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RESUMO 

 

O Estudo analisa  uma experiência  da  passagem de pacientes que se 
encontravam internados em hospitais psiquiátricos para a vida comunitária,  
através de dispositivos residenciais  com suporte de um programa de reabilitação 
psicossocial. 

O universo do estudo compreendeu um grupo de  27 pacientes que foram 
acompanhados na sua trajetória na comunidade e avaliados em dois momentos 
com um intervalo de  18 a 24 meses. As áreas avaliadas foram atividades de vida 
independente, comportamento social, sintomatologia psiquiátrica e qualidade de 
vida.   

Os resultados centrais apontaram para a  possibilidade de manter pacientes com 
as características da população estudada em convívio comunitário. Nenhum 
paciente suicidou-se ou tentou suicídio,  abandonou o programa e encontrava-se  
sem destino conhecido ou cometeu delitos ou agressividade que causasse danos 
físicos a outras pessoas e, logo, não ocorreram incidentes na esfera policial.                                

A avaliação de resultados através de escalas de utilização internacional  mostrou   
mudanças positivas consideradas estatisticamente significantes  na maioria das 
áreas de  atividades de vida independente e qualidade de vida. Pacientes mais 
idosos apresentaram menos mudanças e resultados mais discretos.  No 
comportamento social e   na sintomatologia psiquiátrica,  a população em estudo 
partiu de padrões muito favoráveis, mas as alterações ao longo do tempo também 
foram  estatisticamente significantes. 

Resultados confirmam a possibilidade de convívio comunitário para pacientes com 
distúrbios mentais mesmo após longo período de internação e indicam a utilidade 
dos dispositivos residenciais para novos pacientes ainda em período inicial de 
institucionalização. 

A importância crescente dos  dispositivos residenciais na Reforma Psiquiátrica 
Brasileira  aponta a necessidade de uma agenda de pesquisas que procure 
analisar  quais modalidades e características estão relacionadas  com melhores 
resultados.   

 

Palavras-chave: Desinstitucionalização da Assistência Psiquiátrica; 
Dispositivos Residenciais; Transtornos Mentais Severos e Persistentes; 
Avaliação de Resultados.   
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ABSTRACT 

 

The Study analyzes an experiment of the passage of patients who are interned in 

psychiatric hospitals to a community life by means of residential facilities with the 

support of a program for psychosocial rehabilitation.  

The scope of the study is a group of 27 patients that were monitored during their 

trajectory in the community and evaluated at two moments with an interval of 18 to 

24 months. The areas evaluated were activities of independent life, social 

behavior, psychiatric symptomatology and quality of life.  

The central results pointed to the possibility of maintaining patients with the 

characteristics of the studied population in a community environment. None of the 

patients committed suicide nor attempted to commit suicide, abandoned the 

program and found themselves with no known fate or committed crimes or 

displayed aggressive behavior that caused physical harm to other persons and, 

therefore, no incidents requiring police support occurred.  

The evaluation of the outcomes employing scales of international utilization 

showed positive,  statistically significant changes most areas of activities of 

independent living and life quality. The older patients showed fewer changes and 

more modest results. In social behavior and psychiatric symptomatology, the 

population under study began the experiment with very favorable standards but the 

alterations over time also were statistically significant.  

Results confirmed the possibility of community living for patients with mental 

disorders even after a long-term hospitalization and demonstrated the utility of 

residential facilities for new patients who are still in the initial phase of 

institutionalization.  

The growing importance of these residential facilities in the Brazilian Psychiatric 

Reform points to the need for a research program that seeks to analyze which 

modalities and characteristics are related to the best outcomes.  

 

Key-words: Deinstitutionalization of Psychiatric Care; Residential Facilities; Severe  

and Persistent  Mental Disorders,  Outcome evaluation.   
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1. Introdução: 

 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira  tem mostrado principalmente,  a partir da 

década de 90,  enorme vitalidade do ponto de vista de formulação de políticas, de 

impacto na cultura da sociedade sobre os transtornos mentais e sobre a forma de 

engendrar  desenhos institucionais para a consecução de suas propostas.  

Demonstra  originalidade   no âmbito da análise comparada com os modelos de 

outros países e  resultados consistentes através de um processo necessariamente  

paulatino  face à complexidade  do desafio. 

Por outro lado, não têm acompanhado em seus centros de pesquisa,  tendências 

internacionais de  tentar pensar  e testar, respeitando as peculiaridades de cada 

sujeito, maneiras mais generalizáveis de organizar as práticas de saúde mental, 

integrando os aspectos farmacológicos  e psicológicos, com os  amplos e 

complexos componentes sociais.    

Esta tradição parece  estar relacionada com seu desenvolvimento histórico 

fortemente influenciado  pelas concepções iniciais da Reforma Psiquiátrica  

Italiana, pela Psicanálise e por um viés ideológico das formulações  da Psiquiatria 

Social.   

A análise do corpo de idéias que constituem o arcabouço conceitual da Reforma, 

que se encontra  bem documentado e  articulado de forma competente,  em um 

conjunto de publicações, mais freqüentemente na forma de livros, coletâneas, 

documentos oficiais e  em Teses e Dissertações,   não está entre os objetivos 

centrais deste trabalho.          

Este estudo procura trilhar alguns caminhos preliminares  e exploratórios  no 

complexo universo da avaliação de resultados através da análise de uma 

experiência empírica do campo da reforma psiquiátrica na tentativa de agregar 

valores não incompatíveis com o universo conceitual descrito acima e de certa 

forma tentar fortalecê-lo para o debate com a sociedade. 
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Inscreve-se na idéia que  tecnologias e políticas podem ser avaliadas de forma    

que possam ser generalizáveis, guardadas peculiaridades de cada processo social 

e de cada sujeito. Tenta se inserir em uma tendência que pode ser identificada,  

pela consulta à literatura internacional, em diversas experiências  bem sucedidas 

no que tange aos aspectos clínicos e sociais em manter pacientes psiquiátricos 

graves em ambientes comunitários, sujeitas à avaliação permanente de forma a 

corrigir metodologias que não alcançam os resultados esperados.  

O Capítulo 2  introduz questões relacionadas com a  efetividade das intervenções 

em saúde mental, principalmente no curso do principal transtorno severo, em um 

contexto de manutenção de pacientes em convívio comunitário. 

No  Capítulo 3 são discutidas  experiências de manutenção de pacientes graves  

em comunidade, principalmente as relacionadas com os egressos de internações 

prolongadas em hospitais psiquiátricos e algumas estratégias de 

acompanhamento relevantes. 

No Capítulo 4 são destacadas questões mais particulares dos dispositivos 

residenciais para pacientes com transtornos mentais e  sua importância como 

componente do conjunto de  estratégias destinadas a enfrentar as necessidades 

desta população.    

Nos Capítulos 5 e 6 são ressaltados aspectos relacionados com os dispositivos 

residenciais no contexto nacional e na cidade do Rio de Janeiro.  

O Capítulo 7 é dedicado a Metodologia da Pesquisa. 

No Capítulo 8 são apresentados os resultados, cuja discussão ocorre no Capítulo 

9. Os comentários finais são desenvolvidos no Capítulo 10. 
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2.  A Desinstitucionalização do Cuidado em Saúde Mental:    

A literatura nacional e internacional tem adotado a designação de Transtornos 

Graves e Persistentes, principalmente pelo caráter estigmatizante dos termos 

crônico e cronicidade em Psiquiatria e Saúde Mental, para uma gama extensa e  

heterogênea de pacientes com características e necessidades por vezes muito 

diferentes. É uma definição que associa a duração dos problemas, o grau de 

sofrimento emocional, o nível de incapacidade que interfere nas relações 

interpessoais e nas competências sociais e o diagnóstico psiquiátrico.  

Geralmente, estão agrupadas sob esta designação pessoas portadoras de alguma 

psicose funcional, que, no campo dos diagnósticos (CID-X), estariam 

essencialmente compreendidas nos códigos F20-F22, F24, F25, F28-F31, F32.3 e 

F33.3 (Rodriguez & Bravo, 2003).   

Entre os  transtornos de maior prevalência (estimada pela Organização Mundial da 

Saúde em 0,4%), encontra-se a Esquizofrenia. Sua evolução é variável, 

considerando-se que uma parte daqueles que enfrentam um episódio 

esquizofrênico se recupera por completo.  O restante, entretanto, pode apresentar 

curso episódico, com quadro variável de sintomas residuais e limitações nas 

atividades cotidianas.  A evolução mais  desfavorável estaria em uma proporção 

de 20%  dos indivíduos  (OMS, 2001). 

Está entre as dez maiores causas mundiais de incapacidade, com taxas similares 

em diferentes países, grupos culturais e sexos. Tende a se desenvolver entre 16 e 

30 anos. Sua causa é desconhecida, mas evidências sugerem influência de 

fatores genéticos,  fatores ambientais relacionados com  a primeira infância e  

fatores sociais.    Nenhuma alteração biológica é patognomônica do transtorno, 

mas diversas diferenças fisiopatológicas existem em uma ampla gama de 

estruturas cerebrais (Mueser & McGurk, 2004).   
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Tem sido enfatizado em pesquisas, o caráter complexo e heterogêneo da 

evolução dos transtornos esquizofrênicos, superando uma dicotomia anterior entre 

um curso progressivamente deteriorado e a remissão completa dos sintomas.   É 

geralmente aceito que o início do curso  é mais instável e que há uma maior 

estabilidade após cinco anos do aparecimento dos sintomas (Rosen & Garety, 

2005). 

O quadro de reversão da visão mais pessimista sobre a evolução da Esquizofrenia 

foi se avolumando a partir o último quarto  do século passado.através de um sólido 

corpo de evidências.  

Ciompi (1980) acompanhou 289 pacientes de um total inicial de 1.642 pacientes 

que sobreviveram até a avaliação final do seguimento de 37 anos na  Suíça. Em 

percentagem, 59% dos pacientes tiveram resultados favoráveis em relação a 

recuperações ou quadros leves em idade mais avançada.  O autor concluiu  que 

existem consistentes evidências para afirmar que o curso da Esquizofrenia é 

vulnerável a mudanças como a vida por si própria e  sujeito a múltiplas influências.  

Em uma avaliação de seguimento, Huber e associados (1975) incluíram  502 

pacientes em um tempo médio de 22,4 anos. 22,1%  apresentaram completa 

remissão  psicopatológica e 86,7% moravam em suas casas por ocasião da 

avaliação final. 55,9% apresentavam um desempenho social aceitável. 

Em um estudo de Harding e associados (1987), 55% dos 168 pacientes avaliados 

foram considerados sem nenhum tipo de prejuízo social ou clínico, ou com tênues 

prejuízos. Este estudo será discutido com mais detalhe no próximo capítulo. 

O International Study of Schizophrenia (IsoS), coordenado pela World Health 

Organization,  acompanhou 1.633 pessoas em diversos países. Os resultados, 

comparados com outros  estudos longitudinais de  Esquizofrenia, mostraram  

taxas de recuperação entre as maiores publicadas até aquela data. Os resultados 

globais são favoráveis para mais da metade das pessoas acompanhadas por 15 a 

25  anos. Um curso curto de sintomas ativos prediz fortemente os resultados de 
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longo prazo, mas os efeitos do meio ambiente desempenham um importante papel 

determinante em relação a sintomas e desabilidade social (Harrison et al, 2001). 

Em um estudo longitudinal de longo curso na Índia, que é um dos poucos em 

países em desenvolvimento,  é descrita a evolução  da Esquizofrenia depois da 

eclosão do primeiro episódio. Da população original de 90 indivíduos incluídos no 

estudo em 1981-1982, foi possível avaliar 61 ao cabo de 20 anos. Os resultados 

mostraram um padrão de curso e funcionamento social distintamente melhor do 

que em países desenvolvidos (Thara, 2004). 

Harrison e associados (1994) realizaram um acompanhamento iniciado no final da 

década de 70 de 95  pacientes psicóticos que teve a duração de  13 anos  em 

Nottingham, Inglaterra. Os resultados indicaram que vários pacientes 

experimentaram um curso inicial problemático, mas um longo curso  estável com 

baixo uso de  dispositivos assistenciais de alta intensidade e recuperação ou 

substancial redução do nível de incapacidade de integração social. Os autores 

consideram que os achados se somam a outras pesquisas relacionadas com 

constatações que a Esquizofrenia não tem uma história natural que caminha de 

forma independente do seu meio cultural e social   

Apesar destas constatações, a atenção sanitária a estas pessoas ainda se 

organiza em grande parte do mundo  em torno da internação psiquiátrica, muitas 

vezes por longos períodos de tempo, não raramente por toda a vida, acarretando 

importantes efeitos secundários no nível de deterioração pessoal. 

Entretanto, ao longo das últimas décadas, diversos países têm implementado 

políticas de atenção em saúde mental baseadas no elemento central comum de 

alteração do eixo da atenção do hospital para a comunidade, caracterizando o 

processo denominado desinstitucionalização da assistência psiquiátrica (Desviat, 

1994; Ramon 1985 e  1992; Leff, 1997; Lesage et al, 2000;  Lamb & Bachrach, 

2001; D’Avanzo et al, 2003). 

Um  corpo de pesquisas consistente tem sido produzido para tentar definir 

pressupostos básicos do que seria necessário para um tratamento mais eficaz do 
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distúrbio esquizofrênico de forma a propiciar a efetiva inserção dos seus 

portadores no seio da sociedade. Um conjunto de estudos tem deixado claro que a 

terapia estritamente medicamentosa não é suficiente para a maioria das pessoas 

com Esquizofrenia (Por exemplo: Hogarty & Ulrich, 1998; Lenroot et al, 2003; 

Lauriello et al, 2003). 

Lehman e colaboradores (1995) apontaram, como  intervenções centrais para um 

melhor prognóstico, a utilização de  dosagens adequadas de medicação, a 

educação para pacientes e para os que os cercam para lidar  mais efetivamente 

com o estresse cotidiano e um cuidado abrangente para ajudar a prevenir e 

resolver as principais necessidades sociais e as crises, incluindo a exacerbação 

dos sintomas. 

Em 2004,  o mesmo autor, em uma atualização de recomendações sobre o tema, 

em consideração a pesquisas relacionadas com  a avaliação de resultados no 

tratamento,  pontua o valor das abordagens terapêuticas que combinam 

medicação com componentes  psicossociais, destacando entre esses,  

intervenções psicológicas, intervenções familiares,  suporte para o Trabalho, 

acompanhamento  intensivo na comunidade e treinamento em habilidades de vida 

diária (Lehman et al, 2004).  De acordo com os autores,  a tecnologia de  

tratamento correntemente disponível quando apropriadamente aplicada e 

acessível, pode propiciar para a maioria dos pacientes significante alívio dos 

sintomas psicóticos e aumento das oportunidades de levar vidas mais satisfatórias 

na sociedade. 

Segundo a OMS (2001),  a eficácia envolve   “uma combinação equilibrada de três 

ingredientes fundamentais: Farmacoterapia, Psicoterapia e Reabilitação 

Psicossocial”.    

Neste enfoque, a Reabilitação Psicossocial se diferencia conceitualmente do 

tratamento propriamente dito.  Como postula Farkas (2003),   a reabilitação se 

centra na incapacidade e na desvantagem com um conjunto de ferramentas 

próprias que a diferencia do tratamento propriamente dito. 
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Como define Rodríguez (1997),  complementa a intervenção farmacológica e 

psicoterapêutica, objetivando ajudar as pessoas com incapacidades psiquiátricas 

a reintegrar-se à comunidade e melhorar seu funcionamento psicossocial, 

permitindo manter-se em seu meio social nas condições mais normais e 

independentes possíveis.  

Na definição da Organização Mundial da Saúde,  com a colaboração da 

Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial,  trata-se de um processo que 

implica  na melhoria da competência individual e na introdução de  mudanças no 

entorno para conseguir uma vida de melhor qualidade possível para pessoas que,  

devido a um transtorno psíquico,  enfrentam algum  nível de incapacidade (OMS, 

1997). 

Como se observa, o universo de pessoas em questão tem um conjunto de 

necessidades muito mais complexas do que o controle da sintomatologia 

psiquiátrica ativa. Estas necessidades envolvem a sua integração na sociedade e 

o desempenho de papeis sociais de forma adequada e necessitam de suporte 

para enfrentar as exigências do  cotidiano e  melhorar sua qualidade de vida. 

As principais dificuldades dos pacientes estão relacionadas com a perda da 

autonomia para a vida cotidiana, a ausência de rede social de apoio, alta 

dependência de outras pessoas, sobrecarga familiar, dificuldades laborais, 

problemas relacionados com  estigma  e dependência econômica. 

De um ponto de vista mais restrito, os programas de reabilitação muitas vezes 

incluem treinamento de habilidades cotidianas instrumentais e interpessoais 

(Bandeira, 1999).  

