudos 

identificaram os fatores que contribuem para diminuir o grau de sobrecarga dos familiares, 

tais como: a presença de amigos, participar de terapia individual ou familiar, o uso de 

serviços profissionais, ler livros de autoajuda e obter informações sobre o transtorno 

mental. Mais especificamente, a autora constatou que familiares que possuíam um suporte 

social e participavam de grupos educacionais apresentaram menores níveis de sobrecarga. 

 Na revisão de literatura feita por Rose (1996), os estudos analisados demonstraram 

que tanto a sobrecarga objetiva como a sobrecarga subjetiva estiveram relacionadas com a 

gravidade da sintomatologia dos pacientes. O número de hospitalizações dos pacientes 

estave associado à sobrecarga familiar, ou seja, se o paciente tinha mais que duas 

hospitalizações anteriores, os familiares relatavam índices mais elevados de sobrecarga 

subjetiva. Algumas pesquisas sugeriram que a fase da doença do paciente pode influenciar 

no sentimento de sobrecarga dos familiares. Além disso, os estudos constataram que os 

familiares que moravam com os pacientes psiquiátricos foram especialmente afetados, 

assim como aqueles que possuíam crianças em casa. Os resultados das pesquisas indicaram 

ainda que os familiares de pacientes com esquizofrenia apresentaram grande estresse 

psicológico quando o paciente retornava ao seu domicilio após a alta do hospital. A falta de 

um suporte profissional e de informações sobre o transtorno psiquiátrico e a forma de lidar 

com o paciente foram consideradas fatores que afetam os familiares, sendo fonte de 

insatisfação para eles. Nas pesquisas analisadas, os comportamentos problemáticos do 

paciente também se relacionaram à sobrecarga familiar, tais como: humor instável, 

interrupções na rotina diária da casa, isolamento social e falta de motivação.  

No contexto brasileiro, a revisão de literatura realizada por Bandeira e Barroso 

(2005) apontou que os familiares apresentavam restrições pessoais e sociais, falta de 

liberdade e isolamento como consequências de cuidar de um paciente psiquiátrico. Como 

nas revisões anteriores, os comportamentos problemáticos do paciente, os sintomas 

negativos do transtorno psiquiátrico e o nível de gravidade da sintomatologia também se 

apresentaram como fatores que aumentavam a sobrecarga. A percepção dos familiares a 

respeito do nível de controle que o paciente poderia exercer sobre a sua sintomatologia 

interferiu no grau de sobrecarga, ou seja, os familiares que compreendiam que o paciente 

não tinha controle sobre os seus sintomas sentiam um menor grau de sobrecarga. 
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Ainda na revisão de Bandeira e Barroso (2005), a pouca escolaridade dos pacientes 

e familiares, o baixo nível de funcionamento social e ocupacional do paciente, a idade do 

paciente e seu familiar e as estratégias ineficientes de enfrentamento dos familiares 

estiveram associados a um maior grau de sobrecarga. Além destes, outros fatores foram 

destacados, tais como: o estigma do transtorno psiquiátrico, os problemas com os serviços 

de atendimento, a falta de ajuda profissional, os efeitos da presença de outras doenças na 

família, a dependência do paciente e o impacto negativo da doença na rotina dos 

familiares. Dentre os problemas relatados pelos familiares, incluem os custos financeiros e 

os conflitos conjugais. Os familiares participantes das pesquisas revisadas relataram 

sentimento de perda e de tristeza. De acordo com as pesquisas revisadas pelas autoras, o 

papel do diagnóstico dos pacientes no grau de sobrecarga ainda não se encontra claramente 

determinado. 

Nas pesquisas revisadas por Awad e Voruganti (2008), o gênero do paciente esteve 

associado à sobrecarga familiar. Altos níveis de desconforto emocional foram relatados 

pelos familiares cuidadores quando o paciente era do sexo masculino. Nessa revisão, os 

fatores culturais, a etnia e as atitudes dos familiares com relação aos pacientes apareceram 

como fatores que desempenharam um importante papel na percepção de sobrecarga dos 

cuidadores. Nas pesquisas revisadas, famílias americanas brancas estavam 

significativamente mais propensas a sentir sobrecarga do que as famílias negras 

americanas, pois as famílias brancas apresentavam mais atitudes de rejeição. Existe um 

consenso na literatura de que os sintomas negativos apresentam-se como fatores que 

resultam em maior sobrecarga do que os sintomas positivos, Entretanto, quando se analisa 

apenas os sintomas positivos, os delírios e alucinações se destacam entre eles como fatores 

que acarretam maior sobrecarga.    

Awad e Voruganti (2008) relataram algumas pesquisas que comparavam a 

sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de cuidadores de 

pacientes com desordens neurológicas. Os resultados desses estudos indicaram que a 

sobrecarga difere entre esses dois grupos. A sobrecarga objetiva do cuidador foi mais baixa 

no grupo de pacientes com esquizofrenia do que no grupo com desordens neurológicas, 

mas a sobrecarga subjetiva foi mais alta em cuidadores de pacientes com esquizofrenia 

devido ao estigma e à falta de suporte social. Quanto às intervenções familiares, estudos 

têm confirmado o impacto positivo da Terapia Familiar Comportamental em introduzir 
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significativas melhoras no ambiente familiar e na redução da sobrecarga. Com relação à 

qualidade de vida dos familiares cuidadores, os estudos revisados encontraram como 

resultado baixa qualidade de vida dos familiares associada à alta sobrecarga.  

Segundo as revisões apresentadas, algumas variáveis ainda foram pouco estudadas 

em relação à sobrecarga familiar. Em particular, o gênero do cuidador e sua influência no 

grau de sobrecarga dos familiares cuidadores ainda necessitam de maior esclarecimento na 

literatura internacional e nacional, pois se observa uma falta de dados sobre essa temática. 

Pesquisas sobre a influência do gênero do cuidador no grau de sobrecarga 

Tradicionalmente, cuidar dos indivíduos que possuem alguma incapacidade, 

principalmente daqueles que fazem parte do círculo familiar, tem sido a responsabilidade 

das mulheres. A literatura da área aponta que a maioria dos cuidadores é composta por 

mulheres, especialmente mães dos pacientes (Awad & Voruganti, 2008; Gallichio et al.,

2002). Mais da metade das cuidadoras, que respondem por um paciente psiquiátrico, 

exercem, além disso, uma atividade remunerada, fora de casa, para gerar renda para a 

família (Rosa, 2008). Por outro lado, o número de homens que desempenham papel de 

cuidadores vem crescendo, embora pouca atenção tenha sido dada a eles nos estudos 

(Gallichio et al., 2002). 

Como foi apontado na introdução deste estudo, foram encontradas 18 pesquisas que 

enfocaram, além de outras variáveis, a relação entre o gênero do cuidador e a sobrecarga 

dos familiares. Embora os resultados obtidos nessas pesquisas tenham sido contraditórios e 

inconclusivos, há indicações de que o gênero do cuidador pode ter uma influência sobre o 

grau e o tipo de sobrecarga sentida pelos familiares de pacientes psiquiátricos. 

Analisando os estudos desenvolvidos sobre o assunto em questão, verifica-se que 

eles apresentaram diferenças em alguns aspectos metodológicos, que podem talvez 

explicar a contradição dos resultados encontrados. A seguir, serão apresentadas as 

considerações sobre esses estudos. A Tabela 1 apresenta as principais diferenças 

metodológicas observadas entre os estudos encontrados. 
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Tabela 1 – Principais diferenças metodológicas das pesquisas encontradas 

Uma das principais diferenças metodológicas apresentadas pelas pesquisas refere-se 

ao tamanho da amostra. As pesquisas que não encontraram diferenças entre os grupos de 

homens e mulheres cuidadores (Urizar & Maldonado, 2006; Garrido & Menezes, 2004; 

Álvarez & Vigil, 2006; Kumari et al., 2009) apresentaram tamanhos de amostras muito 

reduzidos, variando de 19 a 50 sujeitos, o que compromete a confiabilidade dos resultados. 

Dentre essas pesquisas, apenas três apresentaram tamanhos de amostra maiores: Grandón 

et al.(2008), com 83 familiares; Fan e Chen (2009), com 90 familiares; e Fialho et al.

(2009), com 90 familiares. Na pesquisa de Garrido e Menezes (2004), além de possuir um 

tamanho de amostra pequeno (49 sujeitos), há um número muito reduzido de homens na 

amostra: apenas nove homens cuidadores. Portanto, pode-se suspeitar que o número 

reduzido de sujeitos, nessas pesquisas, possa explicar a ausência de resultados 

significativos na comparação da sobrecarga entre homens e mulheres. 

Foram encontradas também algumas variações no tipo de amostra utilizada nesses 

estudos no que se refere ao diagnóstico dos pacientes. A maioria das pesquisas que 

encontraram diferenças na sobrecarga de homens e mulheres (sete em dez) estudou 

cuidadores de pacientes com diagnósticos do espectro da esquizofrenia (Barroso, 2006; 

Dyck et al., 1999; Grenberg et al., 1997; Kumar & Mohanty, 2007; Magliano et al., 1998; 

Martinez et al., 2000; Ricard, Bonin, & Ezer, 1999). Em contrapartida, a maioria das 

Aspectos 
metodológicos

7 Pesquisas 
Não houve diferença entre homens e 

mulheres

10 Pesquisas 
Sobrecarga foi maior em mulheres

Tamanho da 
amostra

19 a 50 sujeitos 

3 pesquisas (amostras de 83 e 90 sujeitos)

67 a 164 sujeitos 

1 pesquisa (amostras de 50 e 38 sujeitos)

Tipo de 
parentesco do 

cuidador
Filhos e cônjuges Pais, irmãos ou cônjuges

Diagnóstico do 
paciente

5 pesquisas- demência
2 pesquisas - esquizofrenia Maioria esquizofrenia

Instrumento de 
medida BI (Burden Interview) - unifatorial Escalas multidimensionais de sobrecarga
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pesquisas que não encontraram diferença de sobrecarga entre homens e mulheres 

cuidadores (cinco em sete) foi desenvolvida com pacientes diagnosticados com demência 

(Álvarez & Vigil, 2006; Fialho et al., 2002; Garrido & Menezes, 2004; Grandón et al., 

2008). Conclui-se que o tipo de diagnóstico do paciente pode ser uma possível explicação 

para as contradições encontradas entre as pesquisas. De fato, Maurin e Boyd (1990), em 

sua revisão de literatura, observaram que estudos desenvolvidos com pacientes de vários 

diagnósticos detectaram diferenças na experiência de sobrecarga dos cuidadores. 

Com relação aos instrumentos de medida, os estudos foram realizados utilizando-se 

escalas diferentes, o que pode ter interferido nos resultados. A maioria das pesquisas que 

não encontraram diferença entre homens e mulheres, com relação à sobrecarga (seis em 

sete), utilizou-se a escala Burden Interview (BI) (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980), 

que avalia apenas a sobrecarga subjetiva, e não a sobrecarga objetiva. Além disso, essa 

escala fornece apenas um único escore global, pois se trata de uma escala unifatorial, que 

não possui subescalas ou fatores. Instrumentos de medida unifatoriais possuem menor 

sensibilidade, o que pode ter afetado os resultados (Esperidião & Trad, 2006; Ruggeri, 

1994; Perreault et al., 2001). Além disso, não se sabe se essa escala foi adaptada e validada 

para ser utilizada no país em que foi aplicada, em um dos estudos, procedimento necessário 

para garantir a validade dos resultados e a comparabilidade entre estudos (Jorge, 2000). 

Das pesquisas que obtiveram tal resultado, apenas a pesquisa de Kumari et al. (2009) foi 

realizada utilizando-se a escala Family Burden Interview (FBIS), uma escala 

multidimensional e que avalia as sobrecargas objetiva e subjetiva. A maioria das pesquisas 

cujos resultados mostraram maior sobrecarga em mulheres cuidadoras (oito em dez) 

utilizou escalas multifatoriais, que são mais recomendadas na literatura. 

Algumas dessas 18 pesquisas foram realizadas com cuidadores que apresentavam 

apenas um tipo de parentesco com o paciente, como é o caso da pesquisa de Greenberg et 

al. (1997), realizada apenas com irmãos dos pacientes, e das pesquisas de  Kurman e 

Mohanty (2007), Kumari et al. (2009) e Zarit et al. (1986), realizadas somente com 

cônjuges. Tal fato pode limitar a generalização dos resultados. A realização de pesquisas 

com apenas um tipo de cuidador não permite extrapolar os resultados para outros tipos de 

cuidadores. A inclusão de vários tipos de cuidadores na amostra aumenta a generalização 

dos resultados obtidos nas pesquisas (Gallichio et al., 2002).  
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Outra limitação desses estudos, referente à generalização dos resultados, é que eles 

foram realizados com os cuidadores principais dos pacientes, negligenciando o estudo da 

sobrecarga com os outros membros da família, que também podem sofrer o impacto da 

presença do transtorno psiquiátrico (Hsaio, 2010). Pesquisa desenvolvida com o cuidador 

principal não permite extrapolar os resultados para os membros da família como um todo 

(Gallichio et al., 2002).  

 Todas as pesquisas apresentadas são de corte transversal, com exceção do estudo de 

Zarit et al. (1986). Estudos de corte transversal somente revelam associações entre 

variáveis, em um momento específico no tempo, não permitindo avaliações de relações 

causais e análises de tendência ao longo do tempo (Gallichio et al., 2002). O estudo de 

Zarit et al. (1986) obteve diferentes resultados nos dois momentos em que a sobrecarga foi 

avaliada nos grupos de homens e mulheres, indicando que os níveis de sobrecarga nesses 

dois grupos podem variar com o tempo. 

 Ainda com relação às limitações dos estudos, naqueles em que o grau de sobrecarga 

foi maior entre as mulheres, tal resultado pode ter sido consequência do seguinte viés: os 

homens têm menos tendência de expressarem seu desconforto emocional do que as 

mulheres (Gallichio et al., 2002). Portanto, é possível que os resultados encontrados 

tenham sido influenciados pelo fato de os homens não terem expressado realmente o 

incômodo que sentiam ao cuidar de um paciente psiquiátrico. Esse problema é ainda maior 

quando se trata de entrevistas feitas face a face, segundo Gallichio et al. (2002). 

Além da contradição dos resultados das pesquisas, que demanda esclarecimento, 

observou-se, ainda, uma falta de informação sobre os fatores associados à sobrecarga de 

homens e mulheres cuidadores. As pesquisas encontradas não investigaram os fatores 

associados separadamente nesses dois grupos. Segundo Hsaio (2010), além do efeito do 

gênero no grau de sobrecarga, outras correlações relevantes precisam ser mais bem 

exploradas, pois ainda não está muito bem definido se as diferenças relatadas entre os 

gêneros são atribuídas puramente ao gênero do cuidador ou a outras variáveis que com ele 

covariam. 

Outra lacuna encontrada refere-se ao fato de que os estudos não se preocuparam em 

avaliar, nos grupos de homens e mulheres, quais dimensões da vida dos familiares foram 

mais afetadas pelo papel de cuidador. Apenas a pesquisa de Kumar & Mohanty (2007) e a 
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de Hsaio (2010) preocuparam-se em avaliar a sobrecarga de homens e mulheres nas 

diferentes dimensões da sobrecarga. 

Os estudos apresentados não se preocuparam em avaliar especificamente a 

sobrecarga familiar em grupos de homens e mulheres. Esses estudos avaliaram os fatores 

associados ao grau de sobrecarga familiar, dentre os quais o gênero do cuidador está 

incluído. Diante das lacunas e contradições encontradas, a questão de pesquisa que se 

colocou, no presente trabalho, foi se há ou não diferenças significativas entre homens e 

mulheres com relação ao grau de sobrecarga, às dimensões mais afetadas de suas vidas e 

aos fatores associados.  

Sobrecarga e gênero: fatores associados e dimensões mais afetadas 

  

Vários fatores podem explicar a relação entre sobrecarga familiar e o gênero do 

cuidador. Na pesquisa de Gallichio et al. (2002), o grau de sobrecarga familiar foi maior 

para as mulheres cuidadoras. O autor justifica tal resultado, levantando a hipótese de que as 

mulheres podem estar sendo pressionadas a assumir o papel de cuidadoras, por ter sido 

esse o seu papel tradicional, o que pode contribuir para os altos níveis de sobrecarga 

relatados por elas. Segundo Zarit et al. (1986), o papel de cuidadora pode estar em conflito 

com as decisões de muitas mulheres que desejam ter mais controle sobre suas vidas e não 

estarem presas a papéis tradicionais. Tais aspectos podem gerar maior grau de sobrecarga 

nas mulheres. 

 A quantidade de tempo gasto na prestação de assistência ao paciente é outro fator 

que pode afetar o grau de sobrecarga. No estudo de Gallichio et al. (2002), os autores 

observaram que as mulheres dispensaram mais tempo e esforço para cuidar dos pacientes 

psiquiátricos do que os homens cuidadores e, por isso, apresentavam maior grau de 

sobrecarga do que os homens. Na pesquisa de Ricard et al. (1999), as mulheres também se 

envolviam mais afetivamente ao cuidar de um paciente, o que poderia afetar negativamente 

a saúde delas. De fato, nas pesquisas revisadas por Song et al. (1997), as mulheres 

relataram mais sintomas depressivos do que os homens. 

Na pesquisa de Kumar e Mohanty (2007), as mulheres perceberam certos 

comportamentos do paciente como vergonhosos, enquanto os homens não os perceberam 

desta forma. Essa reação frente aos comportamentos dos pacientes pode contribuir para 
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que as mulheres se sintam mais sobrecarregadas. Os homens, por sua vez, quando suas 

esposas são afetadas por um transtorno psiquiátrico e necessitam de cuidado, apresentam 

dificuldades em assumir a responsabilidade dos afazeres domésticos, de acordo com os 

resultados da pesquisa de Zarit et al. (1986). 

Os resultados das pesquisas de Kumar e Mohanty (2007) e Hsaio (2010) indicaram 

que as mulheres recebiam menos suporte social do que os homens para cuidar dos 

pacientes que estavam sob sua responsabilidade. As mulheres cuidadoras tinham mais 

tendência a evitar problemas, enquanto os homens cuidadores tinham mais tendência a 

procurar suporte social. Na pesquisa de Hsaio (2010), observou-se que suporte social 

insuficiente pode aumentar os níveis de sobrecarga familiar. 

Dentre as pesquisas analisadas, três se destacaram (Hsaio, 2010; Kumar & 

Mohanty, 2007; Zarit et al.,1986). As pesquisas de Kumar e Mohanty (2007) e de Hsaio 

(2010) forneceram uma análise detalhada da relação entre a sobrecarga familiar e o gênero 

do cuidador, destacando as dimensões mais afetadas na vida dos cuidadores. A pesquisa de 

Zarit et al. (1986) consistiu de um estudo longitudinal e forneceu informações adicionais 

que auxiliaram na compreensão da diferença entre homens e mulheres com relação ao grau 

de sobrecarga. Os resultados dessas pesquisas serão descritos a seguir. 

A pesquisa de Kumar e Mohanty (2007) forneceu uma análise detalhada da relação 

entre o gênero do cuidador e a sobrecarga familiar, avaliando as dimensões em que houve 

maior sobrecarga em cada um dos grupos de cuidadores (homens e mulheres). Nesse 

estudo, desenvolvido especificamente com cônjuges cuidadores, as esposas cuidadoras 

relataram maior sobrecarga do que os maridos cuidadores nas seguintes dimensões: suporte 

externo, apoio do paciente, comportamentos do paciente e estratégias dos cuidadores. Os 

autores concluíram que as mulheres cuidadoras recebiam menos suporte externo para 

cuidar dos pacientes do que os homens cuidadores. Além disso, perceberam que a rotina 

das esposas foi mais adversamente afetada pelo papel de cuidadora. Elas não encontravam 

tempo para cuidar de sua saúde, apresentavam distúrbios de sono e se sentiam insatisfeitas 

com a forma como o paciente cuidava de si. As esposas obtinham menos apoio de seus 

maridos. Elas enfrentavam dificuldades financeiras e tentavam engajar-se em um trabalho 

para sustentar a família. Além disso, os autores concluíram que os comportamentos dos 

pacientes causavam significativamente maior sobrecarga nas esposas cuidadoras. Elas 

sentiam não haver mais solução para os comportamentos problemáticos e imprevisíveis 
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dos pacientes, o que lhes causava maior sobrecarga. Com relação às estratégias de 

enfrentamento, as esposas relataram fazer mais do que o suficiente para melhorar a 

situação e buscavam a separação temporária. 

A pesquisa de Hsaio (2010) também avançou um pouco mais na análise da relação 

entre o gênero do cuidador e a sobrecarga familiar. Nessa pesquisa, foi avaliado o efeito do 

gênero nas demandas familiares, na percepção de suporte social e na sobrecarga familiar. 