É necessário identificar em que áreas de enfrentamento encontram-se as 

fragilidades e traçar estratégias individualizadas.  Podem estar relacionadas, por 

exemplo, com o cuidado da higiene, o manejo adequado do dinheiro, a utilização 

de transportes e locomoção pelas cidades, atividades gerais das rotinas do dia, 

manejo adequado de possíveis situações de estresse, isolamento e incapacidade 

de administrar o tempo livre,  entre outras (Blanco & Pastor, 1997). 
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Do ponto de vista mais abrangente, o processo de Reabilitação Psicossocial atua 

em diversas dimensões da vida dos indivíduos e em seu entorno usualmente 

utilizando intervenções de outros campos e tendo interfaces significativas com 

políticas sociais de fora do setor saúde. Ou seja, é necessário  adotar  programas 

que incluam, além de recursos da área assistencial, mecanismos de suporte social 

que sirvam de continente efetivo para a convivência em sociedade.   

Para se garantir a integralidade e a continuidade do cuidado, é necessário  

estruturar uma rede de atenção comunitária e evitar a centralização das ações no 

âmbito do hospital psiquiátrico. Quanto mais efetivas forem as referências extra-

hospitalares de atenção, menor será a utilização do dispositivo hospitalar, tanto 

em número absoluto de internações, quanto em tempo médio de permanência.  

Nesta direção, foram desenvolvidos diversos programas  que articulam 

tratamento, reabilitação e seguimento. Como seguimento comunitário entende-se 

a intervenção  voltada a acompanhar  os pacientes em seu meio de vida, 

estabelecendo  uma relação de ajuda  ativa nas dificuldades que surgem no 

cotidiano e incorporando em uma mesma estratégia o tratamento farmacológico, 

psicológico e as intervenções sociais (Monsalve, 2000).  

Como exemplo, pode-se destacar o tratamento intensivo na comunidade, 

formulado originariamente na década de 70 em Wisconsin, nos EUA (Marx et al, 

1973), mas que acabou por inspirar  inúmeras experiências  em outros países com 

adequações às realidades de cada região (Dixon, 2000).     

Tem como característica básica  identificar as medidas necessárias para alcançar 

a estabilidade e qualidade na vida comunitária, reduzir internações e desenvolver  

as atividades de vida diária, inclusive trabalho.  Não há um limite no tempo para as 

intervenções necessárias e a intensidade varia de acordo as necessidades (Stein 

& Santos, 1998). 

Uma equipe de profissionais assume diretamente a responsabilidade dos serviços 

necessários aos pacientes com uma disponibilidade de 24 horas. Em lugar de 

ensinar atividades de vida diária em ambientes clínicos e esperar que sua 
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generalização nas situações do cotidiano, as ações da equipe se desenvolvem 

nos locais e no contexto onde os problemas surgem e o suporte é necessário. 

O princípio operacional é de que  a equipe deve  ser grande o suficiente para 

incluir representantes das disciplinas necessárias  e para a cobertura nas 24 horas 

e pequena o suficiente para cada membro ser familiar aos pacientes atendidos. A 

proporção de 1:10 é recomendada, mas pacientes com maiores necessidades ou 

programas em áreas rurais podem exigir relações menores (Phillips et al, 2001). 1 

Também de forte influência internacional é o modelo  norte-americano de case-

management  que tenta resolver a fragmentação dos recursos sanitários e sociais.  

O eixo da proposta repousa na figura de um “gestor de casos” (case-manager) 

cujas funções principais são a avaliação das necessidades globais dos  pacientes 

e o desenvolvimento de um plano individualizado, não estando diretamente 

envolvido na equipe de atendimento ao paciente. Em 1993, foi introduzido com o 

nome de Care Management,  como um dos elementos centrais da política do 

governo Inglês de cuidado na comunidade  (Burns,  1997). 

Na década de 90, como decorrência da constatação da possibilidade de um curso 

mais favorável da Esquizofrenia e de outros distúrbios severos e das  avaliações 

positivas de resultados de diversos métodos de abordagem terapêutica e social, 

foi tomando corpo a noção de recuperação (recovery).  Foi identificada como uma 

mudança de paradigma,  por substituir o conceito de um curso desfavorável e  

previsível para a  identificação e valorização do potencial de uma reintegração 

mais efetiva a sociedade (Anthony, 2000). 

O conceito foi introduzido através dos movimentos de usuários e familiares, 

alicerçados  em  depoimentos e  escritos das experiências com a própria 

recuperação  e faz referência ao processo de superação psicológica  do impacto 

dos distúrbios e incapacidades nas pessoas. Está relacionado  com um processo 

único e pessoal de mudança de atitudes, valores, metas e desempenho de papéis 

sociais.  É uma forma de viver esperançosa e que tenta ser satisfatória inclusive 

                                                 
1 Sobre acompanhamento assertivo na comunidade, ver Bandeira e al, 1998. 
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com as limitações produzidas pelas enfermidades. É um processo complexo e 

longo em que se tenta superar o estigma de estar sofrendo de uma enfermidade 

mental (Cleríes, 2000). 

Segundo Farkas (2003),   é o desenvolvimento de um novo sentido para a vida 

das pessoas,  mais além da incapacidade. A recuperação envolve a integração   

na comunidade como um membro efetivo em que pese os efeitos contundentes 

dos distúrbios mentais. 

Na busca de uma definição mais global para o conceito de  recuperação   em 

Esquizofrenia, Liberman  &   Kopelwicz (2004)  alertam para o risco da adoção 

critérios baseados em sintomas psiquiátricos  e sugerem o cruzamento de critérios 

sintomatológicos com os de inserção laboral, de vida independente e de 

constituição de rede social. 

As evidências de recuperação e estabilidade,  desde que sejam possibilitadas as 

estratégias farmacológicas e psicossociais adequadas, apontam para a viabilidade 

da desinstucionalização da assistência psiquiátrica para pacientes portadores de 

transtornos severos e persistentes.    

No próximo capítulo,  serão discutidos os principais aspectos relacionados com o 

processo de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica no cenário 

internacional. 
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3.  O Convívio Comunitário de Pacientes com Transtornos 

Mentais Severos: 

 

Estudos internacionais salientam a escassez  e as dificuldades metodológicas das 

pesquisas que aferem os resultados do cuidado extra-hospitalar para pacientes 

alocados em programas comunitários após longa institucionalização.  Os 

problemas estão  relacionados com o escasso tempo de seguimento, a seleção de 

amostras pequenas e heterogêneas, a adoção de medidas inconsistentes e 

imprecisas e com a não utilização de medidas amplas de resultados que incluam 

os aspectos clínicos, sociais, econômicos e de utilização dos serviços (Anderson 

et al, 1993; Leff & Trieman, 2000; Barbato et al, 2004).  

Em um dos longos estudos prospectivos (Harding et al, 1987), 269 pacientes que 

receberam alta de um hospital de Vermont, Estados Unidos,  iniciaram um 

abrangente programa de reabilitação e foram acompanhados por 32 anos.  Eram 

pacientes diagnosticados como esquizofrênicos, considerados os casos mais 

graves do hospital, com média de 16 anos de evolução de doença e de seis anos 

de internação contínua. 

Nos primeiros dez anos após a alta, em 1965, 70% dos pacientes estavam fora do 

hospital, sendo que 30% da população total sem nenhuma  outra internação 

psiquiátrica no período. Uma grande parte dos pacientes estavam socialmente 

isolados.  

Na fase seguinte, os pacientes foram reavaliados com 20-25 anos de follow-up.  

Foram entrevistados 168 pacientes, que tinham em média 59 anos, e 61 familiares 

dos 71 pacientes que haviam morrido.  Foram excluídos 22 pacientes que 

apresentavam desordens orgânicas, 11 que se recusaram a participar e sete que 

não foram localizados. 

Na avaliação dos resultados, 55% dos 168 pacientes foram considerados sem 

nenhum tipo de prejuízo social ou clínico, ou com tênues prejuízos.  Na pesquisa, 

a ausência de prejuízo foi definida para indivíduos que se encontravam 
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assintomáticos, viviam independentemente, tinham relações pessoais próximas, 

estavam empregados ou eram, de alguma maneira, cidadãos produtivos e 

capazes de cuidar de si mesmos (idem). 

Esses resultados foram tidos como extremamente favoráveis e contrariaram as 

predições da própria equipe da pesquisa. O esperado para pessoas gravemente 

enfermas e que sofreram processo de institucionalização prolongada seria uma 

evolução com padrões de funcionamento deficitários, e, portanto, necessitando 

acompanhamento intensivo nos programas comunitários. 

A decisão, em 1983, de fechar dois hospitais vitorianos - Friern e Claybury, 

localizados ao nordeste de Londres propiciou uma série de estudos prospectivos 

de avaliação da política de substituir hospitais psiquiátricos por serviços 

comunitários que foram realizados pelo Team for Assessment of Psychiatric 

Services (TAPS). Nos estudos iniciais, os pacientes que saíram dos hospitais 

precocemente foram comparados em diversos índices com os que neles 

permaneceram (O’Driscoll & Leff, 1993). 

Na principal subárea de estudo foram comparados os resultados da avaliação de 

278 pacientes, após o primeiro ano de vida comunitária, com um grupo similar e 

pareado, que permaneceu no hospital.  Todas as diferenças de resultados  

estatisticamente significantes favoreceram os pacientes que saíram de alta.  Eles 

ampliaram seu círculo de relacionamento social e a autonomia, mostraram 

atitudes mais positivas em relação ao tratamento e apresentaram o desejo de 

permanecer na situação em que se encontravam.  Os resultados clínicos foram 

mais equívocos, sugerindo que os estados mentais dos dois grupos 

permaneceram estáveis, o que talvez seja explicável pela média de internação de 

quinze anos (Anderson et al, 1993). 

Na avaliação de cinco anos, 114 dos 278 pacientes do estudo de Anderson foram 

reavaliados (Leff at al, 1994). Não foi mais possível o desenho de caso-controle 

pareado porque a maioria dos controles já havia recebido alta por ocasião do 

follow-up. Entre as avaliações do primeiro ano e do quinto ano, foi observada 
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melhora significativa dos sintomas negativos e a rede social e satisfação com o 

ambiente menos restritivo dos pacientes aumentaram consideravelmente. 

Posteriormente, Leff & Trieman (2000) apresentaram os resultados clínicos e 

sociais do follow-up de cinco anos da totalidade da amostra de 670 pacientes, em 

prosseguimento ao estudo anterior que se referiam aos achados da avaliação de 

cinco anos dos 114 que receberam alta nos dois primeiros anos do programa de 

desinstitucionalização. 

O grupo de 670 pacientes era composto por todos os 470 pacientes de longa 

permanência  alocados na comunidade oriundos do Friern Hospital entre 1985 e 

seu fechamento em 1993, mais 200 pacientes do  Claybury Hospital que 

receberam alta entre  1985 e 1990. Dos 670 pacientes alocados no programa, 126 

morreram durante os cinco anos de seguimento, 12 mudaram-se para muito longe 

de Londres para serem avaliados e nove não foram localizados. Os 523 restantes 

foram acompanhados com sucesso através dos cinco anos, representando 97% 

daqueles que sobreviveram. 

Os pacientes foram avaliados em uma bateria de oito escalas (O’ Driscoll & Leff, 

1993) em relação a resultados clínicos  e sociais.  

Os autores destacam que os pacientes preferem morar fora do hospital e a 

qualidade de vida aferida é consideravelmente superior a do hospital psiquiátrico, 

embora relativamente poucos estejam integrados socialmente. Apesar de uma alta 

proporção de delírios e alucinações, os pacientes conseguiram adquirir 

habilidades úteis para a vida em comunidade. Outro dado significativo foi o achado 

que o tipo de acomodação influiu nos resultados. Pacientes alocados em casas 

com equipe mais presente experimentaram menos redução nos problemas de 

comportamento social.    

No Canadá, um estudo foi conduzido no Hospital Louis-H Lafontaine em Quebec 

que era,  em 1989,  o maior hospital psiquiátrico do país com 2000 leitos. Foram 

examinadas as características clínicas e psicossociais de pacientes de longa 

permanência que obtiveram alta na década de 80 e se suas necessidades de 
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cuidado foram alcançadas. Os resultados foram comparados com pacientes que 

permaneceram no hospital (Lesage et al, 2000).    

Foram desenvolvidas alternativas residenciais à hospitalização, começando com 

albergues supervisionados e famílias de adoção, seguidos por uma sucessão de 

casas grupais e por tratamento intensivo  na comunidade. Em 2000, o hospital tem 

cerca de 800 leitos e tem sob sua responsabilidade cerca de 1.300 pacientes em 

variados dispositivos residenciais supervisionados. 

Em 1989, 96 pares de pacientes internados foram escolhidos de um total de 1048 

que,  em primeiro de abril de 1989,  estavam internados há pelo menos um ano, 

mas não tinham o diagnóstico de retardo mental ou estavam em enfermarias de 

cuidados especiais de enfermagem. Um membro do par recebeu alta pelo menos 

uma vez entre 1989 e a época da avaliação (1996 até 1998). O outro membro 

permaneceu no hospital por todo o período  e foi pareado por sexo, idade, tempo 

de permanência e nível de cuidado psiquiátrico. 

Os resultados da avaliação dos pacientes que saíram do hospital apontaram para 

pouca melhora clínica, lenta melhora nas relações sociais, melhora na qualidade 

de vida e a necessidade de dispositivos residenciais supervisionados. 

Os autores referem que  possíveis efeitos negativos da desinstitucionalização não 

foram observados. Não houve sobrecarga para as famílias devido ao fato que a 

maioria dos pacientes foi para dispositivos supervisionados.  Somente dois 

pacientes provavelmente se tornaram  homeless, dois necessitaram de hospitais 

forenses e os pacientes  que foram para nursing homes (20% do total) tinham  

considerável perda de autonomia,  devido a problemas de  ordem física.     

Na Itália, a Lei 724 em 1994 estabeleceu um prazo até  31 de dezembro de 1996 

para o fechamento final dos hospitais psiquiátricos no país. Posteriormente, a Lei 

662 de 1996 adiou o prazo para 31 de março de 1998. Apesar dos serviços 

comunitários estarem implantados isto pouco afetou as populações residuais 

ainda vivendo nos hospitais (D Avanzo et al, 1999). 
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Em decorrência deste processo, um  levantamento, como parte integrante de um 

Projeto de monitoramento do processo de fechamento dos hospitais italianos  – O 

Qualyop Project -,  investigou as características de 4493 pacientes internados em 

22 hospitais públicos em processo de fechamento. Cerca de 450 foram escolhidos 

para sair em 13 meses, mas pacientes seriamente incapacitados e com problemas 

de comportamento foram designados para dispositivos institucionais (idem). 

Posteriormente, em 2003,  D’Avanzo et al apresentaram os resultados do  estudo  

prospectivo referente ao mesmo projeto citado no parágrafo anterior (D’Avanzo et 

al, 2003).    

Os 22 hospitais eram uma parte do número total de 67 hospitais ainda abertos em 

1994. Entre 1995 e 2000, todos os hospitais foram  fechados. Dos 4492 pacientes 

678 faleceram, 24 não foram localizados e 3790 receberam alta. Cerca de 30% 

foram considerados com alta do hospital, mas permaneciam em estruturas 

localizadas nos hospitais conduzidas por agências sociais e eram pacientes 

geriátricos ou com deficiência mental, conforme permitido pela Lei especifica que 

regulou a questão.  

Dos pacientes restantes, 39% foram para Nursing Homes e 29% foram para 

dispositivos residenciais comunitários para pacientes psiquiátricos, em sua maioria 

em dispositivos menores altamente supervisionados. Muito poucos foram para 

residências individuais por sua própria conta ou com famílias. Logo,  as  altas para 

a comunidade  foram principalmente  para outros dispositivos com presença de 

equipe, como sinalizam os autores. 

Outro estudo de follow-up de relevo foi  realizado também na Itália. Trata-se do 

seguimento de pacientes que receberam alta para cuidado comunitário do Hospital 

Psiquiátrico Antonini, nos arredores de Milão, fechado em 1999.  Os pacientes 

foram avaliados em janeiro de 1996 e reavaliados em setembro de 2002, seis 

anos após a primeira avaliação e três a quatro anos após a alta. Conforme 

avaliação dos autores, uma parte significativa da relevância do estudo está 

relacionada com o fato de tratar-se da avaliação de resultados de uma coorte total 
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não selecionada de pacientes desinstitucionalizados de um único hospital 

psiquiátrico (Barbato et al, 2004). 

Dos 273 pacientes que receberam alta, 110 foram alocados em nursing homes ou 

instituições para pessoas com retardo mental, duas juntaram-se as famílias e 161 

entraram em um conjunto de residências baseadas na comunidade que 

propiciavam três diferentes níveis de cuidado.   

Dos 161 pacientes que foram destinados aos dispositivos residenciais, 62 foram 

para unidades de cuidado residencial, 51 para casas grupais e 48 para 

apartamentos, como pode ser observado no Quadro I. Em relação ao cuidado, os 

residentes receberam serviços médicos, case management e atenção multi-

profissional em saúde mental ligada aos serviços comunitários psiquiátricos. 

 

 
Quadro I. Tipologia de dispositivos residenciais utilizados no fechamento do 
Hospital Antonini na Itália: 
 
Quatro unidades com 18-20 leitos, especialmente construídas para este fim,  

destinadas aos pacientes com menos autonomia, com equipes nas 24 horas do 

dia 

Oito Casas Grupais para 4-8 pessoas com staff durante 8-12 horas do dia. 

Quinze apartamentos grupais para 2 – 4 pessoas com maior grau de autonomia 

que recebem suporte diário em tratamento específico e programas de reabilitação. 

 

 

O seguimento dos pacientes que foram para a comunidade não mostrou 

diferenças em psicopatologia, mas em termos do comportamento social global 

houve um significante aumento no número de pacientes com pequena ou 

nenhuma desabilidade e um correspondente decréscimo do número de pacientes 

com moderada desabilidade. 
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A maioria dos pacientes apresentou estabilidade residencial. A taxa de óbitos após 

a alta foi baixa e não houve mortes por acidente ou suicídio. O número de 

admissões em enfermarias psiquiátricas para pacientes agudos foi limitado. 

Os autores afirmam que a exeqüibilidade do cuidado de pacientes com distúrbios 

mentais graves em settings não institucionais não pode ser mais questionada, mas 

a possibilidade serem reproduzidos estilos de cuidado e funcionamento 

institucionais não deve ser desprezada, principalmente em  dispositivos com mais 

pacientes e maior intensidade de cuidado. 

Em Sidney, na Austrália, foi realizado um seguimento de 40 pacientes que saíram 

de um hospital para quatro estruturas residenciais por ocasião de um processo de 

fechamento de um hospital psiquiátrico. Eram pessoas com pelo menos dois anos 

de internação contínua, diagnóstico de transtorno  mental  severo e idade entre 16 

e 65 anos. Nenhum deles vinha apresentando nos últimos dois anos problemas 

sérios de  comportamento, agressividade, uso de álcool e drogas ou idéias 

suicidas (Hobbs et al, 2000).  

As estruturas residenciais iniciais tinham dez vagas por dispositivo, sendo três 

casas e um bloco com três apartamentos. Todas possuíam áreas de recreação 

internas e externas,   eram supridas com um veículo e os residentes tinham fácil 

acesso a lojas e transportes públicos dentro de uma distância passível de ser feita 

caminhando.  

O modelo de acompanhamento comunitário adotado foi uma adaptação do 

tratamento intensivo na comunidade (já descrito anteriormente no capítulo 2). Uma 

equipe multi-profissional propiciava o cuidado nas 24 horas do dia. Um intensivo 

sistema de gestão de casos (case management) era desenvolvido em cada 

residência para acessar necessidades particulares dos moradores. Programas 

eram dirigidos para  as características pessoais  relacionadas com higiene, 

cozinha, compras,  administração da medicação, obtenção de empregos 

protegidos e acesso aos serviços comunitários. Durante os primeiros 18 meses, 

sete residentes foram readmitidos no hospital e pacientes adicionais ingressaram 

no programa.   
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Os pacientes foram avaliados em diversas áreas após dois anos  (Hobbs et al, 

2000) e, posteriormente, após  seis anos (Hobbs et al, 2002).  A principal   

variação  observada ao cabo de seis anos foi relacionada com a intensidade de 

supervisão.  A cobertura de 24 horas havia sido reduzida para oito horas diárias e 

36% dos pacientes viviam com um nível mínimo de supervisão.  

Os resultados em relação à satisfação da clientela foram significativos, sendo que 

a maioria percebia sua vida de uma forma estável e demonstrando  poucas metas 

para o futuro,  havendo uma diminuição de interesse em relação aos programas 

de reabilitação.  A rede social dos pacientes era na maioria das vezes relacionada 

com  os dispositivos residenciais, com as famílias e com os serviços de saúde 

mental.  Observou-se um nível considerável de estabilidade clínica, sem 

alterações significativas na sintomatologia psiquiátrica.   

Os autores consideraram úteis os dispositivos com cobertura de 24 horas para 

lidar com a transição para o ambiente comunitário, principalmente nos estágios 

iniciais.   

A necessidade de suporte social abrangente e a dependência assistencial dos 

pacientes que saem dos hospitais são sinalizadas por Rasanen e associados  

(2000), evidenciadas através de um estudo de seguimento realizado na Finlândia. 

Foram acompanhados   253 pacientes de longa permanência que se encontravam 

em um hospital psiquiátrico havia  pelo menos seis meses sem interrupção.  

No momento da reavaliação, quatro anos depois, 30% dos pacientes 

permaneciam internados no mesmo hospital e cerca de 25% estavam  alocados 

em dispositivos residenciais com níveis variados de cuidado. 15% do total de 

pacientes viviam fora dos hospitais sem suporte profissional diário. 14% haviam 

morrido e os demais se encontravam em outras  instituições que não eram 

hospitais psiquiátricos.  

Quando são observados os relatos sobre os processos de fechamento de 

hospitais psiquiátricos é usual se verificar a utilização de soluções institucionais. 
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Trieman e Leff estudaram em 1998 as populações residuais de quatro hospitais 

ingleses que deveriam ser fechados no prazo de um ano. Os 368 pacientes 

avaliados eram, em sua maioria, idosos, do sexo masculino e com muitos anos de 

internação. A maioria dos pacientes foi alocada em grandes lares residenciais e 

lares de enfermagem (nursing homes) abrigaram grupos de pessoas mais idosas. 

Os autores referem a crescente demanda no atual estágio da 

desinstitucionalização na Inglaterra por dispositivos mais supervisionados 

(Trieman & Leff, 1998). 

Em  relação ao fechamento do hospital psiquiátrico de Leganés, Espanha, Desviat 

comenta a existência de um núcleo duro, de usuários de manicômios, irredutível 

ao processo de desinstitucionalização. Antes do fechamento do hospital, foi criada 

uma unidade residencial, um espaço hoteleiro e de serviços de enfermagem 

destinados a acolher os últimos 88 pacientes na maioria  idosos com problemas 

de limitação física (Desviat,1994). 

É uma instituição com 96 leitos,  divididos em 48 quartos, que é identificada como 

um recurso extremo para pessoas que esgotaram suas possibilidades terapêuticas 

em outros programas e tem características de um acolhimento de caráter 

permanente. As intervenções se baseiam  na criação de múltiplos estímulos que 

fomentam a orientação, a animação sócio-cultural dos moradores e participação 

nas atividades de vida diária da unidade. O cuidado específico se centra no 

cuidado médico não psiquiátrico, na fisioterapia e na terapia ocupacional (Instituto 

Jose Germain, 1997 e 1999).  

Von Cranach,  em 2000, descreveu o processo desenvolvido em algumas regiões 

da Alemanha de implantação de lares localizados nas áreas de hospitais 

psiquiátricos para pacientes crônicos. O autor analisa em consideração aos 

resultados obtidos no estudo que os lares institucionalizados propiciam menor  

acesso à comunidade e problemas na área de autodeterminação da clientela em 

comparação com os dispositivos fora dos hospitais. 

Dependendo das peculiaridades da clientela e possivelmente das estratégias  

centrais que orientam os processos,  a passagem para ambientes institucionais é 
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o recurso mais utilizado. Uma amostra de 116 pacientes de um total de 409 que  

haviam permanecido em média 19 anos em hospitais psiquiátricos da Áustria   foi 

avaliada  cerca de dois anos após a alta.   Os resultados mostraram  que quase 

70% deles estavam localizados em nursing homes e outras instituições. Quase 

metade dos pacientes recebeu o diagnóstico de   Esquizofrenia e mais um quarto 

de Deficiência Mental.  No momento da avaliação, o cuidado institucional mantinha 

um papel essencial e o nível de desabilidade social permanecia alto (Haberfellner 

et al, 2004).  

Cabe destacar que diversas experiências de diminuição de leitos ou fechamento 

de Hospitais Psiquiátricos  utilizam o  dispositivo denominado  nursing home como 

local de acolhimento dos egressos da internação. 

São dispositivos institucionais com características díspares que oferecem  cuidado 

de enfermagem e reabilitação para pessoas com moléstias ou desabilidades 

funcionais, principalmente destinadas a idosos, mas também, menos 

freqüentemente, para usuários mais jovens com necessidades especiais como 

deficientes mentais e pacientes com transtornos mentais.  

Nos Estados Unidos da América, este tipo de instituição foi fortemente estimulado  

pelo Programa Medicaid, mediante estímulos financeiros redirecionados do 

orçamento dos hospitais estaduais. Com a política de redução de leitos nos 

hospitais, principalmente no período entre 1965 e 1975, numerosos pacientes 

foram transferidos  para Nursing Homes. No final da década do 90, entretanto, seu 

papel nos serviços de saúde mental parece ter diminuído, exceto na assistência a 

idosos com diagnóstico de Demência (Mechanic & McAlpine, 2000). 

Comentando a desinstitucionalização após longo período de internação de 

pacientes, Marja e associados (2003) salientam que no desenho das alternativas  

residenciais comunitárias existe  uma balança entre prover estrutura e proteção 

por um lado e por outro, atender os anseios de normalização e integração 

comunitária.  Segundo sua avaliação as características das nursing homes 

colocam ênfase na proteção a ponto de alguns autores considerarem  a passagem 

de pacientes para estes dispositivos como transinstitucionalização.  
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Os autores consideram um problema central como possibilitar que os pacientes 

vivam em comunidade da maneira mais normal possível e ao mesmo tempo 

protegê-los   das conseqüências de sua inabilidade de fazer parte da sociedade e 

da inabilidade da sociedade de lidar com eles. A situação atual mostra que os 

pacientes vivem em locais  mais limpos com características mais semelhantes a 

um Lar, tendo sido quebrado com sucesso o cuidado custodial dos hospitais 

psiquiátricos. Entretanto, em relação a sua participação comunitária,  os  

resultados são mais discretos: suas vidas são caracterizadas por isolamento 

social, baixa participação em atividades de lazer e a vivência de experiências 

ligadas ao estigma da Doença Mental (idem). 

Achados semelhantes foram identificados em Vermont, EUA, onde foi avaliado o 

nível de integração social de um grupo de 46 pacientes  que haviam recebido  alta 

quatro anos antes de um  Hospital Estadual, sendo que 50% deles estavam  em 

dispositivos residenciais.  Embora seu nível de suporte fosse adequado, sua 

integração na comunidade era baixa em termos do uso de recursos comunitários e 

foram detectados problemas relacionados com o estigma. Os autores consideram 

que as questões mais perversas e insidiosas da integração comunitária com  quais 

os pacientes se deparam não foram efetivamente mitigadas pela política 

implantada (Dewees et al, 1996). 

Cambridge e associados avaliaram em diversos aspectos  pacientes que tinham  

saído dos hospitais havia doze anos na Inglaterra.  Somente cerca da metade 

apresentavam  uma relação  positiva com vizinhos e sua principal rede social era 

constituída por membros da equipe e pacientes de outros programas. Os autores 

consideram inquietante que, após mais de uma década de vida comunitária,  os 

pacientes continuem  interagindo  no que denominam  uma comunidade dentro da 

comunidade (Cambridge et al, 2003). 

Como foi citado, um grande segmento da clientela deste dispositivo chamado  

nursing home é composto por idosos.  Os   levantamentos das características das 

populações de longa permanência em hospitais psiquiátricos apontam para o 
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elevado número de pacientes de elevada faixa etária e entre eles, muitos  

apresentam quadros orgânicos.  

Segundo Trieman & Wills (1997), os hospitais psiquiátricos no Reino Unido 

cumpriam um papel tradicional de servir de asilo para pessoas idosas com 

distúrbios mentais e os aspectos originais de  seus distúrbios eram suplantados 

por difuso  retraimento social e negligência no cuidado pessoal,  que faziam  deles 

pessoas altamente dependentes.   Estas constatações  envolvem  necessidades 

especiais que devem ser contempladas nos processos de realocação  em outros 

dispositivos.  

Shergill et al (1997) acompanharam  o  movimento de 61 pacientes idosos, sendo 

que metade deles com mais de 80 anos e somente dois com menos de sessenta, 

para outros dispositivos após o fechamento do Hospital Friern. Somente um não 

tinha o diagnóstico de Demência. Os dois pacientes com menos de 60 tinham 

diagnóstico de Demência pré-senil.  

Foram transferidos para duas casas  de enfermagem especialmente  desenhadas 

para este fim  situadas nas proximidades da  área  original  de  procedência dos 

pacientes e  para duas enfermarias localizadas em um hospital geral que sofreram 

uma  readaptação. Os resultados de uma breve avaliação,  após no mínimo nove 

meses da mudança,  mostraram  resultados satisfatórios mostrando a 

possibilidade de manter pacientes com este perfil em ambientes menos restritivos. 

Quando da decisão de fechamento dos hospitais Friern e Claybury,  já discutida 

anteriormente,  as autoridades responsáveis enunciaram uma política em que as 

estruturas destinadas aos idosos deveriam ser unidades com características 

residenciais de, no máximo, 24 pessoas. O objetivo era evitar,  tanto quanto 

possível,  alguns dos aspectos negativos do cuidado institucional.  

Trieman & Wills (1997) avaliaram comparativamente as características destes  

dispositivos residenciais em relação a enfermarias hospitalares. Eram quatro 

dispositivos,  sendo o primeiro a conversão de uma grande casa em uma nursing 

home para 22 pacientes com Demência. O segundo,   dividido em duas partes de 
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18 pacientes, foi montado  em  um  local onde funcionava uma maternidade. O 

terceiro, gerenciado pelos serviços sociais, era localizado em uma moderna   

residência de um piso   especialmente construída para este fim e  abrigava  um 

grupo de 24 pacientes divididos  em dois setores. A última era uma residência de 

três andares para sete residentes.    Existiam  quartos individuais para a maioria 

dos residentes  em nítido contraste com as enfermarias, onde grupos de 7-10 

pacientes dividiam cada  dormitório. 

Os principais resultados foram positivos nas áreas de  qualidade de vida e 

integração comunitária. Em relação à estabilidade do comportamento, os 

pacientes que permaneceram nas enfermarias apresentaram uma marcada 

deterioração cognitiva e comportamental em comparação com os que saíram. 

Os autores pontuam, na análise dos achados, que uma balança entre a meta de 

alcançar  condições normais de vida  e a provisão do cuidado diário necessário 

deve ser levada em conta. Logo, consideram que uma política de radical 

desmedicalização não seria aconselhável.  Além disso, na medida  que a saúde 

dos residentes com este perfil  começa a declinar com a idade, eles necessitam de 

mais suporte físico e médico. Se isto não está disponível, os residentes acabam 

por ser  deslocados para outro lugar mais uma vez. Assim, no planejamento dos 

dispositivos, é preciso considerar  também as futuras demandas da clientela. 

A questão das possíveis conseqüências negativas da mudança compulsória de 

dispositivo, seja na comunidade, seja do hospital psiquiátrico para a comunidade, 

envolve todo o tipo de clientela e não apenas os idosos. 

Farhall e colegas (2003) estudaram a incidência do que é denominado trauma de 

realocação entre 85 pacientes que foram transferidos involuntariamente de 

enfermarias de longa permanência para unidades de cuidado comunitário como 

parte de um programa de fechamento de um hospital em Melbourne, Austrália. 

Uma parte dos participantes do estudo foi deslocada diretamente para os 

dispositivos comunitários e outra para unidades de transição  em áreas do 

hospital.   
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Os resultados apontaram que os efeitos adversos da realocação podem ser 

minimizados pela preparação de pacientes por um período de quatro meses ou 

mais com a inclusão de seis ou mais visitas ao novo dispositivo, sem ser 

fundamental a passagem por um ambiente de transição (Farhall, 2003). 

Em Queensland, também Austrália, Meeham e associados (2001) realizaram  

estudo semelhante em população de idosos de longa permanência que foram 

transferidos de hospitais psiquiátricos para dispositivos residenciais especialmente 

construídos para este fim, como parte de um processo de reforma do sistema de 

saúde mental da região que tem como um dos componentes centrais  a 

descentralização dos serviços prestados por  hospitais psiquiátricos.  23 pacientes 

foram deslocados de quatro enfermarias de um hospital psiquiátrico para duas 

estruturas denominadas extended care units formatadas no âmbito da 

reorientação assistencial. 

São dispositivos localizados em áreas contíguas a  instituições  para idosos ou  

hospitais gerais. A maior parte dispõe de  quartos individuais com banheiros em 

estruturas que pretendem manter a privacidade e a independência. A presença da 

equipe multidisciplinar cobre  às  24 horas do dia.  Embora estejam planejadas 

para o cuidado por longo prazo, existe um foco na preparação dos pacientes para 

viver em formas de moradia mais independentes.  Número de pacientes de cada  

uma varia entre oito e 22 vagas 

Três dos pacientes faleceram logo depois da mudança. Os demais 20 foram 

avaliados seis meses antes de sair e duas vezes depois, com seis semanas e seis 

meses de vida comunitária. Foi  utilizado  um instrumento para aferir desabilidades 

de comportamento e funcionamento social em idosos e outro para comportamento 

agressivo e agitado. 

Os autores consideram que os resultados não mostraram impactos desfavoráveis 

no comportamento e funcionamento social que possam ser atribuíveis a 

realocação. Consideram que planejamento cuidadoso na pré-alocação e 

adequado suporte pós-alocação podem ajudar a reduzir o impacto negativo das 

transferências de dispositivos em pacientes idosos com distúrbios mentais.   
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O mesmo autor em  2004 realizou estudo de  avaliação  da passagem de  grupo 

de 60 pacientes idosos transferidos  de um hospital psiquiátrico para sete dos 

mesmos dispositivos citados acima (ECUs), ainda em Queensland (Meeham et al, 

2004). A média etária era de 75 anos.  