O gênero esteve associado com o suporte social e a sobrecarga do cuidador. As mulheres 

cuidadoras relataram possuir menos suporte social adequado e experimentavam um grau 

mais elevado de sobrecarga. Uma associação foi encontrada entre o gênero do cuidador e o 

suporte social vindo dos amigos e outros significantes, bem como aspectos da sobrecarga 

familiar como estigma, culpa, estresse do cuidador e dependência do paciente. Os 

resultados indicaram que as mulheres relataram ter menos suporte vindo dos amigos ou 

outros significantes em comparação com os homens. As mulheres cuidadoras também 

estavam mais propensas a sofrerem mais intensamente com o estigma, a culpa, o estresse e 

a dependência dos pacientes.

Os resultados da pesquisa longitudinal de Zarit et al. (1986) indicaram que, 

inicialmente, as mulheres tiveram maiores níveis de sobrecarga do que os homens, embora 

essa diferença não tenha sido significativa no final deste período. Alguns fatores podem ter 

interferido neste resultado, segundo observações dos próprios autores do estudo. As 

mulheres podem ter mudado sua forma de responder às questões da escala utilizada (escala 

Burden Interview). Inicialmente, as mulheres enfatizaram mais as suas angústias com 

relação ao fato de cuidarem de um paciente psiquiátrico, o que não ocorreu tão 

intensamente no segundo momento da pesquisa. Outro fator refere-se ao fato de que, na 

primeira entrevista, os homens adotaram uma abordagem instrumental para lidar com os 

problemas diários e as mulheres tinham dificuldades de manter uma distância emocional 

necessária para examinar as possíveis opções para a resolução dos problemas. Os 

entrevistadores perceberam, no segundo momento da pesquisa, que as mulheres haviam 

modificado suas estratégias de enfrentamento, o que pode ter resultado num menor grau de 

sobrecarga. De fato, Tessler e Gamache (2000) assinalaram que os familiares passam por 

fases distintas, com relação ao transtorno psiquiátrico, ao longo do tempo, o que pode 

afetar os níveis de sobrecarga familiar sentido por eles. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O objetivo desta pesquisa foi investigar, em grupos de homens e mulheres, a 

influência do gênero do cuidador sobre o grau de sobrecarga e as dimensões da vida dos 

familiares mais afetadas. Pretendeu-se, ainda, investigar a importância relativa dos fatores 

associados à sobrecarga em cada um desses grupos. 

Objetivos específicos 

1. Avaliar se existem diferenças significativas entre homens e mulheres cuidadores 

quanto ao grau de sobrecarga global objetiva e subjetiva e as suas diversas dimensões. 

2. Verificar a dimensão da vida dos familiares em que a sobrecarga é mais elevada 

para cada grupo de cuidadores. 

3. Investigar os fatores associados à sobrecarga, em cada grupo de cuidadores, 

identificando a importância relativa de variáveis sociodemográficas dos familiares e 

pacientes e das variáveis clínicas dos pacientes no grau de sobrecarga. 

4. Identificar se há diferenças significativas entre os gêneros quanto aos fatores 

associados à sobrecarga.   

Hipótese 

           A hipótese desta pesquisa foi que a sobrecarga familiar seria maior em cuidadores 

do sexo feminino. Entre as pesquisas encontradas que avaliaram a relação entre a 

sobrecarga familiar e o gênero do cuidador, aquelas que apresentaram maior rigor 

metodológico obtiveram tal resultado (Barroso, 2006; Dyck et al., 1999; Greenberg et al., 

1997; Kumar & Mohanty (2007); Magliano et al., 1998; Martinez et al., 2000; Ricard et al.

(1999); Scazufca et al., 2002). A variável independente é o gênero e a variável dependente 

é o grau de sobrecarga. 
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MÉTODO 

 Delineamento da pesquisa  

 Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, avaliativa, do tipo somativa, cujo objetivo 

é avaliar os efeitos ou resultados de um serviço, programa ou intervenção, conforme a 

definição de Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis e Boyle (1994) e de Selltiz et 

al.(1987). Nesse tipo de avaliação, incluem-se os efeitos indesejáveis e os custos não-

monetários do sistema de atendimento aos pacientes psiquiátricos, tal como a sobrecarga 

sentida pelos familiares, que constituem os cuidadores primários os principais provedores 

de cuidados cotidianos aos pacientes. 

A presente pesquisa consistiu em um estudo do tipo correlacional, no qual são 

investigadas as relações entre duas variáveis naturais sem a manipulação de variáveis. O 

delineamento utilizado foi o de Comparação com Grupo Estático, um delineamento pré-

experimental que compara dois grupos naturais (Selltiz et al., 1987). Neste estudo, foram 

comparados dois grupos de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos: um grupo de 

homens e outro de mulheres. Tratou-se, ainda, de um estudo de corte transversal, no qual 

as medidas são tomadas em um mesmo momento no tempo. 

O principal problema deste delineamento é a possibilidade de que os grupos sejam 

diferentes em termos de variáveis espúrias que podem afetar a interpretação dos resultados, 

que constitui o viés seleção (Selltiz et al., 1987). Para avaliar a presença ou não destas 

variáveis, no presente trabalho, foi investigado se os dois grupos de familiares diferiam 

quanto às seguintes variáveis do familiar: idade, renda, escolaridade do familiar 

entrevistado, presença de crianças na casa, se o familiar possui renda, se o familiar 

trabalha, tipo de ajuda que o familiar recebe, número de filhos do familiar, número de 

pessoa que moram com o familiar, doença relatada pelo familiar e se o familiar mora com 

o paciente. Foi também investigado se os dois grupos diferiam quanto às seguintes 

variáveis do paciente: idade, sexo do paciente, o paciente possuir quarto individual, 

diagnóstico, presença de comorbidade, número de comportamentos problemáticos, tipo de 

tratamento, presença de doenças físicas, presença de crise atual, aceitação da medicação 

pelo paciente, indicação de que o paciente toma seu remédio sozinho, número de crises no 

último ano, número de internações do paciente, número de medicamentos, número de 
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comportamentos problemáticos, se o paciente faz atividade fora de casa.   Essas são as 

variáveis, destacadas na literatura da área, que podem influenciar o grau de sobrecarga 

sentida pelos cuidadores (Awad & Voruganti, 2008; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996; 

Bandeira & Barroso, 2005; Barroso, 2006). A investigação da equivalência ou não dos dois 

grupos quanto a essas variáveis torna-se importante, para que sejam descartadas a 

influência das mesmas nos resultados da pesquisa. 

Locais do estudo 

O presente estudo avaliou a sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) das cidades de Lavras 

e São João del-Rei e no Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena. Os locais de estudo 

serão descritos a seguir.  

CAPS de Lavras: o CAPS de Lavras está em funcionamento desde 2004. Trata-se 

de um CAPS do tipo II, que realiza o atendimento a pacientes psiquiátricos, principalmente 

psicoses e neuroses graves, de segunda à sexta-feira. Este serviço atende a pacientes 

residentes em Lavras e em 11 cidades vizinhas. No período da coleta de dados, a equipe de 

profissionais que atuava no serviço era composta por psicólogas, médicos, técnicos em 

enfermagem, enfermeiras, recepcionistas, cozinheiras, auxiliares de enfermagem, 

digitador, professor de educação física, terapeuta ocupacional, artista plástico e auxiliar de 

serviços gerais.  

Este serviço oferece a modalidade de tratamento denominada “Permanência Dia”. 

Tal modalidade de tratamento divide-se entre regimes intensivo, semi-intensivo e não- 

intensivo. Os pacientes que fazem parte do regime intensivo participam das atividades 

oferecidas pelo serviço com uma frequência maior do que 12 vezes ao mês, os pacientes do 

regime semi-intensivo participam das atividades de quatro a 12 vezes por mês e os do 

regime não-intensivo participam dessas atividades até quatro vezes por mês. Os pacientes 

inseridos na modalidade “Permanência Dia” participam de jogos, atividades de educação 

física, oficinas e atividade manual em grupo com o artista plástico e a terapeuta 

ocupacional. Eles, além do atendimento psiquiátrico, passam por um acompanhamento 

psicológico.  
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O CAPS de Lavras também oferece o tratamento ambulatorial. Nessa modalidade 

de tratamento, os pacientes recebem somente consultas periódicas com o psiquiatra, não 

envolvendo, nessa modalidade de tratamento, nenhuma outra atividade. O total de 

pacientes atendidos pelo CAPS de Lavras soma cerca de 5.000. Com relação aos 

familiares, este serviço não oferece nenhum tipo de atividade voltado para eles.  

CAPS de São João del-Rei: o CAPS de São João del-Rei está em funcionamento 

desde 2004. Trata-se de um CAPS tipo I, que visa fazer o atendimento diário de adultos 

com transtornos mentais severos e persistentes, de segunda à sexta-feira. Este serviço 

atende à clientela da cidade de São João del-Rei e de outros 19 municípios vizinhos. No 

período da coleta de dados, a equipe de profissionais que atuava no serviço era composta 

por psiquiatras, psicólogos, assistente social, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 

auxiliares de serviços gerais, vigias e atendentes. No momento em que os dados foram 

coletados, o CAPS de São João del-Rei não fornecia qualquer atividade voltada para a 

reinserção do paciente, ficando o atendimento restrito ao ambulatorial. Além disso, não se 

realizavam intervenções voltadas para os familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena: o Ambulatório de Barbacena 

atendia, no período da coleta de dados, aproximadamente a 800 pacientes oriundos da 

cidade de Barbacena e região, incluindo adultos, adolescentes e crianças. A equipe era 

composta por residentes de medicina, psiquiatras, psicólogas, secretárias e uma auxiliar de 

serviços gerais. As psicólogas atendiam a eventuais casos para avaliação a pedido dos 

médicos. Este serviço não oferecia atividades direcionadas para a reinserção social dos 

pacientes, ficando o atendimento restrito ao ambulatorial. Alguns pacientes tinham um 

acompanhamento psicológico. As psicólogas atendiam somente aos pacientes adultos da 

cidade de Barbacena, perfazendo um total de 120 atendimentos ao mês. Neste serviço, não 

existiam, no período da coleta de dados, atividades ou intervenções direcionadas às 

famílias dos pacientes. 
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 População-alvo  

  A população-alvo da presente pesquisa consistiu de familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos, atendidos pelos serviços de saúde mental descritos anteriormente, 

cujos dados compõem um banco de dados previamente construído. Trata-se de um banco 

de dados sociodemográficos e da sobrecarga dos familiares e dados clínicos dos pacientes, 

que foi construído no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), durante o período de março de 2004 à 

junho de 2007, que contou com a participação da pesquisadora (Bandeira & Barroso, 2005; 

Bandeira et al., 2005; Bandeira, Calzavara, Freitas, & Barroso 2007; Albuquerque, 

Bandeira, & Calzavara, 2007; Bandeira et al., 2008; Albuquerque, 2010). 

Esse banco de dados foi composto por uma amostra não-probabilística de 252 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos atendidos nos serviços já descritos, sendo 

194 mulheres e 58 homens. Foram entrevistados todos os familiares que atendiam aos 

critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos e que estavam disponíveis no 

período indicado anteriormente. Esse tipo de amostra não-probabilística se justifica, nesse 

caso, pois a finalidade da pesquisa é relacionar variáveis, e não fazer um levantamento de 

dados descritivos sobre porcentagens de pessoas na população (Selltiz et al 1987).   

Os critérios de inclusão estabelecidos para a população-alvo dos familiares foram: 

ter mais de 18 anos e ser indicado como o principal cuidador. Foram excluídos os 

familiares que não estavam em condições de responder ou não entendiam as perguntas 

feitas durante a entrevista.  

Para os pacientes, os critérios de inclusão foram: ter mais de 18 anos, apresentar 

diagnóstico do espectro de esquizofrenia ou transtornos de humor e estar em tratamento 

regular em uma das instituições psiquiátricas citadas no período de coleta de dados. Não 

foram entrevistados cuidadores de pacientes que estavam internados no período da 

realização das entrevistas. 

 Amostra 

Na presente pesquisa, a amostra dos familiares a ser analisada foi selecionada 

aleatoriamente do banco de dados já descrito, empregando o tipo de amostragem aleatória 
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simples. Os grupos de homens e mulheres foram formados a partir de um sorteio realizado 

pelo programa de geração de números aleatórios do Excel. O tamanho amostral foi 

definido por meio do cálculo do poder da amostra avaliado com a fórmula a seguir. 

Snedecor & Cochran (1971) e Resende, Sturion e Pereira (2004) fornecem a 

seguinte expressão para o cálculo do tamanho amostral para o objetivo principal deste 

trabalho, que é testar se existe diferença significativa entre os grupos masculino e 

feminino: 

),(f
2

n
2

2

βα
∆

σ
= ,

sendo: 

n = tamanho da amostra;  

σ2 = variância da diferença de duas médias de dois grupos (0,74 – calculada a partir do 

banco de dados utilizado na pesquisa); 

� = tamanho da diferença verdadeira entre duas médias, que se deseja discriminar como 

significativa (0,5 – atribuída pelo pesquisador como diferença significativa); 

α = probabilidade do erro tipo I ou nível de significância foi fixado aqui um α = 5%; 

β = probabilidade do erro tipo II – foi fixado aqui β = 10%, para garantir um poder da 

amostra comumente utilizado na literatura de 1 - β = 90%; 

f(�, �) = valor tabelado obtido de Snedecor & Cochran (1971) (10,5). 

 Utilizando esses valores discriminados, para um poder de amostra igual a 90% que 

é o mais utilizado na literatura, é necessário um n = 46,2 sujeitos em cada grupo. 

Arredondando esse número, o tamanho da amostra desta pesquisa foi fixado em 50 homens 

e 50 mulheres. 

 Instrumentos de medida  

    Escala de avaliação da sobrecarga dos familiares (FBIS-BR). Esta escala foi 

desenvolvida inicialmente por Tessler e Gamache (1994). No contexto brasileiro, o 



48 

processo de adaptação transcultural e a validação da escala foram realizados, 

respectivamente, por Bandeira et al. (2005) e Bandeira et al. (2008).   

A escala validada para o Brasil avalia as sobrecargas objetiva e subjetiva sentidas 

pelos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos (Anexo IV). A sobrecarga objetiva 

refere-se à frequência de assistência dada ao paciente na vida cotidiana, assim como à 

frequência de ocorrências de supervisões dos seus comportamentos problemáticos e de 

alterações na rotina do familiar. As opções de respostas são: 1 = nenhuma vez, 2 = menos 

que uma vez por semana, 3 = uma ou duas vezes por semana, 4 = de três a seis vezes por 

semana e 5 = todos os dias. 

A sobrecarga subjetiva refere-se ao grau de incômodo sentido pelo familiar ao 

realizar tarefas cotidianas de cuidado ao paciente e a supervisão dos seus comportamentos 

problemáticos, o peso financeiro decorrente de cuidar do paciente, as preocupações com o 

paciente e as alterações permanentes ocorridas na vida do familiar. As opções de respostas 

para o grau de incômodo ao realizar as tarefas e supervisionar os comportamentos 

problemáticos são: 1 = nem um pouco, 2 = muito pouco, 3 = um pouco e 4 = muito. Para a 

avaliação do peso financeiro e das preocupações, as opções de resposta são: 1 = nunca, 2 = 

raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre ou quase sempre. Para avaliar o 

grau de alterações permanentes que o familiar sofreu em sua vida social e profissional, em 

função do papel de cuidador, é feita uma pergunta, cujas opções de respostas se encontram 

distribuídas em uma escala Likert de quatro pontos, sendo: 1 = nem um pouco, 2 = muito 

pouco, 3 = um pouco e 4 = muito.  

A escala FBIS-BR é subdividida em cinco subescalas: A) Assistência na vida 

cotidiana do paciente, B) Supervisão aos comportamentos problemáticos do paciente, C) 

Gastos financeiros do familiar com o paciente, D) Impacto nas rotinas diárias da família e 

E) Preocupações do familiar com o paciente. As questões de cada dimensão se referem aos 

últimos 30 dias.  

A subescala A é composta por 18 questões que avaliam a assistência prestada pelo 

familiar na realização das tarefas cotidianas do paciente (sobrecarga objetiva) e 18 

questões que avaliam o grau de incômodo sentido ao realizar essa tarefa (sobrecarga 

subjetiva).  

A subescala B é formada por 16 questões que avaliam a frequência com que o 

familiar supervisiona os comportamentos problemáticos do paciente (sobrecarga objetiva) 



49 

e 16 questões que avaliam o grau de incômodo sentido pelo familiar em supervisionar os 

comportamentos problemáticos do paciente (sobrecarga subjetiva).  

A subescala C é formada por cinco questões. A primeira questão avalia se o 

familiar gastou algum dinheiro seu para cobrir alguma despesa do paciente. A segunda 

avalia os gastos que o paciente teve com transporte, alimentação, medicamentos, moradia, 

vestuário, plano de saúde e outras despesas nos últimos 30 dias. As terceira e quarta 

questões são abertas e avaliam a contribuição do paciente para cobrir suas próprias 

despesas e a quantia gasta pela família com as despesas do paciente nos últimos 30 dias. A 

última questão desta subescala avalia a sobrecarga sentida pelo familiar no que se refere à 

frequência com que ele sentiu que os gastos com o paciente foram pesados para o 

orçamento familiar no último ano.  

A subescala D é composta por cinco questões, sendo que quatro avaliam as 

alterações ocorridas na vida do familiar nos últimos 30 dias devidas ao seu papel de 

cuidador e uma questão avalia, de forma global, em que grau o cuidador teve mudanças 

permanentes na sua vida social e ocupacional. A quinta e última subescala da escala avalia, 

por meio de sete questões, a frequência com que o familiar se preocupa com o paciente. 

Essas preocupações envolvem a segurança física do paciente, a sua saúde física, o seu 

tratamento, a sua vida social, as condições de moradia e o seu futuro.  

A versão brasileira da FBIS possui qualidades psicométricas adequadas. Os valores 

de alfa de Cronbach obtidos para as subescalas variaram de 0,63 a 0,90, apresentando, 

portanto, uma adequada consistência interna. Na subescala A, os valores do coeficiente 

alfa de Cronbach para as sobrecargas objetiva e subjetiva foram, respectivamente, 0,74 e 

0,90. Na subescala B, o valor do coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,66 para a 

sobrecarga objetiva e 0,78 para a sobrecarga subjetiva. A subescala D teve o valor de alfa 

igual a 0,80. Na subescala E, o valor do coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,63. 

Com relação à estabilidade temporal, todas as dimensões apresentaram correlações 

positivas e significativas entre os dados do teste e do reteste (p < 0,01), indicando uma boa 

estabilidade temporal. Os coeficientes de correlação das dimensões variaram entre 0,54 e 

0,90 (Bandeira et al., 2007). Os dados referentes aos itens das despesas financeiras com o 

paciente (subescala C) não foram submetidos a essas análises estatísticas por se tratarem de 

valores em reais, portanto não pertinentes para uma análise psicométrica. 
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   Questionário Sociodemográfico e Clínico (Anexo III). Este questionário foi 

desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ, com a finalidade de 

avaliar as variáveis sociodemográficas e condições de vida dos pacientes e familiares para 

caracterização da amostra. Foi testado em um estudo piloto anterior para verificar sua 

facilidade de compreensão pela população-alvo. As variáveis avaliadas neste questionário 

foram: idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda, número de pessoas que moram na 

casa e presença de crianças na casa. Este questionário avalia também as características 

clínicas dos pacientes, tais como: diagnóstico, idade em que ficou doente, tempo de 

tratamento, número de crises no último ano, número de internações e tipo de tratamento. O 

questionário contém ainda questões abertas para avaliar: a satisfação sentida pelo familiar 

por cuidar dos pacientes, as dificuldades do papel de cuidador e o tipo de ajuda que o 

familiar considerava importante para melhorar a vida do paciente e da família.  

Procedimento de coleta de dados 

Para padronizar a aplicação das entrevistas de coleta de dados, os entrevistadores 

passaram por um treinamento que envolveu duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada 

uma preparação teórica com a leitura, fichamento, apresentação e discussões semanais de 

textos e artigos científicos relacionados à temática da pesquisa. A segunda fase do 

treinamento incluiu, primeiro, a observação, por parte dos entrevistadores, da aplicação da 

escala feita por um entrevistador já treinado e, em seguida, a aplicação da escala pelos 

próprios entrevistadores, com a supervisão de um entrevistador já treinado. 

Após a aprovação do projeto pelos diretores das instituições contatadas, as 

entrevistas foram iniciadas. As aplicações da escala FBIS-BR foram realizadas 

individualmente, de acordo com a disponibilidade dos familiares, que foram entrevistados 

em datas, horários e locais marcados antecipadamente. As entrevistas foram realizadas nas 

casas dos familiares ou nos serviços de saúde mental. Foram tomados alguns cuidados para 

que houvesse uma padronização dos procedimentos de aplicação das escalas. Ao realizar 

as entrevistas na casa do familiar, era solicitado que não ocorresse nenhum tipo de 

interrupção e que o paciente não estivesse presente durante a entrevista, para não 
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comprometer as respostas dos respondentes e, principalmente, resguardar o familiar de 

qualquer constrangimento e/ou conflitos com o paciente.  

Os familiares, inicialmente, eram informados acerca dos objetivos da pesquisa. Os 

estagiários explicavam que não havia respostas certas ou erradas para as perguntas feitas, 

mas que o familiar deveria responder a elas honestamente, de acordo com a sua opinião, 

sendo assegurado o sigilo e o anonimato do participante. Os familiares assinavam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo II), afirmando que estavam cientes 

dos objetivos e procedimentos da pesquisa e que aceitavam participar da mesma. As 

respostas eram lidas e marcadas pelo próprio entrevistador. Com a finalidade de facilitar a 

compreensão dos entrevistados, foram apresentados a eles cartões com as opções de 

respostas para cada questão da escala. 

Análise de dados 

As análises de dados foram realizadas no software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 13.0. As seguintes análises estatísticas foram feitas, 

adotando-se o nível de significância p < 0,05 (Levin, 1987): 

1. Análise estatística descritiva, com cálculos de médias, desvios-padrão e 

porcentagens para a caracterização da amostra.  

2. Teste t de Student para amostras independentes e o Teste do Qui-quadrado, com 

a finalidade de verificar a equivalência dos dois grupos, homens e mulheres, com relação a 

variáveis interferentes (variáveis sociodemográficas, clínicas e de condições de vida).  

 3. Cálculos das médias dos escores globais da escala FBIS-BR e das suas 

subescalas, com o objetivo de avaliar o grau das sobrecargas objetiva e subjetiva sentidas 

por cada grupo de cuidadores e a sobrecarga em cada uma das dimensões. 

4. Análise de variância (ANOVA) e teste post hoc de Tukey, para verificar se 

existia diferença estatisticamente significativa entre as médias das subescalas, visando 

identificar em quais dimensões haveria maior grau de sobrecarga, para cada grupo de 

cuidadores.  

5. Análise das diferenças entre os escores médios dos dois grupos, pelo teste t de 

Student para amostras independentes, a fim de identificar qual dos grupos apresentava 
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escores significativamente mais elevados de sobrecarga global objetiva, sobrecarga global 

subjetiva e a sobrecarga específica de cada dimensão da escala. 

 6. Análise de regressão linear múltipla, visando identificar os fatores associados ao 

grau de sobrecarga familiar, em cada grupo de cuidadores separadamente. O critério para a 

inclusão das variáveis independentes na análise de regressão foi apresentar valores de p < 

0,25 nos resultados das análises univariadas. Segundo Hosmer e Lemeshou (2010), 

variáveis que não foram significativas nas análises univariadas, com valor de p < 0,25 

podem se apresentar como fatores significativos na análise multivariada. As variáveis que 

permaneceram no modelo de regressão foram aquelas que apresentaram um valor de p < 

0,05.

Considerações éticas  

 A coleta de dados, que deu origem ao banco de dados, foi aprovada pela direção 

das instituições de saúde mental e pela comissão de avaliação de pesquisa da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ. O presente projeto foi igualmente submetido e 

aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UFSJ, sob o 

memorando de nº 084/2011/UFSJ/CEPES (Anexo I). 

  As entrevistas foram realizadas de acordo com os parâmetros éticos. A 

participação foi voluntária e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo II) antes do início da entrevista, cuja cópia encontra-se anexada a esta 

dissertação. Os familiares eram informados dos objetivos e procedimentos da pesquisa e da 

possibilidade de desistirem a qualquer momento da mesma, caso desejassem, sem que isso 

prejudicasse o tratamento do paciente participante. Além disso, foi oferecido aos 

participantes um número de telefone de contato para que pudessem ter conhecimento 

acerca do andamento da pesquisa ou para esclarecer qualquer dúvida. Foi assegurado aos 

familiares entrevistados que as informações recebidas durante as entrevistas não chegariam 

ao conhecimento dos profissionais do serviço de saúde. 

Os sujeitos foram informados de que a participação deles na pesquisa não 

implicaria riscos e desconfortos. Foram informados ainda de que a confidencialidade dos 

dados colhidos estava assegurada, uma vez que os resultados não seriam divulgados 
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individualmente, mas sob forma de escores de grupos e não apareceria o nome de nenhum 

participante na descrição dos resultados, garantindo o sigilo e o anonimato das respostas.  
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RESULTADOS

 Descrição da amostra 

     Características dos familiares cuidadores: A Tabela 2 apresenta as características 

sociodemográficas dos familiares para cada grupo separadamente. No grupo de homens 

cuidadores, a média de idade foi de 50,78 anos e a maioria desses cuidadores era casada 

(58,00%). Quanto à escolaridade, a maior parte possuía o ensino fundamental completo ou 

incompleto (76,00%). A maioria desses familiares (80,00%) era proprietária da casa onde 

morava. Com relação ao tipo de renda, 20,00% dos familiares não possuíam renda e 

38,00% tinham um emprego ou atividade remunerada. Quanto ao valor da renda, 57,00% 

recebiam de um a dois salários mínimos. Dos familiares homens, 36,00% eram pais dos 

pacientes e 34,00% eram irmãos.

No grupo das mulheres cuidadoras, a média de idade foi de 52,66 anos. Com 

relação ao estado civil, 50,00% das mulheres eram casadas e 20,00% eram solteiras. A 

maior parte (78,00%) possuía o primeiro grau completo ou incompleto. A maior parte era 

proprietária da casa onde morava (62,00%). Desses cuidadores, 36,00% não possuíam 

renda e 20,00% possuíam um emprego ou atividade remunerada. Quanto ao valor da renda, 

53,00% recebiam de um a dois salários mínimos. Das mulheres cuidadoras, 48,00% eram 

cônjuges do paciente. 

A Tabela 3 apresenta os dados das condições de vida dos familiares nos dois grupos 

de cuidadores. No grupo dos homens cuidadores, mais da metade (56,00%) dos familiares 

trabalhavam no momento da realização das entrevistas e, dentre estes, a maioria trabalhava 

em horário integral (71,00%). A maioria tinha outras preocupações na sua vida; além de 

cuidar do paciente (74,00%), possuía problemas de saúde (57,00%) e recebia ajuda para 

cuidar do paciente (64,00%). Dos familiares desse grupo, 36,00% possuíam crianças 

morando em casa e 44,00% tinham que cuidar de outro familiar doente. O número de 

pessoas que moravam na casa desses familiares era, em média, 3,36 pessoas e eles tinham 

uma média de 2,17 filhos.  

No grupo das mulheres cuidadoras, a maioria não trabalhava (66,00%). A maior 

parte das mulheres tinha outras preocupações na sua vida, além de cuidar do paciente 

(78,00%), tinha problemas de saúde (77,00%) e recebia ajuda para cuidar do paciente 
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(58,00%). As mulheres tinham, em média, 2,82 filhos. O número médio de pessoas que 

moravam com o cuidador era de 3,84 pessoas. 

Tabela 2 – Características sociodemográficas dos familiares, em termos de frequências 
relativas (%), médias e desvios-padrão (DP), para cada grupo de cuidador 

Variáveis sociodemográficas 

Frequência relativa (%)/ 
Médias (DP) 

Homens 
(n=50) 

Mulheres 
(n=50) 

Idade   50,78 (14,92)
52,66 
(13,94) 

Estado civil 

Solteiro 26,00% 21,00% 
Casado 58,00% 51,00% 
Vivendo com alguém 6,00% 4,00% 
Separado ou divorciado 4,00% 4,00% 
Viúvo 6,00% 20,00% 

Escolaridade 

Analfabeto 2,00% 12,00% 
Ensino fundamental completo/ 
incompleto 

76,00% 78,00% 

Ensino médio/completo/incompleto 16,00% 8,00% 
Ensino superior completo/ incompleto 6,00% 2,00% 

Proprietário da casa 
O próprio entrevistado 80,00% 62,00% 
Outra pessoa 20,0% 38,00% 

Tipo de renda 

Não tem renda 20,00% 26,00% 
Emprego ou atividade remunerada 38.00% 30,00% 
Aposentadoria por idade 10,00% 12,00% 
Aposentadoria por tempo de serviço 20,00% 8,00% 
Aposentadoria por invalidez 8,00% 4,00% 
Pensão 0,00% 10,00% 
Recebe ajuda financeira de alguém 0,00% 2,00% 
Bolsas de programas sociais 0,00% 2,00% 
Pensão e aposentadoria 0,00% 4,00% 
Aposentadoria e atividade remunerada 4,00% 2,00% 

Valor da renda 
mensal 

Nenhuma renda 21,00% 27,00% 
Menos de 1 salário mínimo 2,00% 14,00% 
De 1 a 2 salários mínimos 57,00% 53,00% 
De 2,1 a 3 salários mínimos 10,00% 4,00% 
De 3,1 a 4 salários mínimos 
Mais de 4 salários mínimos 

8,00% 
2,00% 

0,00% 
2,00% 

Parentesco entre o 
familiar e o 
paciente 

Mãe ou pai 
Irmão(a) 
Cônjuge  
Filho(a) 
Outro  

36,00% 
34,00% 
14,00% 
10,00% 
6,00% 

22,00% 
28,00% 
42,00% 
4,00% 
4,00% 
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Tabela 3 – Caracterização das condições de vida dos familiares, em termos de frequências 
relativas (%), médias e desvios-padrão (DP), para cada grupo de cuidador 

Variáveis das condições de vida 

Frequência relativa (%)/ 
Médias (DP) 

Homens 
(n=50) 

Mulheres 
(n=50) 

Número de pessoas que moram com o familiar 3,36 (1,47) 3,84 (1,98) 
Número de filhos do familiar 2,17 (2,99) 2,82 (2,28) 

Trabalho 
Trabalha atualmente 56,00% 34,00% 
Não trabalha atualmente 44,00% 66,00% 

Tipo de trabalho 

Nenhum 14,00% 20,00% 
Diário remunerado 36,00% 18,00% 
Não-diário remunerado 2,00% 2,00% 
Biscates esporádicos 16,00% 10,00% 
Aposentado 26,00% 18,00% 
Dona de casa 0,00% 28,00% 
Desempregado 6,00% 0.00% 
Aposentado e trabalhos 
esporádicos 

0,00% 4,00% 

Horário de 
trabalho 

Meio expediente 29,00% 43,00% 
Horário integral 71,00% 57,00% 

Possui outras 
Preocupações 

Sim 74,00% 78,00% 
Não 26,00% 22,00% 

Cuida de outro 
familiar doente 

Sim 44,00% 50,00% 
Não 46,00% 50,00% 

Número de outros familiares  
que precisam de cuidados 

0,5 (0,61) 0,70 (0,81) 

Problema de saúde 
Tem problema de saúde 57,00% 77,00% 
Não tem problema de saúde 43,00% 23,00% 

Recebe ajuda para 
cuidar do paciente 

Sim 
Não 
Às vezes 

64,00% 
28,00% 
8,00% 

58,00% 
32,00% 
10,00% 

Tipo de ajuda 

Nas tarefas 28,00% 22,00% 
Financeira e em tarefas 40,00% 26,00% 
Financeira 30,00% 20,00% 
Nenhum tipo de ajuda 2,00% 32,00% 

Crianças na casa 
Sim 36,00% 38,00% 
Não 64,00% 62,00% 

    Características dos pacientes: A Tabela 4 apresenta as características 

sociodemográficas e condições de vida dos pacientes em cada grupo de cuidadores. No 

grupo dos homens cuidadores, a maioria dos pacientes era do sexo feminino (64,00%). A 

média de idade era de 40,98 anos. Quanto ao estado civil, metade dos pacientes era solteira 

e 40,00% deles eram casados. Com relação à escolaridade, 84,00% possuíam o ensino 
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fundamental completo ou incompleto. Desses pacientes, 48,00% não possuíam renda 

própria, 32,00% eram aposentados por invalidez, 6,00% eram encostados, 6,00% recebiam 

pensão, 4,00% faziam parte de um programa de ajuda do governo, 2,00% tinham emprego 

ou alguma atividade remunerada e 2,00% eram aposentados por tempo de serviço. Dos 

pacientes, 52,00% recebiam de um a dois salários mínimos. A maioria dos pacientes fazia 

atividade dentro de casa (74,00%) e a maioria não desenvolvia atividades fora de casa 

(68,00%). 

No grupo das mulheres cuidadoras, a média de idade dos pacientes era de 43,15 

anos. A maior parte era do sexo masculino (58,00%) e solteira (68,00%). Quanto à 

escolaridade, 81,60% possuíam o ensino fundamental completo ou incompleto. Desses 

pacientes, 36,00% não possuíam renda própria, 34,00% eram aposentados por invalidez, 

18,00% recebiam pensão, 2,00% eram encostados, 2,00% faziam parte de programa de 

ajuda do governo, 2,00% recebiam aposentadoria e pensão e 2,00% possuíam renda 

proveniente de aluguel de imóvel. Com relação ao valor da renda, 54,00% dos pacientes 

recebiam de um a dois salários mínimos. A maioria dos pacientes (74,00%) realizava 

atividades dentro de casa e a maioria não desenvolvia atividades fora de casa (62,00%). 

A Tabela 5 apresenta as características clínicas dos pacientes para os dois grupos de 

cuidadores. No grupo dos homens cuidadores, a maioria dos pacientes foi diagnosticada 

com transtorno do espectro esquizofrênico (75,60%) e 86,00% não possuíam outros 

transtornos associados. A maior parte desses pacientes não possuía doenças físicas 

(60,00%), não estava em crise (78,00%), aceitava tomar a medicação (92,00%) e tomava 

os medicamentos sozinhos (52,00%). Os pacientes tiveram, no último ano, um número 

médio de 5,08 crises e de 6,48 internações. As médias de duração do transtorno 

psiquiátrico e do tratamento foram, respectivamente, 14,58 e 11,69 anos. Os pacientes 

tomavam, em média, 3,50 medicamentos. Eles apresentavam, em média, 6,16 

comportamentos problemáticos. 

 No grupo das mulheres cuidadoras, a maior parte dos pacientes foi diagnosticada 

com transtornos do espectro esquizofrênico (78,30%), não possuía outros transtornos 

(78,00%), não possuía doenças físicas (60,00%), não estava em crise (84,00%), aceitava 

tomar medicação (78,00%) e não tomava medicação sozinha (58,00%). O número médio 

de crises que os pacientes tiveram no último ano e o número de internações foram, 

respectivamente, 4,34 e 5,76. A duração média do transtorno psiquiátrico e do tratamento 
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foram, respectivamente, 19,35 e 14,34 anos. O número médio de medicamentos que os 

pacientes tomavam era 3,35. Os pacientes apresentavam, em média, 6,14 comportamentos 

problemáticos. 

Tabela 4 – Características sociodemográficas e condições de vida dos pacientes, em termos 
de frequências relativas (%), médias e desvios-padrão, para cada grupo de cuidador 

Variáveis sociodemográficas e de condições de vida 

Frequência relativa (%)/ 
Médias (DP) 

Homens  
(n=50) 

Mulheres 
(n=50) 

Idade  40,98 (11,15) 43,15 (13,37) 

Sexo 
Masculino 36,00% 58,00% 
Feminino 64,00% 42,00% 

Estado civil 
Solteiro 50,00% 68,00% 
Casado 40,00% 20,00% 
Vivendo com alguém 4,00% 0,00% 
Separado ou divorciado 6,00% 4,00% 
Viúvo 0,00% 8,00% 

Escolaridade 

Analfabeto 4,00% 10,20% 
Ensino fundamental completo/ 
incompleto 

84,00% 81,60% 

Ensino médio completo/ incompleto 10,00% 8,20% 
Ensino superior incompleto 2,00% 0,00% 

Atividade 
dentro de casa 

Realiza  74,00% 54,00% 
Não realiza  26,00% 46,00% 

Atividade fora 
de casa 

Realiza 32,00% 38,00% 
Não realiza 68,00% 62,00% 

Duração da atividade fora de casa (h/semana) 5,55 (12,74) 7,19 (12,92) 

Tipo de renda 

Não tem renda 48,00% 36,00% 
Emprego ou atividade remunerada 2,00% 4,00% 
Aposentadoria (tempo de 
serviço/idade) 

2,00% 0,00% 

Aposentadoria por invalidez 32,00% 34,00% 
Pensão 6,00% 18,00% 
Encostado 6,00% 2,00% 
Programa de ajuda do governo 4,00% 2,00% 

 Aposentadoria e pensão 0,00% 2,00% 
 Aluguel 0,00% 2,00% 

Valor da 
renda mensal 

Nenhuma renda 48,00% 36,00% 
Menos de 1 salário mínimo 0,00% 6,00% 
De 1 a 2 salários mínimos 52,00% 54,00% 
De 3,1 a 4 salários 0,00% 2,00% 
Mais de 4 salários mínimos 0,00% 2,00% 
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Tabela 5 – Características do quadro clínico dos pacientes, em termos de frequência 
relativas (%), médias e desvios-padrão (DP), para cada grupo de cuidador 

Variáveis clínicas 

Frequência relativa (%)/ 
Médias (DP) 

Homens  
(n=50) 

Mulheres  
(n=50) 

Instituição   
CAPS Lavras 36,00% 40,00% 
CAPS São João del-Rei 54,00% 54,00% 
Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena 10,00% 6,00% 
Grupo Diagnóstico CID   
Transtornos do espectro esquizofrênico (F 20-29) 76,00% 78,00% 
Transtornos do humor (F 30-39) 24,00% 22,00% 

Outros transtornos
Sim 14,00% 22,00% 
Não 86,00% 78,00% 

Doenças físicas 
Sim 40,00% 40,00% 
Não 60,00% 60,00% 

Presença de crise 
atual  

Sim 22,00% 
78,00% 

16,00% 
84,00% Não

Aceitação da 
medicação 

Sim 92,00% 
0,00% 

78,00% 
2,00% Não

Às vezes 8,00% 20,00% 
Toma a medicação 
sozinho 

Sim  52,00% 42,00% 
Não  48,00% 58,00% 

Número de crises no último ano 5,08 (11,40) 4,34 (10,01) 
Número total de internações 6,48 (13,82) 5,76 (10,62) 
Duração, em anos, do transtorno psiquiátrico 14,58 (11,31) 19,35 (13,09) 
Duração, em anos, do tratamento psiquiátrico 11,69 (10,50) 14,34 (11,61) 
Número de medicamentos  3,50 (1,23) 3,35 (1,51) 
Número de comportamentos problemáticos 6,16 (3,38) 6,14 (3,64) 

A Tabela 6 apresenta as porcentagens dos comportamentos problemáticos 

apresentados pelos pacientes. No grupo dos homens cuidadores, a maioria dos pacientes 

(54,00%) apresentava crise de nervo, sendo esse o comportamento problemático com 

maior porcentagem. Em seguida, destacam-se os comportamentos de falar sozinho e pedir 

atenção demais (52,00%), agressividade verbal (44,00%) e fumar demais (42,00%). No 

grupo das mulheres cuidadoras, a maioria dos pacientes apresentava problemas de 

sexualidade (54,00%). Os demais comportamentos com maiores porcentagens foram: 

crises de nervo (50%), fala sozinho e usa drogas (48,00%), agressividade verbal (46,00%) 

e fuma demais (46,00%).  
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Tabela 6 – Porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes 
para cada grupo de cuidadores 

Comportamentos problemáticos Frequência relativa (%)/ Médias (DP)

Grupo de Homens Grupo de Mulheres 

Agressividade verbal 44,00% 46,00% 
Fuma demais 42,00% 40,00% 
Falta de higiene 20,00% 32,00% 
Crise de nervos 54,00% 50,00% 
Foge para a rua 26,00% 34,00% 
Pede atenção demais 52,00% 20,00% 
Agressividade física 36,00% 30,00% 
Fala sozinho 52,00% 48,00% 
Quebra objetos 30,00% 32,00% 
Recusa remédios 14,00% 6,00% 
Tira a roupa 14,00% 20,00% 
Problemas de sexualidade 14,00% 54,00% 
Usa drogas 6,00% 48,00% 
Pede comida na rua 6,00% 8,00% 
Uso de bebidas alcoólicas 10,00% 20,00% 

Sobrecarga dos familiares cuidadores 

Serão apresentados, a seguir, os resultados do grau de sobrecarga familiar. 

Inicialmente, serão apresentados os resultados das análises intergrupos, comparando a 

sobrecarga de homens e mulheres cuidadores. Em seguida, serão apresentados os dados das 

análises intragrupo, que foram realizadas com o objetivo de caracterizar a sobrecarga em 

cada grupo de cuidador, separadamente.  