Os resultados mostraram que os dispositivos não hospitalares tinham práticas 

menos restritivas comparadas às antigas enfermarias. O maior acesso à 

comunidade foi uma conseqüência direta da maior independência do novo meio, 

próximo a lojas  e de atividades sociais.  Apesar disto, os escores da avaliação em 

relação ao acesso comunitário e contacto social permaneceram na parte inferior 

da escala, sugerindo que há muito a ser desenvolvido nestes domínios.   

O movimento para os dispositivos externos foi uma clara fonte de estresse  para 

alguns pacientes.  O aumento significativo de problemas de funcionamento social  

em torno do momento da mudança  reforça  esta observação. Entretanto, em 

contraste com outros estudos, parece ter sido menor em face do planejamento da 

realocação e do suporte proporcionado pela equipe após a transferência.   

Afora dispositivos de caráter francamente  institucionais como os descritos acima, 

alguns  autores consideram a  demanda por lares muito supervisionados como 

parte de um processo que vem sendo denominado reinstitucionalização da 

assistência psiquiátrica.  

Priebe,  em 2004,  opinava   que, embora as residências supervisionadas  sejam 

consideradas como uma alternativa aos asilos e portanto um sinal de 

desinstitucionalização,  elas representam uma forma de cuidado institucional e  de 

proteção.  

Uma discussão de interesse para o debate envolve a questão se o cuidado 

comunitário é compatível com qualquer tipo de paciente de longa permanência, 

considerando-se  os pacientes chamados difíceis de viver em comunidade ou  

aqueles que necessitam alto grau de supervisão, face o seu quadro clínico. 

Lelliot e Wing apontavam em 1994, por ocasião de um levantamento nacional dos 

novos  pacientes de longa permanência que, devido a algumas de  suas 
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características comportamentais,   como agressão imprevisível, violência extrema, 

e comportamento anti-social, um número significativo de pacientes apresentava 

dificuldades para a alocação em dispositivos tradicionais na comunidade.  

Leff & Szmidla (2002) pleiteiam que, no final dos programas de fechamento de 

hospitais,  um grupo é invariavelmente identificado como mais difícil de ser 

alocado  nos dispositivos residenciais habituais na comunidade, em face de uma  

conduta perturbada ou perturbadora, usualmente agressividade ou 

comportamento sexual  desinibido.   Em comparação com os demais pacientes de 

longa permanência, eles são homens mais jovens com manifestações agressivas  

e um nível acentuado de sintomas psicóticos.  

Muitos deles são novos pacientes de longa permanência indicando que não são 

produtos das práticas institucionais. Segundo Shepperd (1998), uma das causas 

da permanência de pacientes nas enfermarias de agudos, freqüentemente em 

hospitais gerais,  era a falta de acomodações com mais suporte para  pacientes 

que experimentavam um ajuste instável na comunidade.   

A literatura vem designando esta população de novos pacientes de longa 

permanência (‘new long-stay’), surgidos quando o processo de 

desinstitucionalização já estava em pleno curso.  Geralmente mais jovens que os 

antigos pacientes de longa permanência, muitos se incluem na definição de 

difíceis de viver em comunidade pelo comportamento altamente instável e o risco 

potencial para outros e para si mesmos (O’ Malley & Croucher, 2003).    

Outro  tipo de pacientes não apresenta  estes problemas, mas são altamente 

dependentes e se recusam a deixar o hospital. No Estado de Hesse, Alemanha,  

foram avaliados 266 pacientes que ainda residiam em enfermarias de longa 

permanência após vários anos de políticas de desinstitucionalização  em 

andamento. Eles apresentavam um alto grau de sintomas negativos,  presença 

moderada de sintomas positivos e  desabilidades sociais severas. Além disso, 

eram muito dependentes no cuidado diário e apresentavam uma rede social  

empobrecida e  atividades de lazer escassas (Franz et al, 2002). 
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As atividades de reabilitação propriamente ditas estão ligadas à maior parte dos 

programas de desinstitucionalização e de dispositivos residenciais na comunidade. 

A questão dos pacientes que são em princípio considerados como mais difíceis de 

viver em comunidade coloca a questão das unidades de passagem ou unidades 

temporárias de preparação para a vida comunitária ou unidades voltadas 

especificamente para a reabilitação psicossocial, que podem ser localizadas em 

ambientes hospitalares ou não.  

Em 2002, Trieman & Leff publicaram estudo sobre um grupo de 72 pacientes de 

longa permanência hospitalar que foram considerados sem possibilidades de 

viverem nas casas comunitárias usuais. Foram alocados em quatro dispositivos 

diversos, sendo três localizados em hospitais. Foram avaliados no primeiro e no 

quinto ano com uma bateria de cinco escalas, sendo que uma desenvolvida 

especialmente para esta pesquisa, voltada para aferir problemas de 

comportamento especiais que dificultam a convivência dos pacientes na 

comunidade (Special Problems Rating Scale). 

Os resultados mostraram que pacientes com este perfil, considerados a priori 

difíceis de viver em comunidade, podem se beneficiar de programas de 

reabilitação em ambiente institucional de forma a tornarem-se aptos a residir em 

casas comunitárias comuns. 

O mesmo Leff  com Szmidla (2002), estudando um programa de fechamento de 

um hospital nos arredores de Londres (Warley),  identificaram, usando a mesma 

escala (SPRS),  um grupo potencial de paciente difíceis de viver em comunidade. 

Foi desenvolvido um programa de reabilitação cujas linhas chave eram a mudança 

da medicação para novos antipsicóticos, o treinamento da equipe e o cuidado 

individual dos pacientes com abordagem cognitiva e comportamental. 22 

pacientes foram alocados em um novo dispositivo criado na área térrea do hospital 

que possuía seu próprio  jardim interno.  

Baseados nos resultados de uma comparação com uma clientela com 

características semelhantes que permaneceram em outro hospital, os autores 

defendem o valor de um programa intensivo de reabilitação como etapa prévia de 
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preparação para a alocação de pacientes em dispositivos residenciais com 

presença de equipe contínua. Estimam o período intermediário em dois anos. 

Consideram que os componentes do programa a serem  adotados permanecem  

uma questão em aberto, mas que as três características centrais adotadas em 

Warley parecem úteis.   

Uma modalidade denominada na Inglaterra de hospitals hostels  tem funcionado 

como estrutura de passagem  para níveis de vida mais independente. São 

descritas como acomodações com  cuidado contínuo (24 horas) e que, ao mesmo 

tempo, enfatizam a reabilitação em estruturas mais domésticas do que  uma 

enfermaria hospitalar.  Os resultados de pesquisas apontam o êxito destes 

programas no sentido da alta para dispositivos mais autônomos, mas existe uma 

minoria de pacientes que não conseguem sair,  o que levanta questões sobre a 

propriedade de aloca-los  nestas estruturas em lugar de transferi-los para sítios 

mais definitivos  (O’ Malley & Croucher, 2003).    

O capítulo seguinte será dedicado a uma discussão mais específica sobre os 

dispositivos residenciais para pacientes com distúrbios mentais severos. 
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4. Algumas Questões Relevantes acerca dos Dispositivos 

Residenciais   

Entre as questões cruciais no processo de desinstitucionalização dos pacientes 

graves de longa permanência hospitalar ou não, encontram-se os dispositivos 

residenciais dos pacientes na comunidade.  

Desde a década de 80, a necessidade de moradias estáveis que estivessem 

vinculadas a um efetivo suporte social tornaram-se uma questão maior da política 

de saúde mental dos EUA. Estudos apontavam que uma grande parte dos cerca 

de dois milhões de americanos com distúrbios mentais de longo curso viviam, no 

começo daquela década, em moradias inadequadas, carentes de suporte para 

suas necessidades ou eram homeless (Carling,1993).  

Como resultado existiam, ao final da década de 80, 16.000 locações residenciais 

que serviam a 59.000 pessoas, em uma ampla gama de programas residenciais, 

sendo o dispositivo mais comum os lares grupais (23% do total) (Randolph et al, 

1991). 

Na Itália, em Maio de 2000, existiam 1.370  dispositivos residenciais com 17.138 

vagas, com uma média de 12,5 vagas por dispositivo e uma taxa de 2,98 vagas 

por 10.000 habitantes. A maioria tinha equipe nas 24 horas do dia em uma 

proporção de 1,42 pacientes por cada trabalhador (Girolamo et al, 2002). 

Na Alemanha,  a diminuição do número de leitos, particularmente na década de 

90, resultou em  uma demanda crescente por dispositivos residenciais. Em Berlim, 

o número  triplicou na última década (Kaiser et al, 2001) e na Alemanha em geral 

aumentou em 101% de 1990 até 1996 (Priebe et al, 2005). 

Na Holanda, o número de  vagas era de  24,8 por 100.000 habitantes em 1992 e 

passou para 43,8 em 2001, representando um aumento de 77% e na Suécia 

passou de 76/100.000 em 1997 para 88/100.000 em 2002 (mais 15%) (Idem). 
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Por ocasião do fechamento dos hospitais Claybury e Friern em Londres foram 

estabelecidas cerca de cem dispositivos residenciais, sendo que cerca de 75%  

dos pacientes ficaram em acomodações protegidas com presença de equipe 

(Trieman, 1997).  

Na Inglaterra como um todo, estimava-se que existiriam,  em meados da década 

de 90, quase 54.000 vagas em dispositivos residenciais para pacientes com 

distúrbios mentais (Lelliot et al, 1996).  

Com a evolução através dos anos do processo de desinstitucionalização as 

estruturas residenciais foram se tornando  elementos fundamentais do arco de 

serviços e programas oferecidos aos pacientes com distúrbios severos com longas 

institucionalizações ou não.    

Não existe uma tipologia precisa reconhecida internacionalmente que possa 

classificar os dispositivos residenciais e identificar distintas funções para grupos 

específicos de pacientes com distúrbios severos. Muitas vezes nomes distintos 

correspondem a dispositivos idênticos e nomes similares a diferentes 

características e objetivos não convergentes (Girolamo & Bassi, 2004). 

Existem variações relativamente comuns relacionadas com a presença de equipe 

no  dispositivo, número de moradores e tipo de estrutura física. Como exemplo, as 

estruturas  implantadas para alocação dos pacientes que saíram dos Hospitais 

Friern e Claybury na Inglaterra que são dispositivos relativamente pequenos,  

ajustados  em um gradiente de necessidades de suporte que vai do máximo com 

cobertura de equipe nas 24 horas do dia até um baixo suporte, muitas vezes com 

disponibilidade de presença de equipe apenas mediante chamado (Trieman, 

1997).   

Um tipo de dispositivo muito utilizado no fechamento de hospitais  é o denominado 

Group Home. Caracteriza-se por ser uma acomodação grupal sem presença  de 

equipe, geralmente utilizada por longo prazo.  Em geral, aloca pacientes mais 

velhos e as evidências tem mostrado que é um ambiente estável e efetivo para 

substituir os hospitais de longa permanência (O’ Malley & Croucher, 2003) 
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A partir da premissa que para uma parte significativa da clientela, havia  a 

necessidade de integrar à moradia, um suporte clínico e social adequado, foi 

sendo construído o conceito de   supported housing  ou housing with support para  

caracterizar estruturas onde  a moradia e o suporte  têm uma ligação intrínseca,  

conforme a definição de Fakhoury e colaboradores em revisão de 2002 sobre a 

matéria.  

Mais que um modelo alternativo, que proponha novas tipologias, é, segundo 

Calzado e associados (1997), uma nova proposta de entendimento  da atenção 

residencial,  que enfatiza a necessidade equilibrar estratégias entre o acesso a 

moradias normais com um sistema de apoio flexível e contínuo.   

O’ Malley e Croucher (2003) definem o conceito como uma designação genérica 

que inclui uma diversidade de modelos de suporte/acomodação que tem, como 

principio primordial, o  aumento da qualidade de vida de pessoas vulneráveis, 

provendo  um meio estável que venha a propiciar  maior independência. 

Fakhoury salienta que a  avaliação de resultados vem  indicando  um impacto 

positivo da utilização de acomodações com suporte  psicossocial, mostrando  a 

necessidade de aprofundar estudos relacionados com a  identificação das  

variáveis - chave que estão influenciando nestes  resultados (Fakhoury, 2002).  

Avalia que existe uma resistência por parte dos pesquisadores em relação  ao 

tema por considerar a matéria no âmbito dos serviços sociais. 

Como comenta Newman (2001), a maioria dos pesquisadores centra seus 

esforços na avaliação dos serviços e intervenções de tratamento que as pessoas 

precisam para a vida comunitária e apenas um pequeno grupo se dedica a avaliar 

a relação entre o bem estar do indivíduo com as condições físicas do dispositivo 

residencial  ou a qualidade da vizinhança, ou seja, especificamente o impacto das 

características da  moradia. Nesta concepção, a questão central seria se as 

características da moradia trazem benefícios terapêuticos que operam 

independentemente do tipo e  intensidade dos serviços ofertados.   
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Segundo Wong & Solomon (2002), a agenda de pesquisas deve ser dirigida para  

identificar as características dos dispositivos residenciais que estão associadas 

com resultados positivos.  Comentam que, embora seja consenso que a meta 

maior dos dispositivos residenciais seja a integração com a sociedade, não está 

suficientemente avaliada a extensão em que o formato da moradia e  as 

características do serviço de apoio influem nesta variável. 

Apesar de comentarem  a escassez de pesquisas sobre a questão, Harkness e 

associados (2004) analisaram trabalhos sobre impacto de algumas variáveis 

relacionadas com moradias em pacientes com distúrbios mentais persistentes.   

Comentam que, apesar da ausência de uma base empírica sólida,  existe uma 

sugestão na literatura que pacientes com distúrbios mentais  reagem 

favoravelmente em dispositivos  menores. As explicações desta constatação estão 

relacionadas com a atmosfera menos institucional e mais similar a um lar, que 

acaba tornando o ambiente menos ameaçador e criando um senso de 

comunidade maior entre os moradores.  

Girolamo e Bassi (2004) consideram o tamanho uma variável crítica para qualquer 

classificação dos dispositivos residenciais e talvez a variável isolada mais 

importante, pois pequenas residências ajudam a criar um ambiente caseiro que é 

um brutal contraste com os grandes ambientes institucionais do passado. 

Consideram, entretanto, que é infactível economicamente planejar um sistema 

baseado em um grande número de pequenos dispositivos (por exemplo, três ou 

quatro pessoas)  com suporte intensivo.       

Outros estudos da mesma revisão apontam que, ao contrário das expectativas, 

uma vizinhança heterogênea  do ponto de vista sócio-econômico e demográfico, 

com uma mistura de uso comercial e residencial, está associada com resultados 

melhores para pacientes com distúrbios persistentes, possivelmente devido a 

maior tolerância e menos rejeição da vizinhança com a doença mental.   
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Uma questão central no planejamento dos dispositivos residenciais é se a 

alocação dos pacientes deve ser feita em uma base temporária ou deve  

proporcionar um lar definitivo. 

Em relação aos pacientes desinstitucionalizados, a  mobilidade para outros 

dispositivos não é o usual, havendo uma tendência do paciente permanecer no 

local original da saída do hospital,  como apontam Trieman e associados (1999), 

confirmando achado mais antigo na mesma direção (Lewis & Trieman, 1995).  

Em 1998, Trieman e associados apresentaram os resultados de uma avaliação de 

567 pacientes egressos de dois hospitais  psiquiátricos londrinos.  61% dos 

pacientes que receberam alta para dispositivos residenciais, principalmente casas 

grupais, permaneciam na mesma acomodação e as mudanças de dispositivos 

foram para outros com o mesmo nível de suporte, apenas com uma leve tendência 

de mobilidade para estruturas   menos supervisionadas.   

Geller & Fisher, em 1993, publicaram o resultado da avaliação de todos os 

dispositivos residenciais  do oeste de Massachusetts (EUA) em dois  momentos 

distintos em 1987 e 1991.  O objetivo era avaliar onde os pacientes moravam após 

quatro  anos.  Nos dois momentos, as vagas estavam ocupadas com pessoas que 

tinham vindo diretamente do hospital estadual  e somente 5-6% de pessoas que 

vinham de um dispositivo mais restritivo. 

Na Itália, também é observada  uma baixa rotatividade nas vagas em dispositivos 

residenciais (Girolamo & Picardi, 2002). Durante 1999, em mais de um terço dos 

dispositivos não  ocorreu nenhuma saída e em 31,5% ocorreram uma ou duas. 

Conseqüentemente, poucas admissões foram possíveis.  

Estes achados apontam para a uma estabilidade dos pacientes nos dispositivos  

em oposição a um modelo de  transição  denominada   continuum residencial 

linear, concepção que se tornou,  na década de 80,  o marco conceitual dominante 

no campo dos serviços residenciais (Carling & Ridgway, 1985). 