Verificou-se, inicialmente, a normalidade das variáveis dependentes de sobrecargas 

globais objetiva e subjetiva, para cada grupo de cuidador, por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, confirmando-se a hipótese de normalidade dos dados. No grupo de 

homens, os valores obtidos nesse teste, para a escala objetiva, foram KS: 0,449 e p =

0,988; e para a sobrecarga subjetiva, foram KS: 0,660 e p = 0,776. Para o grupo de 

mulheres, os valores para a sobrecarga objetiva foram KS: 0763 e p = 0,606; e para a 

sobrecarga subjetiva, foram KS: 0,417 e p = 0,995. Sendo assim, deu-se prosseguimento 

ao estudo da sobrecarga por meio da realização de análises utilizando testes paramétricos.
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Equivalência dos grupos de comparação 

O viés seleção constitui-se numa das principais ameaças à validade interna de uma 

pesquisa, quando se utiliza o delineamento de Comparação com Grupo Estático, como é o 

caso do presente trabalho. Este viés se refere às diferenças que possam existir entre os 

grupos de comparação, com relação a variáveis espúrias que interferem com a 

interpretação dos dados, tais como diferenças sociodemográficas, condições de vida e 

características clínicas dos pacientes. As variáveis que possam diferenciar os dois grupos 

competem com a hipótese testada na pesquisa, no caso sobre o efeito do gênero na 

sobrecarga dos familiares cuidadores. Por isto, visando obter uma melhor compreensão e 

interpretação dos resultados de uma pesquisa, é necessário fazer uma análise estatística de 

comparação entre os dois grupos com relação às possíveis variáveis espúrias 

(Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987).  

Tal investigação foi realizada selecionando-se variáveis que, na revisão de 

literatura, foram apontadas como aquelas que podem interferir nos graus de sobrecargas 

objetiva e subjetiva dos familiares e citadas na parte de Delineamento deste trabalho 

(Awad & Voruganti, 2008; Bandeira & Barroso, 2005; Barroso, 2006; Loukissa, 1995; 

Maurin & Boyd 1990; Rose, 1996). As Tabelas 7 e 8 apresentam as variáveis dos 

familiares e dos pacientes que foram analisadas e os valores de p, referentes aos testes Qui-

quadrado para variáveis categóricas e o Teste t de Student para as variáveis contínuas. 
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Tabela 7 – Análise da equivalência dos grupos quanto às variáveis dos familiares 

Variáveis do familiar P 

Idade do familiar 0,51 
Estado civil do familiar 0,32 
Escolaridade do familiar 0,15 
O familiar possui renda 0,31 
Horário de trabalho do familiar 0,09 
Proprietário da casa 0,07 
Presença de crianças na casa  0,50 
Número de filhos do familiar cuidador 0,85 
Número de pessoas que moram com o familiar 0,17 
Doença relatada pelo familiar cuidador 0,34 
Familiar mora com o paciente 0,50 
O familiar trabalha atualmente 0,04* 
Parentesco com o paciente 0,02* 
Tipo de ajuda recebida pelo familiar 0,00* 

*p < 0,05 

Tabela 8 – Análise da equivalência dos grupos quanto às variáveis do paciente 

Variáveis do paciente p 

Idade do paciente 0,39 
Estado civil do paciente 0,03* 
O paciente possui quarto individual 0,19 
Diagnóstico do paciente  0,48 
Presença de comorbidades 0,21 
Tipo de tratamento 0,24 
Duração do transtorno psiquiátrico 0,53 
Presença de doenças físicas 0,58 
Presença de crise atual  0,30 
Aceitação da medicação pelo paciente 0,12 
Indicação de que o paciente toma seu remédio sozinho 0,21 
Número de crises no último ano 0,76 
Número total de internações do paciente  0,76 
Número de medicamentos 0,58 
Número de comportamentos problemáticos  0,98 
O paciente faz atividade fora de casa 0,34 
Duração da atividade fora de casa 0,06 

*p < 0,05 

Os resultados mostraram que os dois grupos de cuidadores comparados (homens e 

mulheres) não diferiram entre si com relação à maioria das variáveis dos familiares 

cuidadores, que foram: idade e escolaridade do familiar, o familiar possuir renda, presença 

de crianças em casa, número de filhos do familiar, número de pessoas que moram com o 

familiar, doença relatada pelo familiar cuidador, familiar mora com o paciente, o familiar 
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trabalha atualmente e tipo de ajuda recebida por ele. Os resultados também mostraram que 

os dois grupos de familiares cuidadores comparados não diferiam com relação à maioria 

das variáveis dos pacientes, que foram: idade e sexo do paciente, o paciente possuir quarto 

individual, diagnóstico do paciente, presença de comorbidades, tipo de tratamento, 

presença de doenças físicas, presença de crise atual, aceitação da medicação pelo paciente, 

indicação de que o paciente toma medicamento sozinho, número de crises no último ano, 

número total de internações do paciente, número de medicamentos, número de 

comportamentos problemáticos e o paciente tem atividades fora de casa. Com a 

investigação da equivalência dos grupos quanto a essas variáveis, pode-se descartar a 

hipótese de que tais variáveis tenham influenciado o resultado da pesquisa. 

Entretanto, os grupos não foram equivalentes com relação às seguintes variáveis 

dos familiares que podem interferir com o grau de sobrecarga: se o familiar trabalha, tipo 

de ajuda recebida pelo familiar e parentesco com o paciente. Os grupos também não foram 

equivalentes com relação ao sexo e estado civil do paciente. 

Análises intergrupos da sobrecarga dos familiares 

    Sobrecarga global e por subescalas  

A Tabela 9 apresenta os resultados das comparações dos níveis de sobrecargas 

globais objetiva e subjetiva entre os grupos de cuidadores. Pode-se observar, nesta Tabela, 

que o grau de sobrecarga objetiva foi significativamente mais elevado no grupo das 

mulheres do que no grupo dos homens. Na avaliação da sobrecarga subjetiva, percebe-se 

que não houve diferença entre homens e mulheres. 

Tabela 9 – Médias dos escores globais das sobrecargas objetiva e subjetiva, desvios-padrão 
(DP) e valor de p para cada grupo de cuidadores 

Escala Gênero do 
cuidador

Médias (DP) p 

Sobrecarga Global Objetiva 
Homens 
Mulheres 

2,05 (0,58) 
2,53 (0,87) 

0,00* 

Sobrecarga Global Subjetiva 
Homens 
Mulheres 

2,84 (0,52) 
2,80 (0,64) 

0,76 

teste t de Student;   * p<0,05 
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A Tabela 10 apresenta os resultados das comparações dos níveis de sobrecarga dos 

familiares nas subescalas. As mulheres apresentaram grau de sobrecarga objetiva 

significativamente mais elevado nas subescalas “Assistência na Vida Cotidiana” e 

“Impacto na Rotina Diária” do que os homens. 

Tabela 10 – Médias dos escores por subescalas, das sobrecargas objetiva e subjetiva, 
desvios-padrão (DP) e valor de p para cada grupo de cuidadores 

Subescalas 
Dimensões da 

sobrecarga 
Gênero do 
cuidador 

Médias (DP) p 

A – Assistência na 
Vida Cotidiana 

Sobrecarga 
Objetiva 

Homens 
Mulheres 

2,34(0,76) 
2,97(0,91) 

0,00* 

Sobrecarga 
Subjetiva 

Homens 
Mulheres 

1,76(0,74) 
1,78(0,84) 

0,87 

B – Supervisão dos 
Comportamentos 
Problemáticos 

Sobrecarga 
Objetiva 

Homens 
Mulheres 

1,96(0,76) 
2,31(1,03) 

0,06 

Sobrecarga 
Subjetiva 

Homens 
Mulheres 

3,06(0.90) 
3,15(0,86) 

0,63 

D – Impacto na 
Rotina 

Sobrecarga 
Objetiva 

Homens 
Mulheres 

1,54(0,68) 
1,93(1,13) 

0,04* 

E – Preocupações 
com o Paciente 

Sobrecarga 
Subjetiva 

Homens 
Mulheres 

3,47(0,84) 
3,51(0,80) 

0,80 

 teste t de Student;   * p < 0,05 

    Sobrecarga por itens de cada subescala  

A Tabela 11 apresenta os resultados das comparações entre homens e mulheres 

quanto aos itens da subescala “Assistência na Vida Cotidiana”. Os resultados mostram que, 

em quatro itens, foram encontradas diferenças significativas entre homens e mulheres. O 

grau de sobrecarga objetiva foi maior nas mulheres cuidadoras nos itens referentes à ajuda 

ao paciente no asseio corporal, ajuda na realização das tarefas de casa, ter que preparar 

refeições para o paciente e insistir para que ele ocupe seu tempo.  
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Tabela 11 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva (a) e subjetiva (b) para cada 
questão da subescala de “Assistência na vida cotidiana”, desvios-padrão (DP) e valor de p
para cada grupo de cuidador  

Item 
Gênero do 
cuidador 

Médias (DP) p 

Asseio  
A1a 

Homens 
Mulheres 

2,22 (1,71) 
3,00 (1,94) 

0,03* 

A1b 
Homens 
Mulheres 

2,42 (1,31) 
2,41 (1,22) 

0,97 

Medicação 
A2a 

Homens 
Mulheres 

3,04 (1,74) 
3,36 (1,22) 

0,37 

A2b 
Homens  
Mulheres 

1,72 (1,11) 
1,91 (1,11) 

0,48 

Tarefa de casa 
A3a 

Homens 
Mulheres 

2,72 (1,73) 
3,44 (1,85) 

0,04* 

A3b 
Homens 
Mulheres 

2,00 (1,19) 
1,94 (1,23) 

0,85 

Compras 
A4a 

Homens 
Mulheres 

2,30 (1,54) 
2,56 (1,57 

0,41 

A4b 
Homens 
Mulheres 

1,52 (0,91) 
1,81 (1,11) 

0,27 

Comida 
A5a 

Homens  
Mulheres 

2,60 (1,71) 
4,46 (1,25) 

0,00* 

A5b 
Homens 
Mulheres 

1,67 (0,91) 
1,31 (0,85) 

0,12 

Transporte  
A6a 

Homens  
Mulheres 

1,90 (0,91) 
1,96 (1,05) 

0,76 

A6b 
Homens 
Mulheres 

1,57 (1,01) 
1,35 (0,84) 

0,38 

Dinheiro  
A7a 

Homens 
Mulheres 

2,06 (1,56) 
2,42 (1,72) 

0,26 

A7b 
Homens 
Mulheres 

1,32 (0,78) 
1,48 (1,72) 

0,52 

Ocupar tempo 
A8a 

  Homens 
  Mulheres 

  2,68 (1,60) 
  3,64 (1,64) 

0,00* 

A8b 
  Homens 
  Mulheres 

  2,17 (1,20) 
  2,32 (1,38) 

0,65 

Consulta médica 
A9a   Homens 

  Mulheres 
  1,54 (0,54) 
  1,86 (1,20) 

0,08 

A9b   Homens 
  Mulheres 

  1,92 (1,20) 
  1,96 (1,24) 

0,91 

¹ teste t de Student;   * p < 0,05 

          Na Tabela 12, encontram-se os resultados das comparações entre homens e mulheres 

quanto aos itens da subescala “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos”. Os 
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resultados mostraram que, em dois itens, houve diferenças significativas na comparação 

entre cuidadores homens e mulheres. As mulheres apresentaram maiores níveis de 

sobrecarga objetiva do que os homens nos itens: tentar evitar ou impedir que o paciente 

insultasse, ameaçasse ou machucasse alguém e tentar evitar ou impedir que o paciente 

ingerisse bebidas alcoólicas em excesso. 

Tabela 12 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva (a) e subjetiva (b) para cada 
questão da subescala de “Supervisão dos comportamentos problemáticos”, desvios-padrão 
(DP) e valor de p para cada grupo de cuidador 

Item Gênero do 
cuidador

Médias (DP) p 

Comportamentos 
vergonhosos 

B1a 
Homens 
Mulheres 

2,14 (1,53) 
2,28 (1,58) 

0,65 

B1b 
Homens 
Mulheres 

3,14 (1,06) 
3,50 (0,72) 

0,20 

Pedir atenção excessiva
B2a 

Homens 
Mulheres 

2,16 (1,53) 
2,72 (1,69) 

0,86 

B2b 
Homens 
Mulheres 

2,95 (1,12) 
2,82 (0,98) 

0,67 

Comportamentos 
noturnos 
perturbadores 

B3a 
Homens 
Mulheres 

1,82 (1,30) 
2,12 (1,62) 

0,31 

B3b 
Homens 
Mulheres 

3,47 (0,51) 
3,39 (0,98) 

0,76 

Comportamento 
heteroagressivo 

 B4a 
 Homens 
 Mulheres 

 1,32 (0,62) 
 1,84 (1,41) 

0,01* 

 B4b 
 Homens 
 Mulheres 

 3,31 (0,86) 
 3,75 (0,68) 

0,14 

Comportamento 
autoagressivo 

 B5a 
 Homens 
 Mulheres 

 1,58 (1,05) 
 1,66 (1,10) 

0,71 

 B5b 
 Homens 
 Mulheres 

 3,71 (0,61) 
 3,25 (1,18) 

0,18 

Bebe demais (bebidas 
alcoólicas) 

 B6a 
 Homens 
 Mulheres 

 1,10 (0,46) 
 1,48 (1,18) 

0,03* 

 B6b 
 Homens 
 Mulheres 

 2,33 (1,15) 
 3,50 (1,07) 

0,21 

Ingestão excessiva de 
líquidos e fuma demais 

 B7a 
 Homens 
 Mulheres 

 2,80 (1,77) 
 3,22 (1,82) 

0,24 

 B7b 
 Homens 
 Mulheres 

 2,93 (1,19) 
 3,32 (1,13) 

0,19 

Usa drogas  
 B8a 

 Homens 
 Mulheres 

 1,18 (0,75) 
 1,24 (0,87) 

0,71 

 B8b 
 Homens 
 Mulheres 

 3,67 (0,57) 
 4,00 (0,00) 

0,42 

teste t de Student;   * p < 0,05 
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Na Tabela 13, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos 

para as questões da subescala “Impacto financeiro”. A questão que avalia a impressão do 

peso dos gastos com o paciente, no último ano, foi a única que apresentou diferenças 

significativas entre os grupos. Os homens sentiam-se mais sobrecarregados com as 

despesas dos pacientes, no último ano, do que as mulheres. 

Tabela 13 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva para cada questão da 
subescala “Impacto financeiro”, desvios-padrão (DP) e valor de p para cada grupo  

Item 
Gênero do 
cuidador 

Médias (DP) p 

Contribuição do 
paciente 

C3 
Homens 
Mulheres 

R$150,00 (162,72) 
R$227,00 (275,93) 

0,91 

Gastos com o paciente C4 
Homens 
Mulheres 

R$133,77 (128,57) 
R$118,44 (140,07) 

0,57 

Impressão do peso dos 
gastos (no ultimo ano) 

C5 
Homens  
Mulheres 

2,80 (1,54) 
2,14 (1,51) 

0,03* 

teste t de Student;   * p < 0,05 

Na Tabela 14, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos 

quanto aos itens da subescala “Impacto na Rotina Diária do familiar”. As mulheres 

relataram ser impedidas de dar atenção aos outros familiares por cuidar do paciente 

psiquiátrico com mais frequência do que os homens. 

Tabela 14 – Médias dos escores da sobrecarga objetiva para cada questão da subescala 
“Impacto na rotina diária do familiar”, desvios-padrão (DP) e valor de p para cada grupo 
de cuidador 

Item 
Gênero do 
Cuidador 

Médias (DP) p 

Atraso ou ausência a 
compromissos 

D1a 
Homens  
Mulheres 

1,48 (0,90) 
1,82 (1,35) 

0,14 

Lazer  D1b 
Homens  
Mulheres 

1,60 (0,95) 
1,73 (1,34) 

0,56 

Rotina da casa D1c 
Homens  
Mulheres 

1,64 (1,23) 
1,94 (1,45) 

0,27 

Dedicar atenção a 
outros familiares 

D1d 
Homens  
Mulheres 

1,46 (0,86) 
2,14 (1,45) 

0,00* 

Impressão sobre 
alteração permanente 

D2 
Homens  
Mulheres 

2,82 (1,17) 
2,80 (1,37) 

0,10 

teste t de Student;   * p < 0,05 
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Na Tabela 15, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos de 

cuidadores quanto aos itens da subescala “Preocupações com o paciente”. Os resultados 

mostram que não houve diferenças significativas entre homens e mulheres cuidadores 

quanto aos itens analisados. 

Tabela 15 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva para cada questão da 
subescala de “Preocupações com o paciente”, desvios-padrão (DP) e valor de p para cada 
grupo de cuidador  

Item 
Gênero do 
cuidador 

Médias (DP) p 

Segurança física E1 
Homens  
Mulheres 

3,03 (1,39) 
4,20 (1,30) 

0,41 

Tipo de tratamento E2 
Homens  
Mulheres 

2,54 (1,64) 
2,51 (1,64) 

0,92 

Vida social E3 
Homens  
Mulheres 

3,39 (1,68) 
3,46 (1,51) 

0,82 

Saúde física E4 
Homens  
Mulheres 

3,92 (1,41) 
3,84 (1,41) 

0,78 

Condições de moradia E5 Homens  
Mulheres 

2,10 (1,54) 
2,14 (1,59) 

0,90 

Condições financeiras E6 
Homens  
Mulheres 

3,98 (1,45) 
4,12 (1,33) 

0,61 

Futuro do paciente E7 
Homens  
Mulheres 

4,36 (1,05) 
4,28 (1,14) 

0,72 

Análises intragrupos da sobrecarga dos familiares 

      Comparação da sobrecarga entre subescalas  

Na Tabela 16, estão apresentados os resultados do grupo dos homens, com relação 

às comparações entre as subescalas. Quanto ao grau de sobrecarga objetiva dos homens, 

este foi mais elevado na subescala A – “Assistência na Vida Cotidiana”, seguida da 

subescala B – “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos” e, por último, a subescala 

D – “Impacto na Rotina Diária”. Quanto à sobrecarga subjetiva, os homens apresentaram 

maior grau de incômodo ao supervisionar os comportamentos problemáticos do paciente 

(subescala B) do que ao prestar assistência na vida cotidiana (subescala A). 
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Tabela 16 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva das subescala e valor 
de p para o grupo de homens cuidadores 
Comparação das subescalas Médias (DP) p 

Objetivas  

Subescala A                     
Subescala B  

2,34(0,76) 
1,96(0,76) 

0,00* 

Subescala A                      
Subescala D  

2,34(0,76) 
1,54(0,68) 

0,00* 

Subescala B                    
Subescala D  

1,96(0,76) 
1,54(0,68) 

0,00* 

Subjetivas  Subescala A                        
Subescala B  

1,79(0,73) 
3,06(0,90) 

0,00** 

ANOVA de medidas repetidas ; * p < 0,05 
 teste t de Student;   ** p < 0,05 

Na Tabela 17, são apresentados os resultados do grupo de mulheres com relação às 

comparações entre as subescalas. Quanto à sobrecarga objetiva, as mulheres apresentaram 

maiores níveis de sobrecarga na subescala A – “Assistência na Vida Cotidiana”, seguida, 

em ordem, pelas subescalas “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos” (subescala 

B) e “Impacto na Rotina Diária” (subescala D). Com relação à sobrecarga subjetiva, as 

mulheres cuidadoras sentiam maior grau de incômodo ao supervisionar os comportamentos 

problemáticos do paciente (subescala B) do que ao prestar assistência na vida cotidiana 

(subescala A). 

Tabela 17 – Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva das subescalas e valor 
de p para o grupo das mulheres cuidadoras  
Comparação das Subescalas Médias (DP) p 

Objetivas  

Subescala A                     
Subescala B  

2,97 (0,91) 
2,31 (1,03) 

0,00* 

Subescala A                      
Subescala D  

2,97 (0,91) 
1,93 (1,13) 

0.00* 

Subescala B                    
Subescala D  

2,31 (1,03) 
1,93 (1,13) 

0,00* 

Subjetivas  Subescala A                        
Subescala B  

1,81 (0,83) 
3,15 (0,86) 

0,00** 

 ANOVA de medidas repetidas;   * p < 0,05 
 teste t de Student;   ** p  < 0,05 
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 Análises univariadas da sobrecarga global subjetiva 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando 

selecionar as variáveis referentes às características sociodemográficas dos familiares e 

pacientes, às condições de vida dos familiares e às características clínicas dos pacientes 

que serão incluídas nas análises de regressão múltipla. As variáveis que apresentaram 

relações com a sobrecarga global com valores de p < 0,25 foram selecionadas para a 

realização das análises multivariadas (Hosmer & Lemeshou, 2000).  