Esta concepção caracteriza-se  por  um sistema residencial composto de vários 

dispositivos que variam em  níveis de cuidado,  supervisão e  restrição do 



  
 

 45

ambiente. Nesta perspectiva, os pacientes são distribuídos  pelos dispositivos 

tomando como base o seu nível de funcionamento social e suas desabilidades.  

Espera-se que eles se movimentem para ambientes mais independentes, uma vez 

que seus quadros  psíquicos se estabilizem e  adquiram as habilidades 

necessárias (Wong & Solomon, 2002). 

Articula uma espécie de trajetória de recursos intermediários entre o hospital e a 

comunidade que oferecem  respostas a diferentes necessidades e níveis de 

funcionamento, preparando os pacientes para ir avançando em sua autonomia e 

independência através dos dispositivos até lograr sua plena inserção comunitária.  

A gradação varia de ambientes mais restritivos, com supervisão  intensa e mais 

serviços técnicos para uma paulatina redução de intensidade através de estruturas 

organizadas linearmente em um continuum até a de maior independência 

(Calzado et al, 1997).   

O mais forte argumento contra esta visão repousa no fato que a maioria dos 

pacientes com distúrbios persistentes são adversamente afetados pelas 

freqüentes mudanças, sendo mais adequado ajustar o nível de suporte conforme 

as necessidades vão mudando (Lewis & Trieman, 1995).  

Um estudo  de 670 pessoas com distúrbios mentais residindo em 150 unidades 

residenciais nos EUA  confirmou este argumento. A mobilidade entre moradias 

dos residentes foi  tipicamente associada com resultados negativos suportando a 

hipótese dos pesquisadores que a instabilidade residencial é um relevante 

indicador de avaliação do sucesso de programas residenciais (Harkness et al, 

2004). 

O’ Malley & Croucher (2003),  em uma revisão sobre a matéria, consideram que 

existe uma  crescente evidência  que sugere que um pequeno número de 

pacientes não é capaz de evoluir através de dispositivos residenciais e que o 

planejamento atual da Inglaterra tem ignorado as necessidades daqueles 

denominados difíceis de viver em comunidade.  
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A própria opinião dos usuários parece ter pontos de confluência nesta direção. Um 

estudo em Iowa sobre a opinião de 162 moradores de um conjunto de dispositivos  

com vários graus de supervisão mostrou que a maioria preferia morar no lugar em 

que moravam no momento da avaliação. Outra parte significativa de pacientes que 

moravam em ambientes independentes manifestou vontade em migrar para 

dispositivos mais restritivos. Os autores apontaram a divergência com outros 

estudos que apontavam para um desejo genérico dos pacientes em viverem de 

forma mais independente ou em dispositivos menos restritivos (Friedrich et al, 

1999).   

Na Califórnia, Lamb & Weinberger (2005) relatam os resultados desfavoráveis de 

uma experiência de realocação  de 101 pacientes que se encontravam em um 

dispositivo de cuidado intermediário com características restritivas, inclusive em 

relação à saída dos pacientes,  para dispositivos com um nível menor de cuidado. 

No período de um ano,  56% dos pacientes estiveram 90 dias ou mais em  

instituições fechadas ou altamente estruturadas que proporcionavam cuidado nas 

24 horas do dia ou tiveram cinco ou mais internações em enfermarias para 

pacientes agudos. Um terço dos pacientes não estiveram em nenhuma instituição 

ou sofreram internações psiquiátricas. Tomando em consideração a alta taxa de 

recidiva observada, os autores concluem que a tendência observada no sistema 

de saúde mental local de transferir pacientes para dispositivos com menos nível 

de cuidado tem  mostrado pouca efetividade para a maioria dos pacientes.    

A discussão guarda relação com outros problemas relativos a  realocação 

involuntária dos usuários e a movimentação entre dispositivos extra-hospitalares e 

dos hospitais para  comunidade que foram discutidos no capítulo anterior.     

Nos últimos três capítulos foram destacados  alguns aspectos  considerados 

fundamentais para a discussão  e entendimento do fenômeno da manutenção de 

pacientes  com distúrbios mentais graves no seio da sociedade. Em seguida, 

discute-se a questão no âmbito nacional.  
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5. Dispositivos Residenciais no Brasil: 

 

No Brasil, acompanhando a tendência descrita anteriormente, a Assistência 

Psiquiátrica Pública tem sido marcada, principalmente a partir da década de 90, 

por uma política de redução dos leitos localizados nos hospitais psiquiátricos e 

pela implantação concomitante de dispositivos  terapêuticos de base comunitária.  

Como resultado, os leitos psiquiátricos cadastrados no Sistema Único de Saúde 

(SUS) foram reduzidos de 85.000 em 1991 para  44.234 em 2004 (MS, 2004). A 

partir de 2002, foi implantado um programa   que estabeleceu  diretrizes e normas 

para a assistência hospitalar psiquiátrica, que, ao lado da definição de critérios de 

qualidade para o cuidado, definiu critérios financeiros de desestímulo aos macro-

hospitais, com uma tabela de remuneração decrescente em relação ao número de 

leitos (MS,2002; MS, 2004a,  MS, 2004b). 

A  principal estrutura assistencial  do modelo  nacional de base comunitária são os 

centros de atenção psicossocial.  Estes dispositivos, que vinham  sendo 

desenvolvidos   de foram isolada em algumas cidades do país, foram introduzidos 

na  Tabela de Procedimentos  do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

em 1991 (MS, 1991), oficializando-os como  política  do Ministério da Saúde.  

 Esta estratégia estava sustentada na  constatação do  fracasso de políticas 

anteriores baseadas em modelos de desospitalização  essencialmente clínicos  e 

caracteriza a assunção  do termo psicossocial, como principal adjetivação da 

proposta da atenção a ser prestada.   

Com o transcorrer da década, consolidou-se como principal dispositivo da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, chegando  em 2004 ao  número de 595 unidades 

no território nacional (MS, 2004). 

Os CAPS são definidos pelo Ministério da Saúde como: 
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“....um serviço comunitário ambulatorial que toma para si a responsabilidade 

de cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os 

transtornos severos e persistentes, no seu  território de abrangência” (MS, 2002a). 

 

Em 2002, a metodologia de funcionamento destas unidades foi aprimorada  e 

ampliada,  através  da Portaria/GM Numero 336, sendo criada uma tipologia de 

três níveis (I, II e III) referente a um crescente de porte/complexidade e 

abrangência populacional (MS,2002b). 

 

 
Quadro  II. Tipos de CAPS e Abrangência Populacional: 

 

Tipos de CAPS  Abrangência 

CAPS I De 20.000 a 70.000 habitantes 

CAPS II De 70.000 a 200.000 habitantes 

CAPS III Acima de 200.000 habitantes 

CAPS Especializados Abrangência 

CAPSi  (infanto-juvenil) Acima de 200.000 habitantes 

CAPSad  (álcool e outras drogas) Acima de 100.000 habitantes 

. 

 

As características principais dos centros de atenção psicossocial que estão 

expressas nesta Portaria podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

1) A ênfase no atendimento multi-profissional, referindo-se a assistentes 

sociais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 

pedagogos, outros profissionais de nível superior justificados pelo projeto 

terapêutico, artesãos, auxiliares e técnicos de enfermagem e técnicos 

educacionais. 

2) O estabelecimento da necessidade de projetos terapêuticos 

individualizados, caracterizando que cada caso apresenta suas 

peculiaridades. 
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3) A introdução de gradientes de intensidade da intervenção, face às 

necessidades da clientela, podendo referir-se tanto a presença dos 

pacientes no serviço, mesmo em regime de atenção diária, quanto a 

cuidados efetivados nos próprios domicílios.   

4) A determinação de que os CAPS sejam dispositivos marcadamente 

diferenciados dos hospitais psiquiátricos, inclusive do ponto de vista das 

estruturas físicas, sendo vedado seu funcionamento em áreas de hospitais 

psiquiátricos (MS, 2002a). 

 

Dos leitos atualmente em funcionamento, o Ministério da Saúde estimava em 2004  

que cerca  de 30% estariam ocupados com pacientes de longa permanência,  o 

que conformaria um universo de pouco mais de 13.000 pessoas (MS, 2004).   

Não estão disponíveis informações mais acuradas sobre o perfil epidemiológico 

desta população, mas serve como  uma estimativa  preliminar do quantitativo de 

pacientes no país que  necessitariam de suporte social e clínico para voltar a vida 

comunitária.  

A estratégia de desinstiucionalização desta clientela repousa no programa de 

suporte econômico denominado De Volta para Casa, no Programa de Residências  

Terapêuticas  e no suporte clínico, através dos Centros de Atenção Psicossocial, 

ou na ausência deles, de outros dispositivos não hospitalares.   

O Programa de Volta para Casa foi implantado pelo governo federal  através da  

Lei 10.708, de 31/07/2003. Seu eixo principal é a concessão de um benefício 

chamado   auxílio – reabilitação psicossocial que é concedido  para pacientes 

acometidos de transtornos mentais egressos de  internações (Brasil, 2003).  

Os possíveis beneficiários do auxílio devem ter estado pelo menos por dois anos 

em hospitais psiquiátricos. O valor mensal de 240,00 reais será pago diretamente 

aos beneficiários, salvo se existir incapacidade de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, quando serão pagos ao representante legal do paciente. Até Janeiro 
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de 2005, 1066 pessoas, em 190 municípios do país, estavam recebendo o  Auxilio 

– reabilitação (MS, 2005).    

Referido como relevante desde o documento final da II Conferência Nacional de 

Saúde Mental em 1992, o programa de moradias voltado para a política de 

desospitalização de  pacientes com distúrbios mentais severos foi implantado, 

enquanto política oficial do Ministério da Saúde, em 2000 (MS, 2000). O 

dispositivo concebido recebeu a denominação no âmbito do SUS de residência 

terapêutica. 

Uma experiência de destaque do período antes da regulação é a do município de 

Campinas, São Paulo, no  hospital filantrópico Cândido Ferreira, vinculado ao 

Sistema Público de Saúde. Desde 1990 vem sendo desenvolvida  uma 

experiência de desospitalização de pacientes sem suporte familiar para  moradias 

assistidas na comunidade. Em 2004, existiam 30 casas que abrigavam 148 

pacientes egressos de hospitais psiquiátricos (Valentini & Alves, 2004;  Harari  & 

Valentini, 2001). 

O  formato organizacional  das residências terapêuticas no âmbito do SUS se deu 

através da   Portaria 106 de fevereiro de 2000 (MS,2000) e sua regulamentação 

para fins de cadastro e financiamento foi através  da Portaria número 1220 de 07 

de novembro de 2000 (MS,2000a).  

Por definição na Portaria, as residências terapêuticas são moradias destinadas a 

portadores de distúrbios mentais egressos de internações psiquiátricas de longa 

permanência que não possuam suporte social ou laços familiares que viabilizem 

sua inserção social.  

O número máximo de pacientes por dispositivo é de oito, com no máximo três por 

dormitório. A moradia deve dispor de sala de estar, móveis adequados e um 

mínimo de três refeições diárias.  

Em 2004, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha de orientação sobre 

residências terapêuticas onde aparece uma flexibilização do perfil dos possíveis 

usuários, com a  inclusão de pacientes com transtornos mentais graves não 
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institucionalizados atendidos em CAPS. Alem disso, introduz o conceito de 

Serviços Residenciais Terapêuticos do Tipo II  voltados para idosos e pessoas 

com limitações físicas com cobertura assistencial nas 24 horas do dia. Até março 

de 2005, este dispositivo ainda não foi regulamentado (MS,2004c).  

A formulação do projeto de implantação destaca a importância dos aspectos    

clínicos e sociais em integração nas moradias, através de suporte de caráter 

interdisciplinar que deve  considerar  a singularidade de cada morador e através 

de processo de reabilitação psicossocial que deve buscar a inserção do usuário  

na rede de serviços e estabelecer relações sociais na comunidade (MS, 2004c). 

Até Janeiro de 2005, haviam sido implantados 301 Serviços Residenciais  

Terapêuticos em nove Estados, sendo que quatro (Bahia, Paraíba, Alagoas e 

Santa Catarina), com um número significativo de leitos psiquiátricos (mais de 800), 

não haviam implantado nenhum serviço (MS, 2005).  

Segundo estudo de avaliação da situação dos SRTs de janeiro de 2005, a média 

de moradores por dispositivo no Brasil era de seis (Furtado, 2005).  

Pode-se afirmar que nos últimos 12 anos, o Ministério da Saúde vem estimulando 

fortemente o aumento de abrangência do campo das políticas públicas em saúde 

mental, implantando políticas de suporte social e evidenciando particular ênfase 

na atenção voltada para a mudança do modelo centrado no hospital para o 

modelo de base comunitária e para os pacientes com distúrbios severos e 

persistentes, justificada pelo perfil epidemiológico da população alvo que 

apresenta  uma prevalência alta de casos com esta  evolução.  
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6. A  Política  de Saúde Mental da  Cidade do Rio de Janeiro e o 

Instituto Municipal Juliano Moreira 

 

Seguindo uma tendência nacional, a assistência psiquiátrica na Cidade do Rio de 

Janeiro vem desenvolvendo um processo de redução de leitos psiquiátricos e 

implantação de novos dispositivos comunitários. 

De 1995 até 2004, foram reduzidos cerca de 1.800 leitos. Quatro hospitais  

privados que totalizavam um universo de pouco mais de mil leitos  deixaram de 

integrar o sistema público de saúde –  Clínica Monte Alegre, Sanatório Santa 

Juliana, Clínica Raimundo Nonato e Casa de Saúde Doutor Eiras.   Os 14 

hospitais restantes que integram  o Sistema Único de Saúde dispõem em torno  de 

2.500  leitos. Cinco unidades são públicas, com cerca de 1.160 leitos,  sete são 

privadas com cerca de 1.200 e duas universitárias com 130, sendo 115 no Instituto 

de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 15 na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (SMS, 2005).  

Deste total de leitos, uma parte significativa é composta de pacientes com mais de 

um ano de internação. Em final de 2004, cerca de 820  estavam localizados nos  

Institutos  Municipais Nise  da Silveira e  Juliano Moreira, sendo cerca de 130 no 

primeiro e cerca de  700 no segundo. O total dos demais hospitais está em torno  

de 600 (SMS, 2004)   

A estimativa, portanto,  é de que  existiam, em final de 2004, cerca  de 1400   

pacientes de longa permanência nos hospitais psiquiátricos da cidade, o que 

representa quase  60% do total de leitos  existentes.  

Apesar de não ser possível contar com um levantamento global mais acurado 

sobre o perfil epidemiológico de todos estes pacientes,  parece adequado pensar  

que  uma parte significativa  deve apresentar características  psicossociais que 

indicam a necessidade de  suporte contínuo de cuidado para possibilitar sua 

passagem dos hospitais  para a vida em comunidade.  
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Como se pode observar a seguir,  a implantação de novos dispositivos 

comunitários não acompanhou o processo  de redução de leitos psiquiátricos na 

cidade.   

Até março de 2005, existiam apenas 12 Centros de Atenção Psicossocial na 

cidade,  sendo oito de adultos, três infanto-juvenis e   um para usuários de álcool e 

drogas. O total de pacientes cadastrados chegou a 2.200  pessoas ao final de 

2004, para um universo de aproximadamente seis milhões de habitantes (SMS, 

2004).  

Em relação aos dispositivos residenciais, o primeiro lar abrigado da cidade foi  

criado em dezembro de 1997 sob a gestão do Instituto Philippe Pinel (Ferreira & 

Fonseca 2000). O lar abrigado gerenciado pelo Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro foi implantado em  1998.  O Programa de 

residências terapêuticas  do Instituto Municipal Juliano Moreira começou em 2000.  

Os demais, do Instituto Municipal Nise da Silveira e o dos egressos da Clínica das 

Amendoeiras, em  2004.  

No final de 2004,  existiam 85  pacientes residindo em 17 residências terapêuticas 

no Rio de Janeiro. Sua distribuição por dispositivos encontra-se no Quadro III. 

O programa do Instituto Municipal Juliano Moreira era composto de 12 Serviços 

Residenciais Terapêuticos, sendo oito de quatro pessoas por moradia, um de sete 

pessoas, um de oito e duas que são habitadas  cada uma por um casal. 

A moradia de egressos da Clínica das Amendoeiras foi destinada para  pacientes 

deficientes mentais e psicóticos autistas com menos de 18 anos. As demais são 

para pacientes adultos  (SMS, 2005).    
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Quadro III. Residências Terapêuticas na Cidade do Rio de Janeiro – 

Dezembro de 2004: 

 
Instituição Moradores Dispositivos Presença de equipe 

IMJM 54 12 Parcial diurna 

IMNS 08 02 Parcial diurna 

IPUB 08 01 24 horas 

IPP 09 01 24 horas 

Amendoeiras 09 01 24 horas 

Total 85 17 ---------------- 

 

 

A municipalidade dispõe,  como suporte econômico para a desinstitucionalização, 

além da bolsa auxílio  federal para a reabilitação psicossocial,  de uma outra bolsa  

criada através de Lei Municipal (lei 3400 de 17 de maio de 2002), que proporciona 

um incentivo  de dois salários mínimos para os pacientes que vão habitar com a 

família e de um salário mínimo para os moradores em residências terapêuticas. 