Para essas análises, foram utilizados o teste t de Student para amostras 

independentes, para duas variáveis categóricas, e a análise de variância ANOVA, para 

mais de duas variáveis categóricas, e a análise de correlação de Pearson, para as variáveis 

contínuas. Algumas variáveis não foram incluídas na análise, pois algumas de suas 

categorias possuíam baixa frequência de respostas. Essas variáveis foram: escolaridade do 

paciente e familiar, tipo de renda do paciente e familiar, valor da renda do paciente e 

familiar e tipo de ajuda que o familiar recebe para cuidar do paciente.  

    Grupo das mulheres: variáveis relacionadas à sobrecarga global subjetiva 

Esse subtópico descreve os resultados do grupo de mulheres. A Tabela 18 apresenta 

as análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 

sociodemográficas desses familiares cuidadores. A única variável sociodemográfica que 

não foi incluída na Tabela, por ser uma variável contínua, foi a idade (média = 52,66 anos). 

Nenhuma das variáveis da Tabela 18 estava significativamente relacionada ao grau de 

sobrecarga subjetiva dos familiares, nem obteve valor de p < 0,25. O mesmo ocorreu com a 

variável idade do familiar (r = 0,10 e p = 0,48).
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Tabela 18 – Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos 
familiares associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras 
Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Estado civil 

Solteiro 
Casado  
Vivendo com alguém 
Separado ou divorciado 
Viúvo 

2,89 (0,82) 
2,72 (0,50) 
3,11 (0,73) 
2,73 (0,37) 
2,92 (0,86) 

0,86 

Possui renda Sim 
Não 

2,81 (0,66) 
2,77 (0,62) 

0,82 

Proprietário da casa Sim 
Não 

2,86 (0,63) 
2,71 (0,67) 

0,42 

Parentesco entre o familiar 
e o paciente 

Mãe ou pai 
Irmão 
Cônjuge 
Filho 
Outro 

3,00 (0,52) 
2,77 (0,64) 
2,68 (0,65) 
2,33 (0,40) 
2,84 (1,44) 

0,33 

Familiar mora com o 
paciente 

Sim 
Não 

2,82 (0,65) 
2,50 (0,37) 

0,41 

Frequência de contato com 
o paciente 

Diariamente 
2 a 3 vezes por semana 

2,82 (0,65) 
2,34 (0,36) 

0,31 

As Tabelas 19 e 20 apresentam as análises univariadas das variáveis relacionadas às 

condições de vida dos familiares cuidadores. Nenhuma das variáveis apresentou diferença 

significativa entre os grupos. Entretanto, três variáveis apresentaram valor de p < 0,25, por 

isso foram incluídas nas análises multivariadas. São elas: número de pessoas que moram 

em casa, número de filhos do familiar, crianças na mesma casa do paciente. 

Tabela 19 – Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de vida 
dos familiares associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras 

r = correlação de Pearson

Variáveis Média (DP) r p 

Número de pessoas que moram com o 
familiar 

3,84 (1,98) -0,17 0,24 

Número de filhos do familiar 2,82 (2,28) 0,20 0,16 
Número de outros familiares que precisam 
de cuidados 

0,70 (0,81) 0,14 0,32 
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Tabela 20 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de vida 
dos familiares associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras 

Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Trabalho Sim 
Não 

2,79 (0,52) 
2,81 (0,71) 

0,94 

Horário de trabalho 
Nenhum 
Meio expediente 
Horário integral 

2,83 (0,69) 
2,80 (0,27) 
2,64 (0,68) 

0,78 

Local de trabalho 
Nenhum 
Fora de casa 
Dentro de casa 

2,80 (0,71) 
2,75 (0,53) 
2,94 (0,52) 

0,87 

Outras preocupações Sim 
Não 

2,85 (0,64) 
2,64 (0,66) 

0,35 

Crianças na mesma casa do 
paciente

Sim 
Não 

2,65 (0,56) 
2,89 (0,68) 

0,20 

Cuidar de outro familiar doente Sim 
Não 

2,84 (0,73) 
2,76 (0,56) 

0,68 

Recebe ajuda para cuidar do 
paciente 

Sim  
Não 

2,75 (0,70) 
2,83 (0,59) 

0,68 

Lazer fora de casa Sim 
Não 

2,85 (0,68) 
2,73 (0,59) 

0,50 

Lazer dentro de casa Sim 
Não 

2,80 (0,66) 
2,81 (0,56) 

0,96 

Problemas de saúde Sim 
Não 

2,77 (0,74) 
2,89 (0,43) 

0,68 

Tratamento para saúde Sim 
Não 

2,80 (0,75) 
2,81 (0,46) 

0,94 

Doença relatada pelo familiar Sim 
Não 

2,96 (0,67) 
2,73 (0,63) 

0,55 

A Tabela 21 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes 

às características sociodemográficas dos pacientes. Nenhuma variável apresentou diferença 

significativa entre os grupos. Entretanto, duas variáveis apresentaram valor de p < 0,25, 

por isso foram selecionadas para a análise multivariada. São elas: estado civil e atividade 

fora de casa. A única variável sociodemográfica que não foi incluída na Tabela, por ser 

uma variável contínua, foi a idade (média = 43,15 anos) que não foi selecionada para ser 

incluída nas análises multivariadas (r = 0,13 e p = 0,38). 



73 

Tabela 21 – Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos 
pacientes associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras 
Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Sexo Masculino 
Feminino 

2,73 (0,58) 
2,90 (0,73) 

0,37 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 
Separado ou divorciado 
Viúvo 

2,84 (0,66) 
2,64 (0,57) 
3,67 (0,06) 
2,37 (0,45) 

0,09 

Possui renda Sim 
Não 

2,74 (0,71) 
2,90 (0,51) 

0,80 

Atividade dentro de casa Sim 
Não 

2,79 (0,87) 
2,82 (0,62) 

0,85 

Atividade fora de casa Sim  
Não 

2,58 (0,57) 
2,94 (0,66) 

0,06* 

Com quem o paciente 
mora 

Família de origem 
Família secundária 
Sozinho 
Outros 

2,84 (0,58) 
2,67 (0,64) 
3,71 (0,00) 
2,40 (1,73) 

0,33 

Tipo de residência 
Própria 
Alugada 
Cedida por familiar ou amigo 

2,85 (0,64) 
2,45 (0,89) 
2,67 (0,31) 

0,47 

Quarto individual Sim 
Não 

2,79 (0,55) 
2,69 (0,76) 

0,61 

p<0,05 

Na Tabela 22, estão dispostas as análises univariadas das variáveis contínuas 

referentes às características clínicas dos pacientes. Somente a variável “número de 

comportamentos problemáticos” apresentou correlação significativa com o grau de 

sobrecarga subjetiva (r = 0,32; p = 0,02). Três variáveis que não foram significativas 

apresentaram p < 0,25: número total de internações, duração das internações e número de 

medicamentos. Portanto, essas quatro variáveis foram selecionadas para a análise 

mltivariada. 
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Tabela 22 – Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 
clínicas dos pacientes associadas à sobrecarga subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras 

* p < 0,05 e r = coeficiente de correlação de Pearson 

A Tabela 23 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes 

às características clínicas dos pacientes. Os resultados desta Tabela apontaram que somente 

a variável “presença de crise atual” apresentou diferença significativa entre os grupos (p = 

0,01). Entretanto, a variável “presença de comorbidade” apresentou p < 0,25. Portanto 

essas duas variáveis foram selecionadas para as análises multivariadas.  

Tabela 23 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
clínicas dos pacientes no grupo de mulheres cuidadoras 
Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Categoria diagnóstica Transtornos do espectro esquizofrênico  
Transtornos do humor  

2,76 (0,70) 
3,01 (0,48) 

0,29

Presença de 
comorbidade 

Sim 
Não 

3,08 (0,70) 
2,72 (0,61) 

0,11

Presença de doenças 
físicas

Sim 
Não 

2,89 (0,65) 
2,75 (0,65) 

0,45

Presença de crise atual Sim 
Não 

3,30 (0,66) 
2,71 (0,60) 

0,01* 

Aceitação da 
medicação 

Sim 
Não 

2,80 (0,69) 
3,63 (0,00) 

0,25

Toma medicação 
sozinho 

Sim 
Não 

2,77 (0,76) 
2,83 (0,56) 

0,75

* p < 0,05 

Grupo dos homens: variáveis relacionadas à sobrecarga global subjetiva  

A seguir, serão apresentadas as Tabelas e descrições das análises univariadas das 

variáveis sociodemográficas dos familiares e pacientes, das condições de vida dos 

familiares e das características clínicas dos pacientes no grupo de homens cuidadores. 

Variáveis Médias (DP) r p 

Número de crises no último ano 4,34 (10,02) 0,20 0,76 
Duração da doença (em anos) 19,35 (13,09) 0,00 0,55 
Duração do tratamento (em anos) 14,35 (11,61) 0,09 0,54 
Número de medicamentos 3,35 (1,51) -0,27 0,06 
Número total de internações 5,72 (10,62) 0,20 0,10 
Duração das internações (em anos) 2,80 (0,64) 0,24 0,10 
Número de comportamentos problemáticos 6,14 (3,64) 0,32 0,02* 
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Foram realizadas as mesmas análises estatísticas realizadas no grupo das mulheres. Nesse 

grupo, também algumas variáveis não foram investigadas por possuírem baixa frequência 

de respostas em algumas de suas categorias. As variáveis que não foram investigadas 

foram: escolaridade do paciente e familiar, renda do paciente e familiar, tipo de renda do 

paciente e familiar e tipo de ajuda que o familiar recebe para cuidar do paciente. Da mesma 

forma que no grupo de mulheres, foram selecionadas para serem incluídas nas análises de 

regressão múltipla, no grupo de homens cuidadores, as variáveis que apresentaram relações 

com a sobrecarga global subjetiva com valores de p < 0,25. 

Na Tabela 24, estão dispostas as análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características sociodemográficas dos familiares. Os resultados mostram que 

apenas a variável “familiar mora com o paciente” apresentou diferença significativa entre 

os grupos. Entretanto, três variáveis apresentaram um valor de p < 0,25: o familiar possui 

renda, parentesco do familiar com o paciente, familiar mora com o paciente. Portanto, 

essas quatro variáveis foram selecionadas para a análise multivariada: A única variável 

sociodemográfica que não foi incluída na Tabela, por ser uma variável contínua, foi a idade 

(média = 50,78 anos) que não foi selecionada para as análises de regressão múltipla 

apresentando valores de r = 0,15 e p = 0,31. 
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Tabela 24 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
sociodemográficas dos familiares associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo dos 
homens cuidadores 

Parentesco entre o 
familiar e o paciente 

Mãe ou pai 
Irmão 
Cônjuge 
Filho 
Outro 

3,09 (0,54) 
2,92 (0,44) 
2,71 (0,52) 
2,40 (0,77) 
2,72 (0,61) 

0,23 

Familiar mora com o 
paciente 

Sim 
Não 

2,80 (0,50) 
3,44 (0,40) 

0,02* 

Frequência de contato 
com o paciente 

Diariamente 
4 a 5 vezes por semana 

2,83 (0,53) 
3,24 (0,00) 

0,50 

* p < 0,05 

A Tabela 25 apresenta as análises univariadas das variáveis contínuas relacionadas 

às condições de vida dos familiares cuidadores. Apenas a variável “número de filhos” 

apresentou correlação significativa com o grau de sobrecarga subjetiva. As duas outras 

variáveis apresentaram valor de p < 0,25. Portanto, todas as variáveis dessa Tabela foram 

incluídas nas análises de regressão múltipla. 

Tabela 25 – Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de vida 
dos familiares associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo dos homens cuidadores 

** p < 0,001 e r = coeficiente de correlação de Pearson

Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Estado civil 

Solteiro 
Casado  
Vivendo com alguém 
Separado ou divorciado 
Viúvo 

2,77 (0,65) 
2,85 (0,53) 
2,92 (0,33) 
3,07 (0,11) 
2,94 (0,27) 

0,94 

Possui renda Sim 
Não 

2,88 (0,50) 
2,66 (0,60) 

0,24 

Proprietário da casa Sim 
Não 

2,80 (0,54) 
2,96 (0,47) 

0,40 

Variáveis Média (DP) R p 

Número de pessoas que moram com o familiar 2,05 (0,58) -0,26 0,06 
Número de filhos do familiar 3,36 (1,47) 0,28 0,00** 
Número de outros familiares que precisam de cuidados 2,72 (2,10) 0,26 0,07 
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A Tabela 26 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes 

às condições de vida dos familiares no grupo dos homens cuidadores. Três variáveis 

apresentaram diferença significativa entre os grupos: existência de outras preocupações, 

cuidar de outro familiar doente e doença relatada pelo familiar. Duas variáveis 

apresentaram valor de p < 0,25: ter crianças na mesma casa do paciente e receber ajuda 

para cuidar do paciente. Portanto, essas cinco variáveis foram selecionadas para a análise 

de regressão múltipla. 

Tabela 26 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de vida 
dos familiares associadas à sobrecarga global subjetiva, no grupo de homens cuidadores 

* p < 0,05 

Na Tabela 27, estão dispostas as análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características sociodemográficas dos pacientes. Nenhuma variável 

Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Trabalho Sim 
Não 

2,86 (0,40) 
2,81 (0,66) 

0,78 

Horário de trabalho 
Nenhum 
Meio expediente 
Horário integral 

2,84 (0,60) 
3,03 (0,44) 
2,75 (0,40) 

0,55 

Local de trabalho 
Nenhum 
Fora de casa 
Dentro de casa 

2,82 (0,65) 
2,86 (0,34) 
2,84 (0,67) 

0,96 

Existência de outras 
preocupações 

Sim 
Não 

3,02 (0,61) 
2,70 (0,40) 

0,02* 

Crianças na mesma casa do 
paciente 

Sim 
Não 

2,97 (0,48) 
2,76 (0,54) 

0,18 

Cuidar de outro familiar 
doente 

Sim 
Não 

3,02 (0,61) 
2,70 (0,40) 

0,03* 

Recebe ajuda para cuidar do 
paciente 

Sim  
Não 

2,92 (0,53) 
2,62 (0,54) 

0,09 

Lazer fora de casa Sim 
Não 

2,89 (0,58) 
2,72 (0,40) 

0,29 

Lazer dentro de casa Sim 
Não 

2,85 (0,52) 
2,71 (0,61) 

0,61 

Problemas de saúde Sim 
Não 

2,87 (0,57) 
2,74 (0,38) 

0,50 

Tratamento para saúde Sim 
Não 

2,92 (0,60) 
2,74 (0,39) 

0,36 

Doença relatada pelo 
familiar 

Sim 
Não 

3,25 (0,56) 
2,76 (0,49) 

0,03* 
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apresentou diferença significativa entre os grupos. Duas variáveis apresentaram valor de p

< 0,25: o paciente ter quarto individual e idade do paciente (média = 40,98 anos; r = -0,26 

e p = 0,07). Ambas foram selecionadas para a análise de regressão múltipla.

Tabela 27 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
sociodemográficas dos pacientes associadas à sobrecarga global subjetiva no grupo de 
homens cuidadores 

Na Tabela 28, estão dispostas as análises univariadas das variáveis contínuas 

referentes às características clínicas dos pacientes no grupo dos homens cuidadores. 

Nenhuma variável apresentou correlação significativa com o grau de sobrecarga subjetiva. 

Apenas a variável número de medicamentos apresentou um valor de p < 0,25 e foi 

selecionada para a análise de regressão múltipla. 

Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

2,84 (0,58) 
2,84 (0,50) 

0,99 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 
Vivendo com alguém 
Separado ou divorciado 

2,86 (0,53) 
2,79 (0,57) 
3,08 (0.21) 
2,85 (0,35) 

0,89 

Possui renda Sim 
Não 

2,81 (0,56) 
2,87 (0,50) 

0,70 

Atividade dentro de 
casa 

Sim 
Não 

2,87 (0,49) 
2,80 (0,63) 

0,50 

Atividade fora de casa Sim  
Não 

2,92 (0,58) 
2,80 (0,50) 

0,45 

Com quem o paciente 
mora 

Família de origem 
Família secundária 
Outros 

2,87 (0,52) 
2,78 (0,51) 
3,07 (0,87) 

0,66 

Tipo de residência 
Própria 
Alugada 
Cedida por familiar ou amigo 
Outro 

2,83 (0,55) 
2,79 (0,47) 
2,71 (0,00) 
3,22 (0,08) 

0,76 

Quarto individual Sim 
Não 

2,77 (0,38) 
2,94 (0,55) 

0,24 
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Tabela 28 – Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 
clínicas dos pacientes associadas à sobrecarga subjetiva no grupo dos homens cuidadores 
Variáveis Média (DP) r p 

Número de crises no último ano 5,08 (11,41) -0,11 0,94 
Duração da doença (em anos) 14,58(11,31) -0,128 0,38 
Duração do tratamento (em anos) 11,69(10,50) 0,899 0,89 
Número de medicamentos 3,50 (1,23) 0,200 0,16 
Número total de internações 6,48 (13,82) 0,066 0,65 
Duração das internações (em anos) 1,20 (3,38) -0,051 0,73 
Número de comportamentos problemáticos 6,16 (3,37) 0,136 0,34 

A Tabela 29 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas 

relacionadas às características clínicas dos pacientes. Nenhuma variável apresentou 

diferença significativa entre os grupos. Duas variáveis apresentaram um valor de p < 0,25: 

categoria diagnóstica e presença de doenças físicas. Essas variáveis foram selecionadas 

para a análise de regressão múltipla. 

Tabela 29 – Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
clínicas dos pacientes no grupo dos homens cuidadores 
Variáveis Categorias Médias (DP) p 

Categoria diagnóstica Transtornos do espectro esquizofrênico  
Transtornos do humor  

2,93 (0,54) 
2,70 (0,48) 

0,21 

Presença de 
comorbidade 

Sim 
Não 

2,94 (0,48) 
2,82 (0,53) 

0,59 

Presença de doenças 
físicas 

Sim 
Não 

2,98 (0,47) 
2,74 (0,55) 

0,12 

Presença de crise 
atual 

Sim 
Não 

2,84 (0,31) 
2,84 (0,57) 

0,99 

Aceitação da 
medicação 

Sim 
Às vezes 

2,82 (0,53) 
3,03 (0,39) 

0,46 

Toma medicação 
sozinho 

Sim 
Não 

2,81 (0,52) 
2,87 (0,53) 

0,66 
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Fatores associados à sobrecarga subjetiva: análises multivariadas 

Foram realizadas análises multivariadas, utilizando-se o teste de Regressão Linear 

Múltipla, para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau de 

sobrecarga subjetiva. Foram incluídas, na análise multivariada as variáveis que 

apresentaram, nas análises univariadas, critérios estabelecidos anteriormente (p < 0,25), 

segundo Hosmer e Lemeshou (2000).  

A Escala de Sobrecarga dos Familiares (FBIS) não possui o escore 0 como 

resposta, sendo que as opções de respostas estão dispostas em uma escala do tipo Likert, 

em que o valor mínimo é igual a 1. Segundo Montgomery e Peck (1992), quando não há a 

possibilidade de resposta zero, a utilização da constante na análise de regressão pode 

prejudicar o valor explicativo do modelo. Assim, não foram utilizadas as constantes na 

construção dos modelos de regressão.

Grupo de mulheres: análises multivariadas dos fatores associados à sobrecarga  

global subjetiva  

Foram realizadas, para o grupo de mulheres cuidadoras, três análises de regressão. 

A primeira análise incluiu as variáveis referentes às condições de vida dos familiares, a 

segunda análise foi realizada com as características sociodemográficas dos pacientes e a 

última análise foi realizada com variáveis relacionadas às características clínicas dos 

pacientes. Não foram realizadas análises multivariadas com as variáveis referentes às 

características sociodemográficas dos familiares, pois apenas uma delas correspondeu aos 

critérios estabelecidos anteriormente. A Tabela 30 apresenta os resultados observados nas 

análises multivariadas para o grau de sobrecarga subjetiva das mulheres cuidadoras. 
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Tabela 30 – Análises de Regressão Múltipla das características dos familiares e pacientes associadas à 

sobrecarga global subjetiva no grupo das mulheres cuidadoras

Condições de vida dos familiares: segundo os critérios já definidos, as variáveis 

incluídas neste modelo de regressão foram: “Presença de crianças na casa”, “Número de 

pessoas que moram com o familiar” e “Número de filhos do familiar”. A análise de 

regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a seguinte reta de 

regressão: y = 0,73 ausência de crianças em casa - 0,27 número de pessoas que moram 

com o familiar. O valor do R2 ajustado (0,92) indicou que essas duas variáveis explicaram 

92,00% da contribuição das variáveis relacionadas às condições de vida dos familiares ao 

grau de sobrecarga subjetiva. Esses dados indicaram que a sobrecarga subjetiva dos 

cuidadores era maior quando não havia crianças morando na mesma casa do paciente. 

Observa-se, também, que quanto menor era o número de pessoas que moravam com o 

familiar cuidador, maior era o seu grau de sobrecarga subjetiva. 

Características sociodemográficas dos pacientes: as variáveis selecionadas para essa 

análise de regressão, conforme os critérios adotados foram: “Estado civil” e “Atividade 

fora de casa”. A reta de regressão para as variáveis referentes às características 

sociodemográficas dos pacientes foi: y = 0,95 ausência de atividade fora de casa. O valor 

do R2 ajustado (0,90) indicou que essa variável explicou 90,00% da contribuição das 

variáveis relacionadas às características sociodemográficas associadas ao grau de 

Categorias Variáveis Beta DP t p 

Condições de vida 

dos familiares 

1. Crianças em casa 

2. Número de pessoas que moram 

com o familiar 

0,73 

-0,27 

0,12 

0,05 

10,83 

-3,93 

0,00 

0.00 

R²=0,92 
F(189,94)=276,21 
(p=0,00) 
[DW=1,67] 

Características 

sociodemográficas 

dos pacientes 

1. Atividade fora de casa 0,95 0,08 21,61 0,00 R²=0,90 
F(373,68)=466,92 
(p=0,00) 
[DW=1,30] 

Características 

clínicas dos 

pacientes 

1. Comorbidade 

2. Número de comportamentos 
problemáticos 

0,67 

0,33 

0,12 

0,03 

8,59 

4,21 

0,00 

0,00 

R2=0,91 
F(182,30)=240,00 
(p=0,00) 
[DW=1,27] 
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sobrecarga subjetiva. Esses dados indicaram que a sobrecarga subjetiva era maior quando o 

paciente não desempenhava atividades fora de casa. 

Características clínicas dos pacientes: as variáveis relacionadas às características 

clínicas dos pacientes selecionadas segundo os critérios citados anteriormente foram: 

“Presença de crise atual”, “Número de comportamentos problemáticos”, “Presença de 

comorbidade”, “Número de internações”, “Duração das internações” e “Número de 

medicamentos”. Ao analisar as correlações existentes entre tais variáveis que seriam 

incluídas no modelo, percebeu-se que houve correlações significativas entre a variável 

“Presença de crise atual” e as variáveis “Presença de comorbidade”, “Duração das 

internações” e “Número de comportamentos problemáticos”. Os resultados também 

mostraram que houve correlações significativas entre a variável “Duração das internações” 

com as variáveis “Número de internações” e “Número de comportamentos problemáticos”. 

A variável “Número de internações” correlacionou-se significativamente com a variável 

“Número de comportamentos problemáticos”. Por esse motivo, as variáveis “Número de 

internações”, “Duração das internações” e “Presença de crise atual” foram eliminadas por 

apresentarem correlações significativas com outras variáveis que foram incluídas no 

modelo. Segundo Field (2009), altos níveis de colinearidade das variáveis podem interferir 

nos valores de beta, o que interfere na significância estatística desses coeficientes. Dessa 

forma, as variáveis que foram incluídas no modelo foram: “Número de comportamentos 

problemáticos”, “Presença de comorbidade” e “Quantidade de medicamentos”.

O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis clínicas do paciente 

apresentou a seguinte reta de regressão: y = 0,67 presença de comorbidade + 0,33 

número de comportamentos problemáticos. O valor do R2 ajustado (0,91) para essa 

análise mostrou que essas duas variáveis independentes explicaram 91,00% da influência 

das variáveis clínicas do paciente para o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares. Esses 

resultados indicaram que a sobrecarga subjetiva das mulheres cuidadoras era maior quando 

os pacientes apresentavam outro diagnóstico associado ao diagnóstico principal. Observa-

se, também, que quanto maior era o número de comportamentos problemáticos do 

paciente, maior era a sobrecarga do familiar. 



83 

Grupo de homens: análises multivariadas dos fatores associados à sobrecarga   

global subjetiva

Para o grupo de homens cuidadores, foram realizadas quatro análises de regressão. 

Essas análises envolveram as seguintes categorias: características sociodemográficas dos 

familiares, condições de vida dos familiares, características sociodemográficas dos 

pacientes e características clínicas dos pacientes. A Tabela 31 apresenta as análises 

multivariadas para o grau de sobrecarga subjetiva dos homens cuidadores. 

  

Tabela 31 – Análises de Regressão Múltipla das características dos familiares e pacientes associadas à 

sobrecarga global subjetiva no grupo de homens cuidadores 

Características sociodemográficas dos familiares: as variáveis incluídas nesse 

modelo selecionadas segundo os critérios adotados foram: “O familiar possui renda”, 

“Parentesco entre o familiar e o paciente” e “O familiar mora com o paciente”. A análise 

de regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a seguinte reta de 

regressão: y = 0,97 familiar não mora com o paciente + 0,18 presença de renda do 

familiar. O valor do R2 ajustado (0,95) indicou que essas variáveis explicaram 95,00% da 

influência das condições de vida dos familiares sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Esses 

dados indicaram que a sobrecarga subjetiva era maior quando o familiar não morava com o 

paciente e quando o familiar não possuía renda.

Categorias Variáveis Beta DP t p 

Características 
sociodemográficas 

dos familiares 

1. Familiar mora com o paciente 

2. Renda do familiar 

0,97 

0,18 

0,20 

0,18 

9,57 

3,18 

0,00 

0,00 

R²=0,95 
F(197,53)=450,91 
(p=0,00) 
[DW=2,15] 

Condições de vida 
dos familiares 

1. Doença relatada pelo familiar 

2. Número de filhos 

0,85 

0,17 

0,08 

0,04 

16,38 

3,25 

0,00 

0,02 

R²=0,93 
F(161,60)=272,11 
(p=0,00) 
[DW=1,74] 

Características 
sociodemográficas 

dos pacientes 

1. Quarto individual 

2. Idade do paciente 

0,59 

-0,38 

0,24 

0,01 

4,53 

-2,88 

0,00 

0,00 

R²=0,91 
F(151,85)=206,33 
(p=0,00) 
[DW=2,33] 

Características 
clínicas dos 
pacientes 

1. Doenças físicas 

2. Nùmero de medicamentos 

0,55 
0,43 

0,18 
0,08 

4,19 
5,41 

0,00 
0,00 

R²=0,91 
F(175,94)=237,35 
(p=0,00) 
[DW=1,72] 
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Condições de vida dos familiares: as variáveis incluídas na análise de regressão 

referente às condições de vida dos familiares foram: “Existência de outras preocupações”, 

“Existência de outro familiar doente”, “Doença relatada pelo familiar”, “Número de filhos 

do familiar”, “Número de pessoas que moram com o familiar”, “Número de outros 

familiares doentes”, “Presença de crianças em casa” e “Recebe ajuda para cuidar”. Ao 

analisar as correlações entre as variáveis que seriam incluídas no modelo, perceberam-se 

correlações significativas entre as variáveis “Existência de outras preocupações” e 

“Número de outros familiares doentes” e entre as variáveis “Existência de outro familiar 

doente” e “Número de outros familiares doentes”. Por esse motivo, as variáveis “Número 

de outros familiares doentes” e “Existência de outras preocupações” não foram incluídas 

no modelo para evitar problemas relacionados à multicolinearidade das variáveis. Dessa 

forma, foram incluídas na análise de regressão as variáveis “Existência de outro familiar 

doente”, “Doença relatada pelo familiar”, “Número de filhos”, “Número de pessoas que 

moram com o familiar”, “Presença de crianças em casa” e “Recebe ajuda para cuidar”. 

A análise de regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = 0,85 doença relatada pelo familiar cuidador + 0,17 

número de filhos. O valor do R2 ajustado (0,93) indicou que essas variáveis explicaram 

93,00% da influência das condições de vida dos familiares sobre o grau de sobrecarga 

subjetiva. Esses dados indicaram que a sobrecarga subjetiva era maior quando o familiar 

relatava apresentar alguma doença decorrente do fato de cuidar do paciente. Além disso, 

quanto maior o número de filhos do familiar cuidador, maior o grau de sobrecarga 

subjetiva.  

Características sociodemográficas dos pacientes: as variáveis incluídas nesse 

modelo foram: “O paciente possui quarto individual” e “Idade do paciente”. O modelo de 

regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas do paciente apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = 0,59 ausência de quarto individual - 0,38 idade do 

paciente. O valor do R2 ajustado (0,91) para essa análise mostrou que essas duas variáveis 

independentes explicaram 91,00% da influência das variáveis sociodemográficas dos 

pacientes sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Esses resultados indicaram que a 

sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando os pacientes não possuíam quarto 
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individual. Além disso, observou-se que quanto menor era a idade do paciente, maior era o 

grau de sobrecarga subjetiva dos homens cuidadores.

  

Características clínicas do paciente: as variáveis incluídas nesse modelo de 

regressão foram: “Categoria diagnóstica”, “Presença de doenças físicas” e “Nùmero de 

medicamentos”. O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis clínicas do 

paciente apresentou a seguinte reta de regressão: y = + 0,55 presença de doenças físicas + 

0,43 número de medicamentos. O valor do R2 ajustado (0,91) para essa análise mostrou 

que essas duas variáveis independentes explicaram 91,00% da influência das variáveis 

clínicas sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Esses resultados indicaram que a sobrecarga 

subjetiva dos familiares era maior quando os pacientes apresentavam doenças físicas e 

quando tomavam maior quantidade de medicação. 
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DISCUSSÃO 

 Os resultados desta pesquisa permitiram identificar semelhanças e diferenças entre 

homens e mulheres cuidadores de pacientes psiquiátricos com relação ao grau de 

sobrecarga que apresentam devido ao papel de cuidadores. Ao comparar os resultados 

desta pesquisa com os de outros estudos, foi possível perceber que alguns desses resultados 

coincidem, o que permite consolidar o conhecimento a respeito da sobrecarga dos 

familiares.  

O fato de as mulheres relatarem maior grau de sobrecarga objetiva do que os 

homens corrobora os resultados das pesquisas de Magliano et al. (1999), Dyck et al.

(1999) e Barroso (2006). A pesquisa de Fan e Chen (2009) também avaliou a sobrecarga 

objetiva. Entretanto, os resultados mostraram não haver diferença entre homens e mulheres 

com relação ao grau de sobrecarga objetiva. 

A análise da comparação entre homens e mulheres cuidadores, quanto ao grau de 

sobrecarga global, objetiva e subjetiva, mostrou que as mulheres experimentavam um 

maior grau de sobrecarga global objetiva do que os homens cuidadores. Portanto, as 

consequências negativas concretas e observáveis decorrentes do papel de cuidador, tais 

como a freqüência das tarefas e as supervisões de comportamento, assim como o impacto 

na vida social e profissional, atingiram mais as mulheres do que os homens cuidadores. 

Este resultado pode ser explicado de duas maneiras. Uma das explicações remete à variável 

gênero do cuidador, que constitui a variável independente do presente trabalho, tendo em 

vista que o papel feminino, geralmente, inclui assumir um maior número de tarefas 

domésticas em uma casa. Uma outra explicação alternativa é que, no grupo das mulheres 

cuidadoras, a maior parte delas cuidava de pacientes do sexo masculino, contrariamente ao 

que ocorreu no grupo de homens cuidadores. Na literatura, já foi observado que os 

familiares cuidadores de pacientes do sexo masculino apresentavam maior grau de 

sobrecarga do que os cuidadores de pacientes do sexo feminino, provavelmente devido ao 

fato dos pacientes do sexo masculino participarem menos das tarefas domésticas (Awad & 

Voruganti, 2008).  Outro fator, que pode ter interferido nos resultados do presente trabalho, 

relaciona-se ao fato de que as mulheres cuidavam mais de pacientes solteiros e os homens 

cuidavam mais de pacientes casados. Apesar dessa diferença entre os grupos, não há 
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indicações na literatura de que o estado civil do paciente possa interferir no grau de 

sobrecarga sentido pelos familiares. 

No que se refere ao grau de sobrecarga global subjetiva, não houve diferença entre 

os dois grupos. Dessa forma, o incômodo subjetivo que os familiares sentiram por cuidar 

de um paciente psiquiátrico, assim como as preocupações com o paciente, atingiram 

igualmente os dois grupos de cuidadores. Talvez as mulheres não tenham apresentado uma 

sobrecarga global subjetiva mais elevada do que os homens, devido ao fato de que a 

maioria delas não trabalhava fora, ao contrário dos homens. De acordo com o estudo de 

Barroso (2006), o fato de o familiar trabalhar fora estava significativamente relacionado a 

um maior grau de sobrecarga global subjetiva. Essa ausência de diferença entre os grupos, 

encontrada no presente trabalho, quanto à sobrecarga global subjetiva corrobora os 

resultados de sete outros estudos que avaliaram a sobrecarga subjetiva dos familiares 

cuidadores, que foram os estudos de Álvarez e Vigil (2006), Fan e Chen (2009), Fialho et 

al. (2009), Garrido e Menezes (2004), Grandón et al. (2008), Kumari et al. (2009) e Urizar 

e Maldonado (2006). Por outro lado, oito estudos encontraram resultados diferentes, tendo 

observado maior sobrecarga subjetiva nas mulheres do que nos homens cuidadores, que 

foram os estudos de Dyck et al. (1999), Gallichio et al. (2002) Greenberg et al. (1997), 

Hsaio (2010), Magliano et al. (1998), Martinez et al. (2000), Richard et al. (1999) e 

Scazufca et al. (2002).  

Os resultados das análises por subescalas mostraram que as mulheres apresentaram 

maior grau de sobrecarga objetiva do que os homens em duas subescalas ou dimensões 

específicas: a de assistência cotidiana aos pacientes e a do impacto do papel de cuidador 

em sua vida social e profissional. Um maior grau de sobrecarga objetiva relatada pelas 

mulheres na assistência na vida cotidiana, talvez se explique não somente pelo fato das 

mulheres assumirem mais tarefas domésticas em casa, mas também pelo fato de que a 

maioria delas recebia menos ajuda nestas tarefas do que os homens.  

Ao avaliar especificamente os itens da subescala de assistência na vida cotidiana, os 

resultados do presente estudo mostraram que as mulheres estavam mais sobrecarregadas 

que os homens em relação a quatro itens específicos: ajuda no asseio corporal do paciente, 

realização das tarefas domésticas, preparo da alimentação do paciente e tarefa de fazer o 

paciente ocupar o seu tempo. As mulheres ajudaram ou lembraram mais os pacientes de 

fazer coisas, como se pentear, tomar banho ou se vestir com mais frequência, do que os 
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homens cuidadores. Esses resultados corroboram os resultados da pesquisa de Hsaio 

(2010), que mostraram que as mulheres foram mais afetadas pela dependência do paciente 

do que os homens cuidadores. Na pesquisa de Kumar e Mohanty (2007), as mulheres 

relataram insatisfação quanto à forma como os pacientes cuidavam de si. Quanto ao item 

referente às tarefas de fazer o paciente ocupar seu tempo, as mulheres relataram maior 

sobrecarga do que os homens. Os estudos encontrados não fornecem informações acerca 

das diferenças entre homens e mulheres quanto às tarefas de fazer o paciente ocupar seu 

tempo. Entretanto, no estudo de Martinez et al. (2000), o fato de o paciente não possuir 

uma ocupação ocasionou maior sobrecarga na assistência na vida cotidiana, independente 

do gênero do cuidador. 

Quanto aos afazeres domésticos e preparo da alimentação, segundo Tessler e 

Gamache (2000), a forma como os membros da família percebem a necessidade de ajudar 

com os afazeres domésticos pode estar relacionada com os papéis divididos por gênero, 

sendo que os familiares do sexo feminino percebem maior necessidade de fornecer ajuda 

nesse domínio do que os familiares do sexo masculino. As mulheres desempenham mais os 

afazeres domésticos e, por isso, podem apresentar-se mais sobrecarregadas que os homens. 

Fazer tais atividades tende a ser pensado como um trabalho das mulheres. Os homens 

podem receber ajuda de familiares do sexo feminino nessa área sem ter que pedir para elas.  

Apesar de os homens prestarem menos assistência ao paciente na vida cotidiana, os 

resultados mostraram que não houve diferenças entre homens e mulheres quanto à 

sobrecarga subjetiva referente a essa dimensão. Em outras palavras, os homens 

desempenhavam menos frequentemente as atividades de assistência ao paciente na vida 

cotidiana do que as mulheres, mas eles sentiam o mesmo grau de incômodo que elas ao 

executarem essas atividades. Segundo os resultados do estudo de Zarit et al. (1986), os 

homens cuidadores apresentavam dificuldades em assumir a responsabilidade dos afazeres 

domésticos, o que não aconteceu no caso das mulheres. 

 Os resultados do presente estudo mostraram também que houve maior impacto do 

papel de cuidador na rotina da vida social e profissional das mulheres do que dos homens. 

Tais resultados corroboram os resultados da pesquisa de Kumar e Mohanty (2007), que 

mostraram que a rotina das esposas foi mais adversamente afetada pelo papel de cuidadora 

do que a rotina dos esposos. Segundo a pesquisa de Gallichio et al. (2002), as mulheres 

dispensam mais tempo e esforço para cuidar do paciente psiquiátrico do que os homens, 
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por isso as mulheres podem apresentar maior sobrecarga na prestação de assistência na 

vida cotidiana do paciente e, consequentemente, são mais afetadas nas sua vida social e 

profissional do que os homens.  

Com relação aos itens da subescala de supervisão dos comportamentos 

problemáticos dos pacientes, os resultados mostraram que as mulheres apresentaram maior 

sobrecarga objetiva que os homens, em dois itens específicos, que se referem à supervisão 

dos comportamentos heteroagressivos e da ingestão exagerada de bebidas alcoólicas. Tais 

resultados corroboram os resultados da pesquisa de Kumar e Mohanty (2007), na qual 

também se observou que os comportamentos dos pacientes causavam significativamente 

maior sobrecarga objetiva nas mulheres cuidadoras do que nos homens cuidadores e que as 

mulheres sentiam não haver mais solução para os comportamentos problemáticos e 

imprevisíveis dos pacientes, o que lhes causava maior sobrecarga. 

Um dos aspectos da sobrecarga subjetiva refere-se ao peso financeiro que o familiar 

sente ao cuidar do paciente psiquiátrico. Quando indagados sobre o sentimento de peso 

financeiro que o paciente ocasionou ao familiar cuidador, no último ano, os homens 

relataram maior grau de sobrecarga do que as mulheres, talvez porque eles recebiam menos 

ajuda financeira do que as mulheres.  

 Esses resultados não estão em consonância com os dados da pesquisa de Martinez 

et al. (2000), que mostrou que os gastos financeiros causaram especial preocupação nas 

mulheres cuidadoras. Os resultados da pesquisa de Kumar e Mohanty (2007) também 

mostraram que as mulheres enfrentavam dificuldades financeiras e que tentavam engajar-

se em um trabalho para sustentar a família. Os resultados do estudo desenvolvido por 

Tessler & Gamache (2000) mostraram que os familiares cuidadores do sexo masculino 

recebiam mais assistência financeira de outros membros da família do que as mulheres 

cuidadoras. Os autores não encontraram uma explicação satisfatória para o fato de as 

mulheres terem recebido menos apoio financeiro do que os homens. No presente estudo, 

observou-se o contrário, as mulheres recebiam mais ajuda financeira que os homens. 

As considerações das pesquisas de Kumar e Mohanty (2007), Martinez et al. (2000) 

e Tessler & Gamache (2000) apontam para o fato de que as mulheres poderiam estar mais 

afetadas financeiramente do que os homens, o que não está de acordo com o resultado do 

presente estudo. Na pesquisa de Martinez et al. (2000), os gastos financeiros e as 

preocupações com esses gastos foram maiores para os pais e irmãos dos pacientes. No 
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presente estudo, a maioria dos cuidadores homens é composta por pais e irmãos, o que 

corresponde a 70% da amostra. No grupo de mulheres, as cuidadoras mães e irmãs 

correspondem a 50% da amostra, uma porcentagem bem inferior à do grupo de homens. 

Tal fato pode ter contribuído para que os homens tenham apresentado maior sobrecarga do 

que as mulheres, na área financeira, além do fato de as mulheres receberem mais ajuda 

financeira que os homens.  

Quanto aos resultados da análise intragrupo, na qual se compararam as subescalas 

de sobrecarga, os mesmos resultados foram observados tanto no grupo dos homens quanto 

no das mulheres. Em ambos os grupos, observou-se a mesma tendência de maior 

sobrecarga objetiva na subescala referente à assistência ao paciente na vida cotidiana 

comparativamente às demais subescalas ou dimensões. Resultados semelhantes foram 

encontrados nos estudos de Albuquerque et al. (2007), Albuquerque (2010) e Barroso  

(2006), segundo os quais a necessidade de realização das tarefas para auxiliar o paciente 

também foi apontada como o aspecto que gerou maior grau de sobrecarga objetiva nos 

familiares.  