Beneficia pessoas que estavam internadas há 3 anos ou mais em maio de 2002    

(PCRJ, 2002).   

Até março de 2005, quarenta pacientes foram beneficiados, sendo que 29 

moravam com as famílias ou viviam  independentemente e 11 em residências 

terapêuticas Em relação à bolsa federal, existiam,  na mesma data, 16 

beneficiários, 15 em residências terapêuticas e um com familiares (SMS, 2005).    

Observando  a quantidade de beneficiários dos programas residenciais e das 

bolsas de suporte econômico, pode-se supor que a redução de leitos da cidade 

não está referida  à desinstitucionalização de pacientes de longa permanência,  

mas possivelmente a outros fatores como a melhoria de qualidade  no manejo das 

internações breves, em face da implantação progressiva de mecanismos de 

regulação na porta de entrada com a implantação da central de internações na 

cidade  e da supervisão sistemática nas unidades hospitalares contratadas.    
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Como foi dito, o número de pacientes com vários anos de internação  psiquiátrica 

está estimado  em 1.400 pessoas. Muitos deles já estavam internados em 1995 

quando esta população estava em torno de 1.600. Considerando o número de 

óbitos institucionais que  ocorreu no período,  pode-se constatar que se trata um 

problema ainda a ser equacionado. 

Logo,   existe um número expressivo de pacientes que se encontram em hospitais, 

em condições de vida que podem ser  consideradas genericamente  de 

insatisfatórias, que seriam beneficiados com a implantação de programas de 

desinstitucionalização mais eficazes  para o seu retorno ao convívio comunitário.  

A baixa adesão das famílias  aos programas de suporte econômico  indica que o 

enfrentamento mais efetivo da questão pode estar relacionado com políticas 

direcionadas para os indivíduos diretamente,  face à impossibilidade de contar 

extensivamente com o  apoio do grupo social de origem.  

Assim, se mantidos os atuais parâmetros da Portaria de Residências Terapêuticas 

de oito pacientes por dispositivo, .seriam necessários, no mínimo, 179 dispositivos 

para fazer frente a uma proposta de fechamento total dos leitos  de longa 

permanência da cidade, na suposição de que não houvesse outras modalidades 

possíveis de reintegração  social    .  

A estrutura hospitalar com maior número de leitos da cidade é o Instituto Municipal 

de Assistência à Saúde Juliano Moreira. No começo de 2005, existiam na 

instituição cerca de 690 pacientes de longa permanência, com uma média de 

etária de 68 anos  e tempo médio de internação de 37 anos. Este porte hospitalar 

situa  a unidade entre as dez maiores do país (IMASJM, 2005).    

Os pacientes atuais, com exceção de  internações esparsas na segunda metade 

da década  de 90,  são pacientes oriundos da antiga Colônia Juliano Moreira 2,   

criada em 1924 e municipalizada em 1996, quando foi dividida em várias  

unidades distintas. Além do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

                                                 
2 Conferir Proposta de Municipalização da Colônia Juliano Moreira – Ministério da Saúde e 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Dezembro de 1995. 
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Moreira, formado por cinco  unidades de pacientes de longa permanência e um 

Centro de Reabilitação, existem,  nas terras da antiga CJM,  um hospital 

psiquiátrico com consultas ambulatoriais e internações breves, dois CAPS e um 

pequeno hospital geral.   

A área do imóvel do antigo asilo ocupa  uma extensão de sete milhões de m²  na 

Zona Oeste do município do Rio de Janeiro (Jacarepaguá). Desde a década de 

80,  vem se conformando em um bairro  da cidade, através da ocupação (a maior 

parte  desordenada), por cerca de   20 000 pessoas.   

Possui  uma área florestal, contígua ao Parque Estadual da Pedra Branca, que 

representa 2/3 da área total do imóvel, atualmente administrada pela Fundação 

Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde. Tem ainda um núcleo de construções 

históricas do século XVIII (aqueduto) e  XIX (sede de uma fazenda de açúcar e 

uma igreja), além de prédios remanescentes da época de fundação do manicômio. 

Desde 1996, a instituição passou para a gestão municipal  e foi incorporada à rede 

de saúde mental da cidade. Desde então, foi possível realizar uma recuperação 

parcial da antiga estrutura física do asilo para estruturas mais humanizadas que 

visam propiciar maior autonomia e proporcionar ambiente menos restritivo aos 

pacientes internados.   

As unidades decorrentes desta transformação foram denominadas Lares de 

Acolhimento, que são módulos residenciais resultantes da transformação dos 

antigos pavilhões. Comportam de 10 a 25 pacientes, com quartos para duas ou 

três pessoas, banheiros para duas ou três pessoas, salas de estar/jantar, cozinha 

e lavanderia. Cerca de 30% da clientela do IMASJM  encontra-se residindo neste 

tipo de dispositivo, geralmente  usuários com mais autonomia. 

Em consonância com as modificações ambientais, foi implantado um programa de 

reabilitação psicossocial destinado a todos os pacientes da instituição, baseado 

em  um planejamento individualizado para o desenvolvimento de hábitos pessoais 

de cuidado, promoção da autonomia, estimulação das funções cognitivas, 
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desenvolvimento das habilidades de comunicação e expressão, ao lado de  

atividades educativas (essencialmente alfabetização), culturais e de lazer.   

Presumindo-se que uma parte  da população poderia se  beneficiar de dispositivos 

de cuidados extra-hospitalares, com diferentes graus de assistência e supervisão,  

foi implantado um centro de reabilitação (30 vagas) para acomodação integral em 

regime aberto, com características de um serviço de transição entre o espaço 

hospitalar e o comunitário, e um programa de residências terapêuticas, composto 

por imóveis próprios no bairro da Colônia Juliano Moreira e alugados, localizados 

nos bairros circunvizinhos na região de Jacarepaguá. 

Este programa  de alocação de pacientes psiquiátricos de longa permanência em 

dispositivos residenciais é o objeto de estudo desta Tese e será descrito adiante. 
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7. Metodologia: 

 

O objetivo central do estudo é avaliar os efeitos de um programa de reabilitação 

psicossocial para  pacientes  com transtornos mentais severos que passaram do 

cuidado institucional tradicional para a atenção em ambiente comunitário, através 

da análise da evolução de uma população de 27 pacientes, nas áreas de 

atividades de vida independente, limitações no comportamento social, 

sintomatologia psiquiátrica e qualidade de vida. 

Trata-se de um estudo longitudinal de acompanhamento de uma  coorte para  

detectar alterações na resposta dos indivíduos em cada variável entre dois 

momentos de avaliação. Ou seja, se ocorreu um padrão de mudança através do 

tempo,  usando cada paciente como seu próprio controle. 

A Hipótese a ser testada é se a intervenção desenvolvida gerou  resultados 

favoráveis na população em estudo em relação as  variáveis avaliadas.  

Os pacientes foram  avaliados em dois pontos do tempo com uma bateria de 

quatro escalas que serão descritas adiante.  O período do Estudo está 

compreendido entre novembro de 2000 e novembro de 2004. Foram incluídos 

pacientes que passaram para o convívio comunitário de novembro de 2000 até 

maio de 2003, de forma a tornar possível o período de avaliação proposto de  18 a 

24 meses de vida extra-hospitalar. O segundo momento de avaliação  foi realizado  

no período de dezembro de 2002 até novembro de 2004. 

Admite-se que o universo de pacientes estudado não é representativo de seus 

grupos  de origem, pois a saída dos pacientes foi condicionada por fatores 

clínicos.  Portanto, o ingresso no programa não foi aleatório e os pacientes em 

estudo correspondem à totalidade dos que receberam alta no período 

selecionado. Este viés de seleção confere características qualitativas ao estudo e 

limita fortemente a generalização dos resultados para outras populações.  
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Além da análise global dos resultados do grupo de 27 pacientes, foram realizadas 

investigações adicionais para explorar  aspectos relacionados às 

heterogeneidades observadas no âmbito da população estudada,  na busca de 

indícios de interesse  para  a discussão  das políticas que envolvem a matéria.  A 

fragmentação da população, que possibilitou  estas análises, acarretou diminuição 

do alcance estatístico e diminuição das possibilidades de generalização.                            

A matriz da presente proposta de trabalho está é a pesquisa Avaliação e 

Seguimento de um Processo de Reforma Psiquiátrica em População de Longa 

Permanência, que envolveu todos os pacientes do Instituto Municipal Juliano 

Moreira. 

Foi desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisas do Instituto Juliano Moreira, com apoio   

do Ministério da Saúde e Organização Pan-americana de Saúde e com consultoria 

do Professor Manoel Desviat do Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental 

José Germain da Comunidad de Madrid, de quem é a formulação do desenho 

original do Projeto  (Desviat et al, 1999). 

 

7.1. Local de realização do estudo e o  Programa desenvolvido:  

  

O estudo analisará a  experiência de implantação e desenvolvimento de um 

programa de desinstitucionalização de pacientes com transtornos psiquiátricos 

severos e persistentes que passaram a residir em moradias com suporte 

psicossocial, levada a cabo pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

Moreira, através de uma unidade específica, o Centro de Reabilitação e 

Integração Social (CRIS).   

O CRIS funciona no âmbito do IMASJM como estrutura de transição  entre o 

cuidado hospitalar e  o comunitário, onde os pacientes residem por um período de 

tempo determinado enquanto participam  de um programa de preparação para a 

alta. Neste processo, é definido um projeto individualizado de reabilitação, 
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orientado para a retomada da vida na comunidade.  Dispõe de 30 vagas (SMS, 

2004a).  

Após um período preparatório variável, os pacientes passam a residir em 

residências coletivas. O acompanhamento nas casas é realizado por cuidadores 

com uma permanência flexível na casa, geralmente 4 horas por dia e técnicos de 

referência de nível superior (Psicólogos e Assistentes Sociais). A permanência de 

um cuidador no período noturno é muito rara, geralmente devida a uma 

emergência. Todas as casas possuem telefones que permitem o contacto imediato 

com a equipe assistencial.  

Suas atividades terapêuticas são realizadas no CRIS (Psicoterapias individuais e 

grupais, atendimentos psiquiátricos  e oficinas terapêuticas), dependendo do 

planejamento individual de cada paciente. Após a alta da clientela para os 

dispositivos residenciais,  o CRIS passa a assumir um papel de dispositivo de 

base comunitária de referência que oferece a atenção clínica em saúde mental 

necessária e as ações relacionadas com o acompanhamento comunitário dos 

pacientes. Ou seja, funções que poderiam ser compatíveis com as estruturas e 

atribuições  propostas para os centros de atenção psicossocial (CAPS) da cidade 

do Rio de Janeiro.     

O Programa residencial do CRIS/IMASJM teve início em 2000 com a mudança do 

primeiro grupo de usuários. Os pacientes recebem um salário mínimo à guisa de 

suporte econômico supervisionado para suas despesas pessoais, seja por uma 

bolsa específica do Programa, seja por uma das duas bolsas de suporte 

econômico para desospitalização já citadas anteriormente (Municipal ou Federal). 

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro financia o  aluguel e as tarifas 

de manutenção das casas, através de repasse financeiro referente a um convênio 

com uma associação não lucrativa comunitária de parentes, pacientes e amigos 

de pacientes com distúrbios mentais - a APACOJUM (Associação de Parentes e 

Amigos da Colônia Juliano Moreira) (SMS,1999). 
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Foram alugadas moradias  localizadas em Jacarepaguá, que não diferem em nada 

das casas usuais da região. A escolha do bairro envolve aspectos relacionados ao 

acesso dos pacientes ao serviço de referência e também das visitas diárias da 

equipe responsável pelo seguimento da clientela. Na seleção dos imóveis são 

levadas em conta as características  do entorno social e a existência de serviços e 

comércio nas proximidades. 

Existe ainda uma casa localizada no imóvel da Colônia Juliano Moreira, bairro 

resultante da ocupação populacional  da área global do antigo asilo, conforme 

descrito anteriormente. Trata-se da Casa do Diretor, antiga residência dos 

Diretores do passado da Colônia Juliano Moreira, que faz parte do patrimônio 

imobiliário do Instituto Municipal Juliano Moreira.  Pela ocupação mais tardia por 

ser um imóvel da União  submetido  a um relativo controle da expansão de novos 

ocupantes, as características sociais diferem um pouco dos bairros circunvizinhos 

de Jacarepaguá, havendo um adensamento populacional menos intenso.  

 

As características das moradias e o número de moradores do Programa 

Residencial do Instituto Juliano Moreira que estão incluídas neste estudo estão 

expressas no Quadro IV.  A composição no que tange ao gênero segue diretrizes 

técnicas referentes a cada grupo de moradores.  

 

Quadro IV.  Características dos dispositivos residenciais do Instituto 

Municipal Juliano Moreira onde estão incluídos os pacientes do Estudo: 

 

Uma casa própria localizada no bairro Colônia Juliano Moreira com cinco quartos 

para seis mulheres e dois homens.  

Duas casas alugadas em Jacarepaguá com dois quartos para quatro homens. 

Quatro apartamentos alugados em Jacarepaguá com dois quartos para dois 

homens e duas mulheres. 
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7.2. População Estudada 

 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes que receberam alta hospitalar e  

passaram a residir em uma residência terapêutica no período de  novembro de 

2000 até maio de 2003.       

O critério do período de admissão no programa conformou um grupo de 29 

pacientes.  Um paciente de pouco mais de 70 anos faleceu após cerca de um ano 

de vida  comunitária por razões clínicas e uma paciente migrou para uma 

residência individual com suporte da família, em outro bairro da cidade e passou a 

ser acompanhada por outro serviço. 

Assim, o universo final  de pacientes avaliados em dois momentos foi de  27 

pacientes. Deste total, 15 pacientes são  originários da população internada no 

Instituto Municipal Juliano Moreira.  

São pessoas  sem vínculos familiares cuja  maior parte de sua existência 

transcorreu na Colônia Juliano Moreira. Logo, através dos anos, acompanharam o 

conjunto de vicissitudes pelas quais  passou a instituição, como super  população, 

estruturas  prediais inadequadas, escassez de recursos humanos, violência e uso 

indiscriminado de Eletro-convulso Terapia. Uma décima sexta paciente  retornou 

ao Instituto Municipal Juliano Moreira depois de um longo período de cerca de 30 

anos em companhia de uma família substituta que a retirou de alta sob sua 

responsabilidade.  

Outros  11 pacientes também com distúrbios severos e persistentes são oriundos 

de outras instituições da cidade do Rio de Janeiro.   

Um deles estava institucionalizado, juntamente com outras pessoas com distúrbios 

mentais,  havia cerca de quatro anos na Fazenda Modelo, instituição da Secretaria 

Municipal de Assistência Social para pessoas que não conseguem se manter em 

sociedade por meios próprios.   
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O segundo encontrava-se havia dez anos na Casa de Saúde Dr. Eiras de 

Botafogo, quando houve a interrupção do vínculo  da clínica com o  SUS.  

Um terceiro  estava abrigado  em uma instituição para menores, tendo passado 

dos 18 anos sem ter condições de manter-se em sociedade. Impossibilitado de 

permanecer em sua instituição de origem, acabou sendo transferido para a 

enfermaria de Agudos do Hospital Municipal Jurandyr  Manfredini em 

Jacarepaguá, onde ficou internado por cerca de quatro anos.  

Os outros oito tem histórias de vida com pontos de similitudes. Todos se 

encontravam nos últimos anos gravitando no circuito psiquiátrico – um no Hospital 

Municipal Pinel em Botafogo, outro no Instituto de Psiquiatria da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e os demais no Hospital Jurandyr Manfredini --, com 

sucessivas internações em enfermarias de agudos, no fenômeno conhecido como 

revolving door ou da porta-giratória, até estabilizarem sua situação em uma 

enfermaria de agudos de hospital psiquiátrico. Logo,  as propostas terapêuticas 

oferecidas vinham sendo insuficientes para que permanecessem em vida 

comunitária de forma estável e autônoma, sendo que três deles estiveram algum 

tempo vivendo na rua.  

Assim, se encontravam no momento de sua passagem para o Centro de 

Reabilitação  na condição de novos crônicos (Desviat, 1994),  que  não  passaram 

por processo de institucionalização prolongado, mas em processo de porta-

giratória, ocupando leitos de enfermarias de agudos e sob o risco de se tornarem 

pacientes institucionalizados de longo tempo. 
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7.3. Características  Sócio-demográficas, Áreas de Avaliação  e  

Instrumentos utilizados:  

 

7.3.1.  Levantamento das Características   Sócio-demográficas: 

 

As variáveis sócio-demográficas que foram levantadas  foram Sexo, Idade, Tempo 

de Institucionalização,  Escolaridade e Diagnóstico. 

 

A Idade foi dividida em seis faixas etárias: 

• 20-29 

• 30-39 

• 40-49 

• 50-59 

• 60-69 

• 70-79 

 

O Tempo de Institucionalização  em seis faixas: 

• Até  1 ano (inclusive) 

• Mais de 1 ano -9 

• 10-19 

• 20-29 

• 30-39 

• 40 ou mais 

 

A Escolaridade em cinco níveis: 

 

• Analfabeto 

• Alfabetizado 

• Primário 

• Secundário 

• Outros 
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O Diagnóstico em cinco Grupos de Diagnósticos (CID X) 

 

• Esquizofrenias, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes. 