Com relação à sobrecarga subjetiva, os resultados da comparação das subescalas 

também foram semelhantes entre os dois grupos analisados. Para homens e mulheres 

cuidadores, supervisionar os comportamentos problemáticos dos pacientes gerava maior 

grau de incômodo do que as demais tarefas embora ocorresse com menor frequência.  

Esses resultados foram similares aos dados das pesquisas de Albuquerque et al. (2007), 

Albuquerque (2010) e Barroso (2006), nas quais os familiares se sentiram muito 

incomodados por supervisionar os comportamentos problemáticos dos pacientes, mas se 

sentiram pouco incomodados ao auxiliar o paciente em suas tarefas cotidianas. 

De uma forma geral, as diferenças encontradas, neste estudo, entre homens e 

mulheres cuidadores, relacionam-se principalmente à sobrecarga objetiva, referente à 

assistência na vida cotidiana do paciente e ao impacto na vida social e profissional do 

familiar, sendo que as mulheres apresentaram maior sobrecarga nesses aspectos. Quanto à 

assistência na vida cotidiana do paciente, as mulheres relataram maior sobrecarga objetiva 

em prestar ajuda ao paciente no asseio corporal, nas realizações das atividades domésticas, 

no preparo da alimentação e em tarefas direcionadas a fazer com que o paciente ocupasse 

seu tempo. Com relação ao impacto na vida dos cuidadores, as atividades de cuidar do 

paciente impediram mais as mulheres de darem atenção para outros familiares do que os 
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homens. Quanto à supervisão dos comportamentos problemáticos do paciente, as mulheres 

apresentaram maior sobrecarga objetiva ao supervisionar os comportamentos 

heteroagressivos dos pacientes e de ingestão de bebidas alcoólicas.  

Quanto aos fatores associados ao grau de sobrecarga subjetiva, os resultados 

indicaram algumas diferenças entre homens e mulheres cuidadores. Nas análises 

univariadas realizadas com o grupo de mulheres, os resultados mostraram que as variáveis 

que se relacionavam significativamente com o grau de sobrecarga subjetiva foram as 

características clínicas do paciente. As variáveis “Número de comportamentos 

problemáticos” e “Presença de crise atual” se destacaram. Nenhuma variável referente às 

características sociodemográficas e condições de vida dos familiares esteve 

significativamente associada ao grau de sobrecarga subjetiva no grupo das mulheres 

cuidadoras. 

No grupo dos homens cuidadores, observa-se o contrário do que ocorreu no grupo 

de mulheres. As variáveis que se relacionaram significativamente ao grau de sobrecarga 

subjetiva foram aquelas relacionadas às características sociodemográficas e condições de 

vida dos familiares. As variáveis “Familiar mora com o paciente”, “Número de filhos do 

familiar”, “Existência de outras preocupações”, “Cuidar de outro familiar doente” e 

“Doença relatada pelo familiar” se destacaram das demais. Nenhuma variável referente às 

características sociodemográficas ou clínicas dos pacientes esteve significativamente 

associada ao grau de sobrecarga subjetiva no grupo dos homens. Dessa forma, percebe-se 

que, no grupo das mulheres, as variáveis que mais interferiram no grau de sobrecarga 

subjetiva foram as características clínicas dos pacientes, enquanto, no grupo de homens, 

foram as variáveis relacionadas às características sociodemográficas e condições de vida 

dos familiares. 

Quanto às análises multivariadas, os resultados mostraram que diferentes fatores 

estavam associados à sobrecarga subjetiva no grupo de homens e mulheres cuidadores. No 

grupo de mulheres, as variáveis referentes às condições de vida dos familiares que se 

constituíram como boas preditoras do grau de sobrecarga subjetiva foram: ausência de 

crianças em casa e número de pessoas que moram com o familiar cuidador. De acordo com 

os resultados deste estudo, o fato de não existirem crianças morando na mesma casa que o 

paciente foi um preditor de maior sobrecarga subjetiva para as mulheres. Tal resultado não 

corrobora os dados da pesquisa de Barroso, Bandeira e Nascimento (2009) que mostraram, 
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ao contrário, que a presença de crianças em casa contribuiu para elevar a sobrecarga dos 

familiares. Nas pesquisas revisadas por Maurin e Boyd (1990) e Rose (1996), também foi 

encontrado que os familiares que possuíam crianças em casa apresentaram-se 

especialmente afetados. Entretanto, tais pesquisas não foram desenvolvidas exclusivamente 

com mulheres cuidadoras, mas, sim, por amostra de cuidadores de ambos os sexos, o que 

pode ter afetado os resultados. Não sabemos qual teria sido o resultado desses estudos se 

tivesse sido analisada, separadamente, a amostra de cuidadores do sexo feminino. O tipo de 

amostra talvez seja, portanto, uma possível explicação para os resultados diferentes obtidos 

no presente trabalho em comparação com os demais estudos. Para as mulheres cuidadoras, 

talvez a presença de crianças em casa seja um fator modulador, que pode reduzir o grau de 

sobrecarga subjetiva, pois as crianças podem proporcionar momentos de descontração, 

aliviando as tensões provocadas pela responsabilidade de cuidar de um paciente 

psiquiátrico. Quanto ao número de pessoas que moram com o familiar cuidador, um menor 

número de pessoas contribuiu para elevar a sobrecarga subjetiva dos familiares no grupo 

de mulheres cuidadoras. Morar com menos pessoas pode significar ter menos ajuda e não 

poder dividir a tarefa de cuidar do paciente, o que, possivelmente, aumentaria o grau de 

sobrecarga subjetiva. 

Quanto à análise referente às características sociodemográficas dos pacientes, no 

grupo de mulheres, os resultados mostraram que apenas a variável relacionada ao fato de o 

paciente possuir atividade fora de casa estava associada ao grau de sobrecarga subjetiva. 

Na pesquisa de Gallichio et al. (2002), as mulheres dispensavam mais tempo para cuidar 

do paciente do que os homens. O fato de o paciente exercer uma atividade fora de casa 

pode reduzir a quantidade de tempo gasto pelas cuidadoras no cuidado ao paciente, 

diminuindo a sobrecarga subjetiva das mulheres. No estudo de Tessler e Gamache (2000), 

o fato de os pacientes permanecerem muito tempo nas instituições psiquiátricas, de certa 

forma, diminuiu a necessidade de os familiares auxiliá-los nas atividades da vida cotidiana. 

No estudo de Martinez et al. (2000), a sobrecarga na assistência na vida cotidiana foi maior 

quando os pacientes não possuíam ocupação. 

Quanto às características clínicas do paciente, as variáveis que se apresentaram 

como boas preditoras do grau de sobrecarga subjetiva, no grupo de mulheres, foram: 

número de comportamentos problemáticos do paciente e presença de comorbidade. Um 

maior número de comportamentos problemáticos contribuiu para elevar o grau de 
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sobrecarga subjetiva nas mulheres. Esses resultados confirmam os dados da pesquisa de 

Kumar e Mohanty (2007), na qual os comportamentos dos pacientes também estavam 

significativamente relacionados a uma sobrecarga maior nas esposas cuidadoras. Os 

resultados da pesquisa de Garrido e Menezes (2004) também mostraram que familiares 

cuidadores de pacientes com demência que apresentavam transtornos de comportamento 

relataram maior grau de sobrecarga subjetiva. Na pesquisa de Barroso et al. (2009), os 

resultados mostraram igualmente que quanto maior era o número de comportamentos 

problemáticos apresentados pelos pacientes, maior era o grau de sobrecarga subjetiva 

relatada pelos familiares.  

A presença de comorbidade esteve, no presente estudo, relacionada a um maior 

grau de sobrecarga subjetiva possivelmente pelo fato de representar um maior grau da 

gravidade do quadro clínico do paciente. Nas pesquisas revisadas por Maurin e Boyd 

(1990), Loukissa (1995), Rose (1996), Bandeira e Barroso (2005) e Awad e Vorungati

(2008), a gravidade do quadro clínico do paciente esteve associada a um maior grau de 

sobrecarga subjetiva. 

Com relação às análises multivariadas realizadas para o grupo de homens, os 

resultados mostraram duas variáveis sociodemográficas associadas ao grau de sobrecarga 

subjetiva. Essas variáveis foram: o familiar não morar com o paciente e a indicação de que 

o familiar possui renda. O fato de o paciente não residir com o familiar cuidador 

constituiu-se num preditor de maior grau de sobrecarga subjetiva. Segundo Tessler e 

Gamache (2000), mesmo quando os familiares não moram com os pacientes, eles são 

envolvidos no cuidado e podem gastar muitas horas e empreender muito esforço para 

fornecer assistência e suporte. Mesmo não morando juntos, os familiares podem 

experimentar os custos de cuidar de um paciente psiquiátrico. O fato de o paciente não 

estar próximo de seu familiar cuidador resultaria em menor controle e supervisão de suas 

atividades e comportamentos, o que poderia ocasionar maior preocupação dos familiares. 

Além disso, tais cuidadores necessitam, constantemente, de se deslocarem de suas casas 

para oferecer apoio e suporte aos pacientes quando eles moram fora. Contrariando tais 

resultados, nas pesquisas revisadas por Loukissa (1995), os familiares que moravam com 

os pacientes foram mais afetados. Essa divergência de resultados talvez se explique por 

diferenças na composição das amostras. Nas pesquisas citadas por Loukissa (1995), as 

amostras eram compostas por homens de mulheres, enquanto, no presente trabalho, o 
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resultado discutido anteriormente se refere a uma amostra exclusivamente de homens 

cuidadores. 

Os resultados deste estudo mostraram que o familiar possuir renda constitui-se em 

preditor para um maior grau de sobrecarga subjetiva no grupo de homens, o que corrobora 

os resultados de Barroso et al. (2009). Uma possível explicação para esses resultados seria 

o fato de que os familiares que possuíam uma renda trabalhavam fora para mantê-la, 

necessitando conciliar sua profissão com a função de cuidador, o que pode aumentar o grau 

de sobrecarga subjetiva. Esta foi também uma interpretação dada por Barroso (2006). 

No grupo dos homens, as variáveis referentes às condições de vida que se 

mostraram associadas ao grau de sobrecarga subjetiva foram: doença relatada pelo familiar 

cuidador e número de filhos do familiar. No presente estudo, o fato de o familiar ter 

relatado que apresentava alguma doença física decorrente do papel de cuidador contribuiu 

para elevar o grau de sobrecarga subjetiva no grupo de homens. Esse resultado está em 

consonância com o resultado da pesquisa de Garrido e Menezes (2004), que mostrou uma 

associação entre o familiar cuidador apresentar pior saúde física e um maior grau de 

sobrecarga subjetiva. Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Barroso et 

al. (2009): aqueles familiares que necessitavam fazer tratamento para problemas de saúde 

apresentavam maiores níveis de sobrecarga subjetiva. Um maior número de filhos também 

esteve associado a um maior grau de sobrecarga no grupo de homens. Na pesquisa de 

Barroso et al. (2009), o familiar possuir filhos foi um dos fatores que mais contribuiu para 

elevar o grau de sobrecarga subjetiva. 

As variáveis sociodemográficas dos pacientes que se constituíram em boas 

preditoras para maiores graus de sobrecarga subjetiva, no grupo de homens, foram: o 

paciente não possuir quarto individual e idade do paciente. No grupo de homens, o 

paciente não possuir um quarto individual foi um fator preditor para um maior grau de 

sobrecarga subjetiva Barroso (2006). O fato de o paciente não possuir um quarto individual 

pode acarretar um aumento no grau de sobrecarga, pois o paciente pode incomodar mais os 

familiares, diminuindo o grau de privacidade das outras pessoas que moram na mesma 

casa. Além disso, os comportamentos perturbadores do paciente durante a noite afetam 

mais as outras pessoas em casa quando o paciente não possui um quarto individual 

(Barroso, 2006). 



95 

Nas pesquisas revisadas por Bandeira e Barroso (2005), a idade foi uma variável 

associada ao grau de sobrecarga. No presente estudo, quanto menor a idade do paciente, 

maior o grau de sobrecarga subjetiva sentida pelos homens cuidadores. Além de estarem 

em concordância com os resultados das pesquisas revisadas por Bandeira e Barroso (2005), 

os resultados do presente estudo corroboram os das pesquisas de Dyck et al. (1999) e 

Urizar e Maldonado (2006), que obtiveram como resultado que familiares de pacientes 

mais jovens relataram maior grau de sobrecarga subjetiva. Esses resultados talvez se 

expliquem pelo fato de os pacientes mais jovens apresentarem condições clínicas menos 

estabilizadas.  

As variáveis clínicas dos pacientes que se constituíram em preditoras para maiores 

graus de sobrecarga subjetiva, no grupo de homens, foram: presença de doenças físicas e 

número de medicamentos. A presença de doenças físicas do paciente foi uma forte 

preditora para um maior grau de sobrecarga subjetiva. Esse resultado corrobora o resultado 

da pesquisa de Garrido e Menezes (2004), que mostrou que uma pior saúde física dos 

pacientes esteve associada a um maior grau de sobrecarga subjetiva. Um maior número de 

medicamentos tomados pelo paciente foi um bom preditor para um maior grau de 

sobrecarga subjetiva, o que corrobora os resultados da pesquisa de Barroso (2006). O fato 

de o paciente possuir uma doença física e a quantidade de medicamentos prescritos podem 

se relacionar com a gravidade de seu quadro clínico. Como já mencionado anteriormente, a 

gravidade do quadro clínico do paciente pode estar associada a um maior grau de 

sobrecarga (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; Bandeira & Barroso, 2005 

e Awad & Vorungati, 2008). Além disso, supervisionar o comportamento de tomar 

medicamentos pode resultar em maior grau de sobrecarga quando são muitos os 

medicamentos prescritos. 

 O presente estudo apresenta algumas limitações. Trata-se de um estudo do tipo 

correlacional, o que não possibilita o estabelecimento de relações causais entre as 

variáveis. Portanto, as interpretações dos resultados encontrados devem ser feitas de forma 

cuidadosa.  

 A impossibilidade de igualar os grupos com relação a todas as variáveis analisadas 

também foi uma limitação desse estudo. Algumas diferenças espúrias entre os grupos, 

embora referentes apenas a cinco variáveis, foram encontradas, podendo afetar a 

interpretação dos resultados.   
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Outra limitação refere-se ao fato de o presente estudo ser do tipo transversal, o que 

não permite acompanhar variações na variável dependente ao longo do tempo. O grau de 

sobrecarga familiar pode variar com o passar do tempo. Outra lacuna da presente pesquisa 

refere-se ao fato dela não avaliar a sobrecarga dos familiares de pacientes que não estão em 

tratamento e que por tal motivo, apresentam maiores índices de sobrecarga.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa possibilitou obter maior conhecimento acerca da sobrecarga sentida 

pelos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. O estudo dos grupos de homens e 

mulheres cuidadores, avaliados separadamente, permitiu investigar os fatores associados e 

as dimensões mais afetadas na vida de cada grupo, o que contribuiu para a produção de 

conhecimento mais detalhado na área, tendo em vista a escassez de estudos que 

investigaram essa temática.   

Os resultados mostraram que as mulheres foram mais afetadas do que os homens no 

que se refere à sobrecarga objetiva, especialmente em relação à assistência aos pacientes na 

vida cotidiana e ao impacto do papel de cuidador.  As mulheres relataram ter que ajudar os 

pacientes, com maior frequência, em atividades, tais como: fazer a higiene, as tarefas 

domésticas, o preparo da alimentação e a ocupação do tempo. Elas também relataram 

maior sobrecarga do que os homens pelo fato de o paciente psiquiátrico impedir que elas 

dedicassem mais atenção aos outros membros da família. Além disso, as mulheres tinham 

que supervisionar, com mais frequência, os comportamentos agressivos dos pacientes e 

evitar ou impedir que eles ingerissem bebidas alcoólicas em excesso com mais frequência. 

Por outro lado, os homens relataram sentir maior peso financeiro resultante do papel de 

cuidador do que as mulheres. 

 Neste estudo, os fatores associados a um maior grau de sobrecarga subjetiva 

variaram entre homens e mulheres. No grupo de mulheres, as variáveis que contribuíram 

para um maior grau de sobrecarga subjetiva foram: ausência de crianças em casa, número 

de pessoas que moram com o familiar, o paciente não desempenhar atividades fora de casa, 

presença de comorbidade e número de comportamentos problemáticos do paciente. No 

grupo de homens, os fatores associados foram: o familiar não morar com o paciente, 

possuir renda e ter doença resultante do papel de cuidador, número de filhos do familiar 

cuidador, o paciente não possuir quarto individual na casa, ter doença física, idade do 

paciente e quantidade de medicamentos ingeridos pelo paciente.  

 Esses resultados apontam para diferenças que caracterizam como os familiares do 

sexo masculino ou do feminino reagem ao papel de cuidador e as dificuldades 

diferenciadas que apresentam no enfrentamento dessa situação. O reconhecimento dessas 

diferenças permite identificar, mais detalhadamente, as necessidades específicas dos 
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cuidadores em função do gênero e possibilita que os serviços tenham uma abordagem 

diferenciada no atendimento desses familiares. 

Algumas semelhanças foram observadas na sobrecarga dos dois grupos. 

Independente do gênero do cuidador, a supervisão dos comportamentos problemáticos do 

paciente foi a dimensão que mais causou o sentimento de incômodo nos familiares. Esse 

fato aponta para a necessidade de os familiares possuírem mais conhecimentos acerca do 

transtorno psiquiátrico e das estratégias mais adequadas para lidar com os comportamentos 

dos pacientes, no dia a dia, e para o manejo dos momentos de crise. Os serviços de saúde 

mental necessitam fornecer informações e orientações sobre como os familiares devem 

lidar com os comportamentos problemáticos do paciente, de modo a contribuir para 

diminuir sua sobrecarga.  

Outra semelhança encontrada refere-se ao fato de que, em ambos os grupos, 

observou-se uma tendência de maior sobrecarga objetiva na assistência prestada na vida 

cotidiana dos pacientes comparativamente às demais dimensões avaliadas. Além disso, 

tanto os homens quanto as mulheres cuidadores se sentiram igualmente incomodados em 

prestar assistência cotidiana aos pacientes e apresentaram o mesmo grau de preocupações 

com os pacientes. Ambos os grupos relataram também níveis comparáveis de impacto do 

papel de cuidador na frequência de ocorrência de atrasos em compromissos, de alterações 

nas atividades de lazer, de interrupções na rotina e de alterações permanentes em suas 

vidas.  

 Estudos futuros devem aprofundar o conhecimento sobre a relação existente entre o 

gênero do cuidador e a sobrecarga dos familiares. Há uma necessidade de desenvolvimento 

de pesquisas longitudinais que possibilitem investigar variações na sobrecarga dos 

familiares entre homens e mulheres com o passar do tempo. Seria possível, assim, 

identificar as etapas pelas quais esses familiares passam no enfrentamento do papel de 

cuidadores e como essa evolução pode diferir ou não em função do gênero.  

 Seria recomendável, ainda, que pesquisas futuras utilizem instrumentos de medida 

multidimensionais, para possibilitar a identificação dos diferentes tipos de sobrecarga 

(objetiva e subjetiva) e de suas diversas dimensões avaliadas separadamente.  Além disso, 

devem avaliar tanto a sobrecarga subjetiva como a objetiva. A maioria das pesquisas 

encontradas em periódicos científicos utilizou escalas de medida unifatoriais e avaliaram 

apenas a sobrecarga subjetiva. Para possibilitar a generalização dos resultados, recomenda-
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se, ainda, a realização de estudos com diferentes tipos de cuidadores, envolvendo diversos 

tipos de parentesco. A maioria dos estudos é realizada com os cuidadores pais dos 

pacientes, o que impede a generalização dos resultados para os outros membros da família, 

que também são afetados pelas consequências negativas de cuidar de um paciente 

psiquiátrico. 

A realização de estudos que atendam aos aspectos já mencionados fornecerá uma 

caracterização mais detalhada da sobrecarga familiar, contribuindo com informações 

importantes aos serviços de saúde mental para orientar o planejamento das atividades 

psicoeducacionais relacionadas aos familiares. Com tais informações, as ações 

desenvolvidas pelos serviços de saúde mental poderão atender melhor às reais 

necessidades dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

Os resultados deste estudo indicaram que o fato de o cuidador ser homem ou 

mulher resulta em distintos níveis de sobrecarga e implica diferentes fatores que 

contribuem para aumentar o grau de sobrecarga, o que requer dos serviços de saúde mental 

intervenções mais específicas e direcionadas. Esses resultados indicam também a 

necessidade de se oferecer mais apoio, suporte social, informações, orientações acerca dos 

transtornos psiquiátricos e recursos financeiros aos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos.  
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ANEXO I: PROTOCOLO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA  COM SERES HUMANOS 

DA UFSJ 
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ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Sobrecarga de familiares de pacientes 

psiquiátricos”. 

Estamos realizando um estudo sobre a experiência dos familiares que cuidam de pacientes 

psiquiátricos, como é o seu caso. Nosso objetivo é compreender quais são as dificuldades que as famílias 

enfrentam no dia-a-dia ao cuidar dos pacientes

Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante aproximadamente 60 minutos para 

responder a dois questionários e uma escala. Serão feitas perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida, 

mas não há respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião.   

Essa entrevista não vai interferir com o tratamento do paciente e não oferece nenhum risco ou 

desconforto para você. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações prestadas 

por você são sigilosas. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um 

grupo de pessoas. 

Os resultados deste estudo permitirão uma melhor compreensão acerca do impacto do papel de 

cuidador na vida dos familiares, identificando necessidades e apontando para intervenções específicas para 

cada grupo de cuidador.  

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco para mim. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará o tratamento do paciente. Sei que meu nome não será divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

............./ ................../................ 

              Assinatura do voluntário                                              Assinatura do pesquisador responsável 

______________________________                                 _________________________________  

                      
Telefone de contato do pesquisador: _________________________________________ 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o Comissão Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / 
(32) 3379 - 2413
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO  

PARTE A -  DADOS SOBRE O PACIENTE    

Entrevistador: ___________________________________           Data da Entrevista: ___/___/_____
  
Instituição:_______________________________             Local entrevista: _______________ 
Nome do respondente: _______________________________________________________________ 

DADOS DO PRONTUÁRIO 

Número do prontuário: ____________________ Instituição: ______________________________ 
Nome completo do paciente:__________________________________________________________ 
Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino          Idade: _____ anos       Data de Nascimento:..../....../...... 
Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  
Co-morbidades: ___________________________________________________________ 

       B) DADOS FORNECIDOS PELO RESPONDENTE: 

1. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 
(  ) 1. mãe/pai      (  ) 2. irmão(ã)      (  ) 3. cônjuge      (  ) 4. filho(a)      (  ) 5. outra________________ 

2. Com quem (Nome) mora?  
(  ) 1. família de origem (pai, mãe, irmãos)          (  ) 2. família secundária (cônjuge, filhos)  
(  ) 3. lar protegido      (  ) 4. sozinho      (  ) 5. outros:___________________________ 

3.. Marcar se o paciente mora com o entrevistando:   (  ) 1. sim (  ) 2. não 
4. Quantas pessoas moram na casa de (Nome)?    Número: ______      Quem?___________________ 
_________________________________________________________________________________       

5. Há crianças morando na mesma casa?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 
     Se sim:  N. de crianças: _____  Idade das crianças: ______  Sexo das crianças: ______ 

6. Marcar a freqüência de contato do entrevistando com (Nome). 
   (   ) 1. diariamente         (   ) outra freqüência.   Qual? _________vezes por semana 

7. Com que idade  (Nome) ficou doente?  ______ anos 

8. Há quantos anos ele está doente? ______ anos. 

9. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? __________________________ anos. 

10a. Quantas crises (Nome) teve no último ano? ________ 
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10b. (Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico?   (  ) 1. sim (  ) 2. não 
       

Se não, passar para a questão 15 
Se sim:   
11. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________

      12.  Somando todas as internações que ele teve, dá um total de quantos anos?  ______ anos. 
      

13. Quando foi a última vez que ele ficou internado? _________________________________ 

14. Duração da última internação:_________________________________________ 

15.  Qual  tratamento psiquiátrico (Nome) está fazendo no momento? 
(  ) 1. CERSAM    (  ) 6. acompanhamento ambulatorial (méd+consultas)  
(  ) 2. CAPS :________ (n.vezes)  (  ) 7. sem visitar o médico, mas com uso de medicamentos 
(  ) 3. NAPS     (  ) 8. consultas periódicas, mas sem uso de medicamentos 
(  ) 4. internação hospitalar    (  ) 9. acompanhamento em casa            
(  ) 5. atendimento em posto de saúde (  ) outro: _________________________ 
16. Você está satisfeito com este tratamento?       (  ) 1. sim (  ) 2. não 

17. Atualmente (Nome) está em crise?    (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

18. Quantos remédios o médico receitou para  (Nome)? _______  Quais?_______________________ 
Freqüência p/ tomar:     (  ) 1. diária         (  ) 2. semanal          (  ) 3. mensal 
Quantas vezes ao dia?: _________________________________________________     

19. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       (  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Se não,  Quem dá o remédio?__________________      Dá o remédio escondido? (  ) sim   (  ) não 
      Ele aceita tomar ?   (  ) 1. sim (  ) 2. não (   ) 3. às vezes; Obs.: ______________________ 

20. Além desta doença psiquiátrica, (Nome) tem outras doenças físicas?   
          (  ) 1. sim (  ) 2. não Se sim: Quais são?____________________________________ 

21. Quais são os  comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 

Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as opções abaixo. 

  (  ) agressividade física  (  ) problema de sexualidade  (  ) quebra objetos 
  (  ) ameaças, agressão verbal (  ) pede atenção demais  (  ) foge p/ rua              
  (  ) agitação              (  ) recusar o remédio   (  ) tira a roupa  
  (  )  crises de nervo  (  ) drogas      (  )  bebidas    (  ) pede comida na rua     
  (  )  falta de  higiene              (  ) falar sozinho        (  ) fumar demais      
   outros: _________________________ ; _______________________________ 

22. Até que série (Nome) estudou ? Ultima série cursada:  __________________________________ 
       
23. Qual é o estado civil de (Nome)? 



112 

(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)     (  ) 5. Viúvo(a)       
(  ) 2. Casado(a)            (  ) 4. Separado(a) / Divorciado       

24. (Nome) tem alguma renda própria (ele(a) recebe algum dinheiro?)? (  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Se sim:   Quanto ele ganha? R$_____________________________________________________ 

25. De onde (Nome) obtém essa renda (de onde ele(a) recebe o dinheiro?)? _________________________ 

26.  (Nome) está trabalhando?     (  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Se  sim, qual é seu trabalho atual? __________________________________________________ 

27. (Nome) faz alguma coisa  fora de casa?  (  ) 1. sim (  ) 2. não Quais?________________               
Quanto tempo ele passa fora de casa?_______   Atividade:_______________________________ 

28. (Nome) faz alguma coisa dentro de casa? (  ) 1. sim     (  ) 2. não Quais?_________________ 

29. Tipo de residência em que  mora: (  ) 1. própria      (  ) 2. alugada (  ) 3. cedida por familiar 
          (  ) 4. outro tipo: _____________________________________ 

29b. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?  (  ) 1. sim     (  ) 2. não 

29c. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?_____________________- 

PARTE C - DADOS DO FAMILIAR   

Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino         Idade: _____ anos        Data de Nascimento:..../....../...... 
Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)    (  ) 5. Viúvo(a)       

         (  ) 2. Casado(a)              (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 

30. Alguém lhe  ajuda a cuidar de (Nome)?        (  ) 1. sim  (  ) 2. não  (  ) 3. às vezes  
           Se sim: Que tipo de ajuda é essa (financeira, nas tarefas,  etc.)? De quem?_______________               
             Explicar :___________________________________________________________________ 

31. Atualmente você tem outras preocupações na sua vida  além da  necessidade de cuidar de (Nome)?         
      (  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Se sim:  Quais  são estes problemas?_________________________________________________ 

32. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que possuem outras doenças que necessitam de 
      sua ajuda?   (  ) 1. sim (  ) 2. não    

Quem  são?:__________________________________  Número de pessoas: _________________ 
      Quais doenças? __________________________________________________________________ 

33. Você tem filhos?  (  ) 1. sim (  ) 2. não         Se sim:  quantos? __________________ 
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34. Com quantas pessoas você mora?  Número:______     Quem?:____________________________ 
      ______________________________________________________________________________ 

35. De quem é a casa onde você mora? (ou quem paga o aluguel?) 
      (  ) 1. respondente      (  ) 2. outra pessoa  (Quem?________________________________________) 

36. Você freqüentou ou freqüenta a Escola?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 
     Se sim: Até que série? __________      Classificação (grau):______________________________  
       
37. Você trabalha atualmente?           (  ) 1. sim    (  ) 2. não 

Se sim: qual é seu trabalho atual? ________________________________________________ 
(  ) 1. Trabalho diário remunerado          (  ) 3. Faz biscates  externos esporádicos, remunerado        
(  ) 2. Trabalho remunerado  não-diário  
Horário do trabalho:     (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Trabalho de  meio expediente     (  ) 2. Horário integral 
Local de trabalho:         (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Fora de casa                                (  ) 2. Dentro de casa 

Se não trabalha:   (   ) 1. aposentado                          (   ) 3. está estudando           
        (   ) 2. dona de casa (do lar)          (   ) 4. desempregado 

38. Você tem alguma atividade de lazer?  (ex .ver TV, ouvir radio, sair para passear ou descansar, ou fazer 
       alguma outra coisa)?   

Dentro de casa:  (  ) 1. sim (  ) 2. não  Quais?__________________________________ 
                             Freqüência: ____________________________________________________ 

      Fora de casa:       (  ) 1. sim (  ) 2. não        Quais? _________________________________           
                                   Frequência: ____________________________________________________ 
  
39. Você tem uma  renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Se sim: De quanto?___________   De onde retira esta renda (esse 
dinheiro)?______________________
      Se não: Vive com a renda de quem? ________ 

40. Qual é a renda mensal da família com quem (Nome) mora, somando-se todas as rendas das pessoas  
      que moram na casa?       Pessoa                 Renda 
                                                 _________         _________ 
      _________         _________ 
      _________         _________ 
                   Total:   _________________ 
           
41. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta relação de cuidar de (Nome)? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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42. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  
      (  ) 1. nenhuma satisfação       (  ) 2. um pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 
      Se há satisfação:  O que lhe dá mais satisfação em cuidar de (Nome)? ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

43.  Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da família ? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

44. Você tem algum problema de saúde? (  ) 1. sim      (  ) 2. não  
      Qual? __________________________________ 

44b. Você faz algum tratamento de saúde para este problema?     (  ) 1. sim     (  ) 2. não 

45. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?        (  ) 1. sim      (  ) 2. não 
      Explicar: _________________________________________________________________________ 
  
46. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele quisesse? 

(  ) 1. sim (  ) 2. não 
      Você: 
       (  ) 1. nunca acredita   (  ) 3. quase sempre acredita       

(  ) 2. às vezes acredita   (  ) 4. sempre acredita  

47. O que você acha da sua  relação com (Nome)? Você acha que é : 
     (  ) 1. muito ruim    (  ) 2. ruim         (  ) 3. boa  (  ) 4. muito boa 

Avaliação pessoal do entrevistador 

Grau de sobrecarga do familiar, em sua vida em geral: 
(  ) 1. baixa  (  ) 2.moderada  (  ) 3.alta 

Grau de sobrecarga do familiar, resultante de cuidar do paciente 
(  ) 1. baixa  (  ) 2.moderada  (  ) 3.alta 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DOS FAMILIARES 
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Departamento de Psicologia da UFSJ 

  

São João del Rei  
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Versão original em inglês: Richard Tessler, Ph.D e Gail Gamache, Ph.D. (1996). Departamento 
de Sociologia. Instituto Social e Demográfico Machmer Hall. Universidade de Massachusetts. 
Amherst, Ma 01003-4830. 
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Instruções de aplicação 

Este questionário tem como objetivo avaliar a experiência dos familiares de pacientes 
psiquiátricos de cuidar dos seus pacientes e o impacto desta experiência em suas vidas, 
em termos da sobrecarga sentida por eles.  

O questionário deve ser aplicado em situação de entrevista, por um entrevistador 
previamente treinado. O tempo de aplicação dura aproximadamente 30 minutos. 

Para a realização da entrevista, uma situação de privacidade deve ser buscada. O 
respondente  deve ser adequadamente informado sobre o objetivo da aplicação do 
instrumento e o destino dos dados obtidos. Deve também se sentir à vontade para 
esclarecer quaisquer dúvidas ao longo da aplicação. Em situações de pesquisa, uma vez 
que o familiar concorde em responder, é fundamental a obtenção do consentimento livre e 
esclarecido. 

Durante a entrevista, deve ser enfatizado que o questionário se refere aos últimos 30 
dias da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O 
instrumento deve ser respondido em apenas um encontro.  Todas as questões do 
questionário devem ser respondidas.  

Deve ser enfatizado para o respondente que não há respostas certas nem erradas e 
que ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a 
expressar sinceramente seus sentimentos, com relação à sobrecarga sentida em cuidar 
do paciente.  

As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador.

                                                   
Os usuários devem ser lembrados de que, usando esta escala não devem modificar as orientações, 

questões e layout de nenhuma forma. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA 

PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA

Geralmente as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam 
ser lembradas de fazer as coisas comuns do dia-a-dia. As perguntas que vou fazer agora 
são sobre isso. Talvez, nem todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por 
favor, com o conhecimento que você tem sobre ele(a). 

A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
coisas como se pentear, tomar banho ou se vestir ? Foram quantas vezes?    
 ______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 
  Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A2a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias   ?    

A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar–lhe de fazer essas coisas?  
_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    
 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            

A2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a 
tomar os remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas? 
Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma  vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A3a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

 A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios 
dele(a)?  
______1_____   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco    muito pouco       um pouco           muito  ?      

A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  
tarefas da casa (ex. arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa, etc.) ou teve que fazer 
isto para ele(a)? Foram quantas vezes?     
_____1______     _____2______     _____3_____    ____4_____     ____5____ 
Nenhuma vez       menos que uma    1 ou 2 vezes     de 3 a 6 vezes     Todos os  
(PASSE P/ A4a)    vez p/ semana     p/ semana         p/semana               dias ? 
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A3b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  
_____1_____   _____2______   _____3_____    ____4____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito ?        

A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
compras de alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)?  
Foram quantas vezes?           

______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____                                                   
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A5a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

A4b.Quanto lhe incomodou ter que  ajudar, lembrar ou fazer  essas coisas para ele(a)? 
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    

A5a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o (a) ajudou a 
preparar as refeições? Foram quantas vezes?          
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez      menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A6a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as 
refeições dele(a)?   
_____1______    _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco              muito     ?   

A6a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar,  à pé, 
de carro, de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  ? 
(PASSE P/ A7a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias 

A6b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar?  
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco    muito pouco        um pouco          muito  ?     
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A7a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do  dinheiro 
dele(a)  ou teve que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes?    
    _____1______   ______2_____   ____3______   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A8a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias    ? 

A7b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou a fazer 
isto por ele(a)?  
______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco  muito pouco       um pouco           muito       ? 

A8a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) 
para ele(a) se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer 
alguma coisa, como ler revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar 
as pessoas, etc. ? Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   _____3_____   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A9a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
     
A8b.  Quanto lhe incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma 
coisa?  
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   

A9a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com 
(Nome) ou teve que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços 
de saúde mental ? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B1a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
     
A9b.  Quanto lhe incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas 
consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental?  
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   

PARTE B:  SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS 

Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando 
ocorrem alguns comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez 
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não se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que 
você tem sobre ele (a). 

B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir  (Nome) de 
apresentar algum comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou 
teve que lidar com estes comportamentos ou com suas conseqüências ? Foram quantas 
vezes?        
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez      menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B2a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias   ? 

B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de 
(Nome)?  
  _____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____     
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito     ?   

B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) ficasse 
exigindo demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou suas 
consequências ? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   _____3_____   _____4____   _____5____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B3a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 

B2b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que 
você dê atenção a ele(a)?   
______1_____   ______2_____   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   

B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
(Nome) incomodasse as pessoas durante a noite ou teve que lidar com este 
comportamento ou com suas conseqüências ? Foram quantas vezes?        
____1_______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B4a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 

B3b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de 
(Nome)?  
_____1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco  muito pouco       um pouco           muito    ?    
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B4a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
 (Nome) insultasse alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este 
comportamento ou suas conseqüências ? Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
  Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B5a.)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 

B4b. Quanto lhe incomodou ter que fazer isso?  
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito  ?      

B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar 
em morrer, ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes? 
_____1______   _____2______   _____3_____   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B6a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 

B5b. Quanto lhe incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se 
matar ou de falar em morrer?  
_____1______   ____2_______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco      muito pouco       um pouco           muito   ?     

B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
(Nome) bebesse demais  (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as conseqüências 
deste comportamento? Foram quantas vezes? 
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B7a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

B6b.Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) beber ?  
_____1______   _____2______   ____3______   ___4______    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    

B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
 (Nome) comesse ou bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex. café, xaropes, etc.) ou  
 fumasse demais? Foram quantas vezes?         
______1_____   ______2_____   ______3____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B8a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

B7b.  Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)? 
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______1______   ______2______   _____3______   _____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    

B8a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir 
(Nome) de usar drogas (ilegais) ou teve que lidar com  as conseqüências deste 
comportamento? Foram quantas vezes? 
______1______ _____2_______   ______3_____   _____4_____   ____5______ 
Nenhuma  vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ C1a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

B8b. Quanto lhe incomodou o fato de  ( Nome ) usar drogas (ilegais)?  
______1______   _____2_______   _____3______   ____4______    
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito  ?      

PARTE C : GASTOS FINANCEIROS 

C1.  Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) 
para cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___ 
                                                                                   
C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com           Sim   Não     Gastos nos                                                      
        os itens abaixo?                                                                                 últimos 30 dias 
a- Transporte (carro, combustível, ônibus,táxi, etc?) ..........  1        2        $------------ 
b- Roupas e calçados? .........................................................  1        2        $------------ 
c- Trocados para pequenos gastos?.....................................   1        2        $------------ 
d- Alimentação ?...............................................................  1        2        $-------------- 
      (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a 

parcela  destas despesas correspondente ao paciente).      

                
        SIM   NÃO     Gastos nos  

                 Últimos 30 dias  
e- Moradia (aluguel , prestação da casa) ?....................... 1       2        $-------------- 
     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  
      parcela desta despesa correspondente ao paciente)  
f- Medicamentos ?........................................................          1       2        $--------------           
g- Tratamento de saúde mental ? ................................          1       2        $-------------- 
h- Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta,etc.)?....    1       2        $-------------- 
i- Cigarros? .......................................................................    1       2        $-------------- 
j- Objetos  pessoais? __________   ..................................  1       2        $-------------- 
k- Telefone?...................................................................... 1       2        $--------------  
l- Pagamento de profissionais p/cuidar do paciente........ 1       2        $-------------- 
m- Plano de saúde _____________________________ 1       2        $-------------- 
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n- Outras despesas ? ( Especifique ) :----------------------- 1       2        $-------------- 

C2-Total: $_________ 

C3. Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: ___________ 

C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre  C2  e  C3):  ______________  

C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você  com    
que freqüência?   

Sempre ou quase sempre                     5 
Freqüentemente                                                   4 
Ás vezes                                                                 3 
Raramente                                                             2 
Nunca                                                                    1 

PARTE  D.   IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS 

D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou cancelou algum 
compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, porque teve que cuidar 
de (Nome)?  Foram quantas vezes?    
     
______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias? 
    
D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex. sair para 
descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que cuidar 
de (Nome)? Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias/ 

D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi 
alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias? 
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D1d.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você 
dedicar aos outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam?  
Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 

D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina 
diária, no seu trabalho ou na sua vida social? Sim (  ) Não (  ).  
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito  ?      

D3. Por causa da doença de (Nome): 

(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta) 
                 Sim Não 
a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego 2 1 
     ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos? 
b- Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?... 2 1 
c- Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex.deixou de 
    passear, visitar  pessoas, ir a festas, etc.)?................................. 2 1 
d- Você perdeu amizades? .............................................................. 2 1 
e- Você deixou de tirar férias (ex. visitar parentes, viajar)?.............. 2 1 
f-  Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa........ 2 1 
     (familiares e/ou amigos)? 
          

PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE 

Mesmo quando as pessoas não se vêem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 
preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações 
com (Nome).  

E1. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex. que alguma coisa 
ruim aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém 
se aproveite dele(a), que fuja, etc.): 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
           



125 

E2. Você fica preocupado(a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está 
recebendo ?(ex. com receio de que ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não 
esteja recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?) 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           

E3. Você fica preocupado(a) com a vida social de (Nome) (ex. preocupado se ele(a) não 
sai muito de casa, ou se sai demais  ou se tem poucos amigos ou se sai com amigos que 
não lhe convém ?)                    
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
          
E4. Você fica preocupado(a) com a saúde física de (Nome)? (ex. dores, doenças, etc.)                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
           sempre?           

E5. Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de (Nome)?                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           

E6.Você fica preocupado(a) ao pensar como (Nome) faria para sobreviver 
financeiramente se não houvesse você para ajudá-lo?                  
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           

E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
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