• Transtornos do Humor. 

• Transtornos Neuróticos. 

• Retardos Mentais. 

• Epilepsias. 

 

7.3.2.  Avaliação das atividades de vida independente:  

 

A Independent Living Skills Survey (ILSS),  com versão original de  Wallace (1986) 

proporciona uma avaliação  das habilidades de vida independente  de pacientes 

psiquiátricos com distúrbios severos e persistentes.  

A escala tem duas versões. Uma para auto-resposta dos pacientes e outra que é 

aplicada  em familiares ou outras pessoas significantes para a vida da pessoa. No 

caso do paciente  estar em programa residencial, o informante pode ser um 

membro da equipe assistencial (Cyr et al, 1994).  

Foi adaptada e  validada no Brasil por Lima e colaboradores, através de  um 

estudo realizado com a  população  de pacientes de longa permanência do 

Instituto Municipal Juliano Moreira, recebendo a denominação de Inventário de 

Habilidades de Vida Independente (ILSS-BR).  

Foi realizada  a tradução  e adaptação das questões da escala original ao contexto 

brasileiro.  Assim, questões pouco relacionadas usualmente com o cotidiano do 

país foram modificadas, como por exemplo, substituição de boliche por futebol na 

área de lazer ou acréscimo do tanque no item de lavagem de roupas através de 

máquinas.  Os resultados apontaram que o ILSS-BR se mostrou uma escala com 

qualidades psicométricas de validade e fidedignidade satisfatórias  (Lima et al, 

2003). Complementarmente, suas qualidades psicométricas em relação à 
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estabilidade temporal foram avaliadas positivamente   por Bandeira e 

colaboradores (2003). 

No presente estudo,  a escala foi aplicada em informantes da equipe assistencial 

do programa residencial com boas informações sobre o cotidiano dos pacientes.  

Sua composição é de  84 itens distribuídos em nove áreas  que avaliam o 

desempenho dos pacientes na vida cotidiana, em termos da freqüência em que 

eles apresentam as habilidades básicas para funcionar de forma independente na 

comunidade.   

A escala avalia a freqüência (nunca, algumas vezes, freqüentemente, na maioria 

das vezes, sempre) com que o paciente realizou,  no último mês, as atividades 

cotidianas necessárias à sua autonomia na vida comunitária. A gradação é 

ascendente do pior para o melhor desempenho, ou seja quanto mais próximo do 

escore 4, maior a independência nas atividades cotidianas.  

 

7.3.3. Avaliação do Comportamento Social:  

 

A Social Behaviour Schedule (SBS) é um instrumento desenvolvido 

originariamente por Wing (1961) em populações de pacientes psiquiátricos 

institucionalizados. Sua versão standard foi especialmente desenhada para  

avaliação de desabilidades e danos prolongados no  comportamento social, em 

pacientes,  tanto localizados em hospitais, quanto  na comunidade.  

No artigo em que realizaram uma avaliação da confiabilidade  de uma versão da  

escala de 1984,  Wykes & Sturt (1986) comentaram que, na época, existiam 

muitos instrumentos de avaliação destinados a pacientes agudos, mas poucos 

destinados à avaliação dos pacientes de longa permanência que haviam passado 

a residir na comunidade.   

Estes pacientes tinham desabilidades que  eram difíceis de tratar  e   cujas 

mudanças ocorriam lentamente, o que não era detectado apropriadamente pelas 
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escalas existentes. O SBS proporciona uma análise estrutural  das fragilidades 

dos pacientes que tendem a interferir na vida diária ou perturbar os  familiares e 

vizinhos   

A escala cobre 21 áreas de comportamento que usualmente são as maiores 

dificuldades exibidas por pacientes com distúrbios prolongados. Os itens são  

aferidos de 0 (sem problema ou comportamento aceitável) até 4 (sério problema) 

por um observador da conduta do paciente no último mês.   

Afora o perfil da descrição de comportamento individual, outro método de 

pontuação  que pode ser  derivado da escala e foi utilizado neste estudo é o 

Escore de  Problemas Moderados e Graves (Mild and Severe Behaviour Problems 

Score - BSM), onde os escores 0 e 1 representam ausência de problemas e os 

escores 2, 3 e 4 presença de problemas, como pode ser observado abaixo.  

  

Método de pontuação BSM : 

0    ou  1 = 0 (distúrbio de comportamento leve (1) ou inexistente (0)) 

2, 3 ou 4 = 1 (distúrbio de comportamento moderado (2) ou severo (3,4)) 

 

Logo, a soma  dos itens que receberam pontuação  1  de cada pessoa determina  

o seu  BSM total e a média da soma dos pontos de todos os sujeitos  fornece o 

BSM global da amostra. Quanto mais próximo de 21,  mais problemas em relação 

ao comportamento social.  

A escala  foi  traduzida para o Português por Caetano (Caetano, 1997), em estudo 

de confiabilidade  realizado em 1999.  Foi validada por Lima e colaboradores em 

estudo com os pacientes do Instituto Municipal Juliano Moreira (2003a), 

recebendo a denominação de Escala de Avaliação de Limitações no 

Comportamento Social (SBS-BR). 
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7.3.4. Avaliação da Sintomatologia Psiquiátrica:  

 

A Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale-BPRS) foi 

criada  por Overall e Gorham para utilização em pesquisas em Psicofarmacologia 

(Overall e Gorham, 1962). Posteriormente, passou a ser  utilizada em programas 

de reabilitação psicossocial (Inch et al, 1997; Lukoff et al, 1986; Ruud et al, 1998).   

Originariamente composta de 16 itens, foi ampliada em 1965, para 18, com o 

acréscimo de mais dois -  excitação e desorientação. Os itens foram  pontuados   

em uma escala de 7 gradações, com  severidade crescente e deve ser aplicada 

em pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia.  

Os níveis de  severidade (ausente, muito leve, leve, moderado, moderado para 

grave, grave, muito grave)  mostraram ser muito subjetivos e com baixo grau de 

confiabilidade (Elkis et al, 1998).  

Para minimizar este efeito,  Bech e colaboradores (1986) e também  Woerner e 

colaboradores (1988) construíram  definições para cada um dos graus de 

gravidade (âncoras).  

Na versão de Bech, as opções de gravidade foram reduzidas a cinco – ausente, 

muito leve ou com presença duvidosa, presente em grau leve, presente em grau 

moderado e presente em grau severo. 

O instrumento  utilizado neste estudo foi  traduzido  e adaptado da versão de Bech 

por Zuardi & colaboradores no Brasil (1994). 

 

7.3.5.   Avaliação da Qualidade de Vida: 

 

A World Health Organization-Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) é uma 

versão abreviada  da  escala WHOQOL-100,  que compreende  26 questões, 
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sendo duas questões gerais de qualidade de vida e 24 que representam cada uma 

das 24 facetas que compõem o instrumento original.  

A escala é composta por quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e 

Meio Ambiente. Os dados que deram origem à versão abreviada foram 

constituídos a partir de teste de campo em 20 centros de pesquisa, localizados em 

18 países.  

É uma alternativa para situações em que a versão longa é de difícil aplicabilidade 

como em estudos epidemiológicos ou quando da utilização de múltiplos 

instrumentos.  O objetivo primordial da Organização Mundial de Saúde em relação 

às duas escalas (versão ampla e abreviada) é desenvolver instrumentos que 

possam avaliar qualidade de vida dentro de uma perspectiva transcultural para 

uso internacional  (Fleck et al, 2000).  

Suas propriedades psicométricas foram analisadas em um estudo no qual foram 

entrevistados 11.830 adultos  saudáveis e com doenças em 23 países em 2004 

(Skevington et al, 2004). Os respondentes foram selecionados aleatoriamente na 

população geral, bem como de hospitais, estruturas de cuidado primário e 

reabilitação, que atendiam pessoas com problemas físicos e mentais, respeitando 

cotas de variáveis sócio-demográficas.  

Os resultados mostraram boas propriedades de confiabilidade e bom 

funcionamento em testes preliminares de validade, demonstrando, segundo os 

autores, que o WHOQOL- BREF é um instrumento trans-cultural  válido para 

avaliar a qualidade de vida. 

A escala tem sido utilizada em pacientes com distúrbios mentais, como por 

exemplo, Herrman e associados (2002) em pacientes com desordens psicóticas 

persistentes, Naumann & Byrne (2004) em idosos com depressão e Becchi e 

associados (2004)  em pacientes com Esquizofrenia 

A versão em Português (WHOQOL-Abreviado) foi desenvolvida por Fleck e 

colaboradores,  a partir de um estudo de campo com  pacientes do Hospital das 
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Clínicas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e  voluntários saudáveis no período 

de 1996 a 1997 (Fleck, 1998).  

O WHOQOL-BREF é usualmente um instrumento de auto-avaliação e auto-

explicativo. Em condições especiais devido às condições de saúde ou de 

alfabetização do entrevistado preconiza-se a aplicação assistida. Todas as 

entrevistas do presente estudo se deram desta segunda forma.    

 

7.4. Coleta de Dados:  

 

O trabalho de campo foi realizado por profissionais  de saúde mental não 

envolvidos com o cuidado dos pacientes  e que tinham  experiência  e treinamento  

prévios  na aplicação das escalas, em face da avaliação global de todos os 

pacientes do Instituto Municipal Juliano Moreira (Desviat et al, 1999), sendo que 

uma profissional trabalhou nos  processos de validação do SBS-BR e ILSS-BR. 

As entrevistas do SBS e ILSS foram feitas com os profissionais da equipe 

assistencial do programa residencial do Instituto Municipal Juliano Moreira que 

tinham o melhor conhecimento das rotinas e atividades diárias dos pacientes. O 

BPRS e o WHOQOL foram aplicados diretamente nos pacientes. 

O Projeto foi apresentado e aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Municipal Juliano Moreira e os participantes do Estudo concordaram em 

assinar o Termo de Compromisso. 

 

7.5. Análise de Dados 

Em consideração ao tamanho da população estudada,  foram utilizados para a 

análise estatística os Testes não paramétricos de Wilcoxon e de Mann-Whitney  

por não exigirem  a suposição de que a  população estudada tenha distribuição 

normal. Os testes são  baseados na adoção de  ranks (postos) para os dados, ao 
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contrário de serem baseados em parâmetros da distribuição normal, como médias 

e variância  (Agresti & Finlay, 1997).  

Uma diferença foi considerada significante quando o valor de p foi igual ou inferior 

a 0.05. Foi utilizado  o SPSS, versão  10.0, para todas as análises  dos dados 

(SPSS, 1999). 
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8. Resultados 

 

8.1. Características  Sócio-demográficas: 

 

O grupo de 27 pacientes estudados apresentou as características sócio-

demográficas  observadas na Tabela I. 

Do grupo de 27 pacientes, 15 são masculinos e 12 femininos.  A idade média é de 

50,95 anos (Desvio Padrão de 12,98), sendo que 44% dos pacientes estão 

situados na faixa etária de 50  a  59 anos e 67% têm mais de 50 anos. Somente  

três  pacientes  têm  menos de  29 anos. 

O tempo de internação médio é de 22,58 anos (Desvio Padrão de 18,24).  Pode-

se observar  amplitudes acentuadas  e desvio padrão elevado em relação à idade 

e ao  tempo de internação.  

Mais de três quartos dos pacientes  são alfabetizados ou finalizaram o curso 

primário (78%). Três são analfabetos e três cursaram o secundário.  

Em relação aos diagnósticos, a maioria dos pacientes recebeu o diagnóstico de 

Esquizofrenia (67%), referente a um grupo de 18 pessoas. Os outros nove 

pacientes estão divididos em quatro grupos diagnósticos: Transtornos de Humor 

(11%),  Retardos Mentais (15 %), Epilepsias (3,5%) e Neuroses (3,5 %). 

Todos os 15 pacientes  egressos da Colônia Juliano Moreira estão nas faixas 

superiores a  20 anos de internação 3 e todos  procedentes de outras instituições 

estão nas faixas até 10 anos.   Para melhor visualização desta observação,   os 

grupos foram divididos de acordo com a procedência na Tabela II. 

 

                                                 
3 A paciente citada anteriormente que permaneceu cerca de 30 anos com uma família substituta 
após internação na Colônia Juliano Moreira e que retornou diretamente para a estrutura de 
passagem foi incluída no grupo de outras instituições por não ter se  submetido aos efeitos da 
institucionalização  prolongada. 
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Tabela I. Características Sócio-demográficas e Diagnósticos da População 

Estudada (n=27):  

 

Característica/Diagnóstico Pacientes Percentagem 

Sexo 

        Masculino 

        Feminino 

 

15 

12 

 

 

56 

44 

Faixa Etária 

         20-29 

         30-39 

         40-49 

         50-59 

         60-69 

         70-79 

        Média/DP/amplitude (anos) 

 

3 

3 

3 

12 

5 

1 

50,95/12,98/25-72 

 

11 

11 

11 

44 

19 

 4 

Tempo de Institucionalização  

         Até 1 ano (inclusive) 

         Mais de 1 ano a 9  

         10 a 19 

         20 a 29 

         30 a 39 

         40 ou mais 

         Média/DP /amplitude (anos) 

 

2 

10 

0 

2 

7 

6 

22,58/18,24/1-52 

 

 7,5 

37 

0 

7,5 

26 

22 

Escolaridade  

         Analfabeto 

         Alfabetizado 

         Primário 

         Secundário                   

 

 3 

12 

9 

3 

 

11 

44,5 

33,5 

11 

Diagnóstico 

         Esquizofrenias 

         Transtornos de Humor 

         Retardos Mentais 

         Epilepsias 

         Neuroses 

    

 

18 

3  

04  

01  

01 

 

 

67 

11 

15 

3,5 

3,5 
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Tabela II.  Características Sócio-demográficas e Diagnósticos da População 

Estudada com divisão em dois grupos de acordo com a  procedência (N=27): 

 

 
Característica/Diagnóstico 

Pacientes oriundos da CJM 
(N=15) 

              N                          % 

Pacientes de outras instituições 
(N=12) 

              N                           % 

Sexo 

        Masculino 

        Feminino 

 

8 

7 

 

53 

47 

        

7 

5 

 

 58 

 42 

Faixa Etária  

         20-29 

         30-39 

         40-49 

         50-59 

         60-69 

         70-79 

        Média/DP/amplitude 

 

0 

0 

2 

8 

4 

1 

57,26/7,38/44-72 

 

0 

0 

 13 

53 

27 

7 

 

3 

3 

1 

4 

1 

0 

43,05/14,37/25-64    

 

 25 

 25 

8 

34 

8 

0 

Tempo de Institucionalização  

         Até 1 ano (inclusive) 

         Mais de 1 ano a 9  

         10 a 19 

         20 a 29 

         30 a 39 

         40 ou mais 

 Média/DP/amplitude  

 

0 

0 

0 

2 

7 

6 

37,88/6,91/26-52 

 

0 

0 

0 

13 

47 

40 

 

2 

10 

0 

0 

0 

0 

3,48/2,56/1-10 

 

17 

83 

0 

0 

0 

0 

Escolaridade 

         Analfabeto 

         Alfabetizado 

         Primário 

         Secundário          

 

2 

7 

4 

2 

 

13 

47 

27 

13 

 

1 

5 

5 

1 

 

8 

42 

42 

8 

Diagnóstico 

         Esquizofrenia 

         Transtornos de Humor 

         Retardo Mental 

         Epilepsia 

         Neuroses          

 

10 

0  

3  

1  

1 

 

67 

0 

20 

6,5 

6,5 

 

8 

3 

1 

0 

0 

 

67 

25 

8 

0 

0 
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A diferença é significativa em relação à média etária, mas  mais notável em 

relação ao tempo de internação. Na Tabela III, pode-se observar a relação entre 

Tempo de internação e Idade. 

 

Tabela III.  Razão entre as médias do tempo de Institucionalização e da idade da 

população estudada dividida por procedência:  

 

 Grupo da Colônia Juliano 
Moreira (N=15)  

 

 Grupo de outras instituições  
(N=12) 

 
Razão Tempo de  
institucionalização 
/ idade 

  

 66% 

 

8,08 % 

 

 

Em média o grupo procedente da  Colônia Juliano Moreira permaneceu cerca   de 

dois terços de suas vidas internados em um hospital psiquiátrico, enquanto no 

outro grupo a média não chega a 10%.  

O impacto das  características  sócio-demográficas da população estudada nas 

quatro áreas avaliadas será  apresentado nos  subcapítulos específicos de cada 

escala. 

 

8.2. Atividades de Vida Independente: 

 

Conforme foi descrito anteriormente,  a escala ILSS tem uma gradação  de 0 a 4,  

onde os melhores desempenhos nas atividades de vida diária encontram-se nos 

escores  mais elevados.  O formulário do instrumento pode ser visto no Anexo I. 

 

A média geral, as médias relacionadas a cada área da escala nas duas  

avaliações  e os resultados do teste estatístico estão apresentadas na Tabela IV.  
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Tabela IV.  ILSS:  Comparação das Médias nos dois Momentos do Estudo e Testes 

Estatísticos  (N: 27): 

Medidas Primeiro Momento  
Média e Desvio Padrão  

Segundo Momento  
Média e  Desvio Padrão  

Valor de Z e p 
para as 

diferenças 
 

Alimentação 3,03 / ,062 3,41 / ,508 -2,277/ ,023 

Cuidados Pessoais 2,94 / ,693 3,60 / ,427 -3,915/ ,000 

Atividades 

Domésticas 

2,50 / ,717 3,47 / ,639 -3,938/,000 

Saúde 2,40 / ,910 3,19 / ,798 -3,061/,002 

Utilização de 

transportes 

2,67 / 1,193 3,27 / ,893 -2,629/,009 

Emprego  1,64 /  ,979 2,00 /  ,914 -1,892/,058 

Lazer 1,91 / ,823 2,63 / 1,052 -2,920/,004 

Preparo e 

armazenamento de 

alimentos 

2,61 / ,974 3,34 / ,754 -3,741/,000 

Administração de 

dinheiro 

2,06 / 1,050 2,89 / 1,031 -3,448/,001 

Média das médias 

dos nove itens 

2,42 / ,576 3,09 / ,621 -4,036/,000 

NS= < ou = .05. Os  valores significantes de p  estão em negrito 

 

 

O grupo de 27 pacientes apresentou uma melhora nos resultados  em relação à 

média dos nove itens do ILSS de forma estatisticamente significante. 

Em relação às subáreas da escala, foram consideradas mudanças 

estatisticamente relevantes, conforme o parâmetro estabelecido, as que foram 

observadas nas   áreas de alimentação, lazer, cuidados pessoais,  atividades 

domésticas, saúde, utilização de transportes, preparo e armazenamento de 

alimentos e  administração de dinheiro. A mudança na área de  emprego não foi 

significante do ponto de vista estatístico. 
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Não houve diferença estatisticamente significante em relação ao Sexo da 

população estudada nas médias relacionadas a cada área da escala e na média 

geral  do  ILSS em nenhum dos dois  momentos de avaliação.  

Em relação ao tempo de institucionalização pregressa, havia, por ocasião da 

primeira avaliação,  uma diferença estatisticamente significante favorável ao  

grupo que veio procedente de internação da Colônia Juliano Moreira (maior tempo 

de institucionalização pregressa) e o grupo que veio de outras instituições (menor 

tempo de institucionalização pregressa) no item saúde (Z= -2,516 ; p=,01).  

Na segunda avaliação, esta diferença desapareceu no item saúde  (Z= -,074 ; 

p=,943), devido à acentuada melhora do  desempenho médio do grupo de 

pacientes que veio de outras instituições. Os resultados globais do grupo de 

outras instituições  podem ser observados  na Tabela V. 

Além do quesito saúde, não existiam outras diferenças estatísticas entre os dois 

grupos divididos por procedência na primeira avaliação, nem passaram a ocorrer  

por ocasião da segunda avaliação.  

Acompanhando  a performance integrada  do grupo de 27, os  pacientes (N=12) 

que vieram de outras instituições apresentaram evolução favorável em todas as 

áreas do ILSS, com exceção da área de emprego. 
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Tabela  V.  ILSS: Comparação das Médias nos dois Momentos do Estudo e Testes 

Estatísticos   -  Pacientes procedentes de outras instituições  (N: 12): 

Medidas 
 
 

Primeiro momento 
Médias/DP  

 

Segundo momento  
Médias/DP 

 

Valor de Z e p para 
as diferenças 

 
Alimentação 2,87 / ,637 3,36 / ,493 -2,494 ; ,013 

Cuidados Pessoais 2,85 / ,577 3,52 / ,502 -2,845 ; ,004 

Atividades 

Domésticas 

2,57 / ,648 3,47 / ,634 -3,065 ; ,002 

Saúde 

 

1,89 / ,668 3,23 / ,741 -3,059 ; ,002 

Utilização de 

transportes 

2,52 / ,763 3,08  / 1,013 -2,040 ; ,041 

Emprego  1,71 / ,910 2,04 / 1,054 -1,156 ; ,248 

Lazer 1,77 / ,500 2,72  / 1,060 -2,312 ; ,021 

Preparo e 

armazenamento de 

alimentos 

2,27 / ,945 3,23 / ,716 -2,934 ; ,003 

Administração de 

dinheiro 

1,62 / ,953 2,76 / 1,166 -2,824 ; ,005 

Média das médias 

dos nove itens 

2,23 / ,505 3,05 / ,670 -3,059 ; ,002 

NS= p < ou = .05. Os  valores significantes de p  estão em negrito. 

 

 

O grupo de pacientes procedentes da Colônia Juliano Moreira apresentou  

desempenho diverso em relação ao ILSS como se pode observar  na Tabela  VI. 
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Tabela  VI.  ILSS: Comparação das Médias nos dois Momentos do Estudo e Testes 

Estatísticos -  Pacientes procedentes da Colônia Juliano Moreira (N: 15): 

Medidas Primeiro momento 
Médias/DP 

Segundo momento 
Médias/DP 

Valor de Z e p para 

as diferenças 

Alimentação 3,15/ ,595 3,45 / ,534 -1,015 ; ,310 

Cuidados Pessoais 3,01/ ,787 3,66 / ,363 -2,826 ; ,005 

Atividades 

Domésticas 

2,44/ ,786 3,46 / ,665 -2,764 ; ,006 

Saúde 2,81/ ,888 3,16 / ,865 -1,037 ; ,300 

Utilização de 

transportes 

2,78/ 1,468 3,43 / ,785 -1,647 ; ,099 

Emprego  1,59/ 1,059 1,96 /  ,822 -1,449 ; ,147 

Lazer 2,02 / 1,016 2,55 /  1,077 -1,961 ; ,050 

Preparo e 

armazenamento de 

alimentos 

2,89 / ,937 3,42 / ,799 -2,168 ; ,300 

Administração de 

dinheiro 

2,41 / 1,021 2,98 / ,939 -2,045 ; ,041 

Média das médias 

dos nove itens 

2,57 / ,602 3,12 / ,600 -2,726 ; ,006 

NS= p < ou = .05. Os  valores significantes de p  estão em negrito. 

 

 

O grupo procedente de internação na Colônia Juliano (Tempo médio de internação 

psiquiátrica de quase 38 anos) apresentou resultados positivos com significância 

estatística nas áreas  de cuidados pessoais, atividades domésticas, lazer, 

administração de dinheiro e na média dos nove itens do ILSS. Não apresentou 

melhora de resultados em alimentação, saúde, utilização de transportes, emprego, 

e preparo e armazenamento de alimentos. 

 

Na comparação dos dois momentos de avaliação  não  ocorreram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos em relação à média  das nove áreas  

do ILSS  (Z= -1,122 ; p=,277  na primeira avaliação  e Z= -,342 ; p=,755  na 
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segunda avaliação), apesar de se verificar a evolução mais acentuada do grupo 

procedente de outras instituições em algumas áreas, como pode ser  observado 

na Tabela VII. 

 

Tabela VII. ILSS: Variação Proporcional das Médias entre os dois Momentos de 

Avaliação da População Estudada com Divisão em dois grupos de acordo com a  

Procedência (N=27): 

 

 

 

Dividindo o grupo de 27 pacientes em dois grupos, sendo um de 55 anos ou mais 

e outro com menos de 55 não  foram encontradas diferenças  estatisticamente 

relevantes  nos dois momentos da avaliação em relação a média ou a qualquer 

área específica do ILSS. 

Os resultados dos testes estatísticos apontam que o comportamento do grupo de 

pacientes com 55 anos ou mais é semelhante ao do grupo de pacientes 

procedentes da Colônia Juliano Moreira, que tem a média etária em torno de 57 

anos.  Os resultados estatisticamente significantes foram encontrados em três 

áreas do ILSS: cuidados pessoais (Z= -2,692 ; p=,007), atividades domésticas (Z= 

Medidas Colônia Juliano Moreira 

%   

    Outras instituições 

% 

Alimentação 9,52 17,07 

Cuidados Pessoais 21,59 23,51 

Atividades Domésticas 41,80 35,02 

Saúde 12,46 70,90 

Utilização de transportes 23,38 22,22 

Emprego  23,27 19,30 

Lazer 26,24 53,67 

Preparo e armazenamento de 

alimentos 

18,34 42,29 

Administração de dinheiro 23,65 70,37 

Média das médias dos nove itens 21,40 36,77 
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-2,606 ; p=,009), lazer (Z= -2,341 ; p=,019) e na média dos nove itens do ILSS (Z=  

-2,669 ; p=,008). Não apresentou, entretanto, evolução estatisticamente 

significante em relação à administração de dinheiro (Z= -1,874 ; p=,061), ao 

contrário do grupo de pacientes procedente da Colônia Juliano Moreira. 

A análise em separado do grupo de pacientes com mais de 60 anos aponta para 

resultado semelhante,  sem resultados significantes na média das médias das 

nove áreas e nas áreas específicas, com exceção do emprego (Z= -1,992 ; 

p=,046), onde o grupo evoluiu de uma média baixa 0,82 (em um máximo de 4) 

para 1,69, relativamente próxima  da média de 1,96 do grupo de 15 pacientes que 

vieram da Colônia Juliano Moreira.   

O grupo dos pacientes de mais de 55 anos é composto de 11 pacientes que 

vieram da Colônia Juliano  Moreira e quatro que vieram de outras instituições, 

sendo um deles o paciente que permaneceu 10 anos em um hospital psiquiátrico 

antes de ingressar na moradia.   

O desempenho isolado deste grupo de quatro pacientes (média de  59 anos de 

idade e cerca de quatro anos  de institucionalização prévia) não alcançou 

significância estatística em nenhuma das  nove áreas do ILSS ou na média das 

nove áreas. 

Por outro lado, existem quatro pacientes com idade menor  que 55 anos  (média 

de 48,66 anos) que passaram em média 30 anos internados. A análise de seus 

resultados nas duas avaliações não mostrou resultados significantes em nenhuma 

das áreas do ILSS   ou nas médias das médias das nove áreas. 

Com estes resultados,  não é possível atribuir, no âmbito deste estudo,  um 

desempenho mais discreto nas áreas de vida independente a um dos dois  efeitos,  

institucionalização e idade avançada, de forma isolada. 

O grupo de pacientes com menos de 55 apresentou desempenho favorável 

estatisticamente significante nas áreas de cuidados pessoais (Z= -2,824 ; p=,005), 

atividades domésticas (Z= -3,064 ; p=,002), alimentação (Z= -2,314 ; p=,021), 

preparo e armazenamento de alimentos (Z= -2,590 ; p=,010), saúde (Z= -2,550 ; 
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p=,011), administração de dinheiro (Z= -2,981 ; p=,003), transportes (Z= -2,510 ; 

p=0,12) e na média global do ILSS (Z= -3,059 ; p=,002).  

Não apresentou resultados significantes nas áreas de lazer (Z= -1,886 ; p=,059) e 

emprego (Z= -1,156 ; p=,248). Em comparação com o grupo de pacientes que 

vieram de outras instituições (média etária de 43,05 anos), os resultados diferiram 

em relação à área de lazer.    

Em relação à Escolaridade, não  foram encontradas diferenças  estatisticamente 

significantes  nos dois momentos da avaliação em relação a média ou a qualquer 

área específica do ILSS. 

Em relação ao diagnóstico, o grupo de pacientes com diagnóstico  de 

Esquizofrenia apresentava diferença estatística em relação aos pacientes dos 

demais grupos diagnósticos no item alimentação do ILSS  (Z= -2,068 ; p=,041) na 

ocasião da primeira avaliação, o que deixou de se verificar na segunda avaliação 

(Z= -,252 ; p=,275).  

Esta variação ocorreu em face da evolução mais favorável do grupo de pacientes 

não esquizofrênicos   que passaram de média 2,64 para média 3,57 (Z= -2,331 ; 

p=,020), enquanto os pacientes com Esquizofrenia  se mantiveram estáveis com 

média 3,22 na primeira avaliação e média 3,33 na segunda avaliação (Z= -,490 ; 

p=,624).   

Na segunda avaliação, os dois grupos passaram a  apresentar diferença 

significante nos itens preparo  e armazenamento de alimentos (Z= -,901 ; p=,046) 

e saúde (Z= -2,077 ; p=,041), em face da evolução  um pouco mais  acentuada do 

grupo de pacientes sem diagnóstico de Esquizofrenia.  

Os pacientes com Diagnóstico de Esquizofrenia passaram de uma média de 2,48 

na primeira avaliação para uma média de 3,18 na segunda avaliação (Z= -2,888 ; 

p=,004) na área de preparo e armazenamento de alimentos, enquanto os 

pacientes sem Diagnóstico de Esquizofrenia passaram de uma média de 2,88 na 

primeira avaliação para uma média de 3,64 (Z= -2,383 ; p=,017) na segunda 

avaliação. 
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Na área de Saúde, os pacientes com Esquizofrenia passaram de uma média 2,36 

na primeira  avaliação para uma média de 2,99 (Z= -2,201 ; p=,028) na segunda 

avaliação, enquanto os paciente sem Esquizofrenia passaram de  uma média de 

2,48 na primeira avaliação para 3,59 na segunda avaliação (Z= -2,016 ; p=,044). 

Em relação à média do ILSS nas nove áreas do ILSS, os dois  grupos não 

apresentaram diferenças significativas nas duas avaliações (Z= -720 ; p=,495 na 

primeira avaliação e Z=  -1,234 ; p=,232 na segunda avaliação).    

O grupo de pacientes com Esquizofrenia apresentou evolução significante na 

média das nove médias do ILSS e em todas as áreas do ILSS, com exceção da 

área de alimentação.  O grupo de pacientes não esquizofrênicos evoluiu 

favoravelmente com significância estatística na média do ILSS e em todas as  

áreas, com exceção  de emprego e utilização de transportes.  

Apesar de algumas diferenças de desempenho em relação a algumas áreas, não 

parece haver indícios conclusivos que levem a uma avaliação  de um efeito 

diferenciado  relacionado ao diagnóstico no desempenho das atividades de vida 

diária aferidas pelo ILSS na população estudada. 

 

8.3.  Limitações no Comportamento Social: 

 

Como descrito no Capítulo de Metodologia,  a escala SBS mensura  as limitações 

no comportamento social através de escores de 0 a 4, com uma gradação 

ascendente de gravidade. O formulário do instrumento pode visto no Anexo II. 

 

Foi utilizado o Escore de  Problemas Moderados e Graves (Mild and Severe 

Behaviour Problems Score - BSM), onde os escores 0 e 1 representam ausência 

de problemas e são pontuados para fins de totalização com zero e os escores 2, 3 

e 4 são considerados presença de problemas e são pontuados com 1.  

 

A distribuição  da presença de problemas (pontuados com 1) segundo área  de 

avaliação está expressa  na Tabela VIII. 
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Tabela VIII.  SBS: Distribuição dos problemas de Comportamento Social  por 

área de avaliação nos dois Momentos do Estudo  (N: 27): 

Área de Avaliação Primeiro 

momento  

Segundo 

momento  

1-Comunicação: tomando a iniciativa 5 1 

2-Conversação: incoerência 5 1 

3-Conversação: excentricidade / inapropriação 2 0 

4-Interação social: habilidade de fazer contatos 

sociais de forma adequada 

1 0 

5-Interação social: proporção de contatos sociais que 

são por natureza hostis 

0 0 

6-Interação social: comportamento chamativo 5 1 

7-Idéias ou comportamento suicida ou de auto-

agressão 

0 0 

8-Ataques de pânico e fobias 2 0 

9-Inquietação e hiperatividade 5 2 

10-Rir e falar sozinho 1 0 

11-Realização de idéias bizarras 1 0 

12-Estereotipias e maneirismos 3 2 

13-Hábitos ou maneiras socialmente inaceitáveis 1 0 

14-Comportamento destrutivo 0 0 

15-Depressão 0 0 

16-Comportamento Sexual inadequado 0 0 

17-Aparência pessoal e higiene 5 0 

18-Lentidão 2 0 

19-Inatividade 2 0 

20-Concentração 3 1 

21-Comportamento não especificado em outro lugar 

que impeça progressos 

6 1 
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Na primeira avaliação, nenhum dos pacientes apresentava problemas nas áreas 

de hostilidade em relação a contatos sociais,   idéias suicidas e auto-

agressividade, comportamento destrutivo, depressão e comportamento sexual 

inadequado. Os principais problemas, que atingiram cinco a seis pacientes,  

foram:  iniciativa e incoerência na área de conversação, comportamento chamativo 

na área de interação social, inquietação e hiper-atividade,  aparência pessoal e 

higiene e comportamentos não especificados que impeçam progressos.  

 

Na segunda avaliação, em 14 das 21 áreas, os pacientes estudados não 

apresentavam qualquer tipo de problema moderado ou grave. Dois pacientes 

continuavam com inquietação e hiper-atividade e dois com estereotipias e 

maneirismos. Nas áreas de comunicação (tomando a iniciativa), conversação 

(incoerência), interação social (comportamento chamativo), concentração e 

comportamento não especificado em outro lugar que impeça progressos foram 

registrados problemas em um paciente em cada uma.      

 

A distribuição dos pacientes segundo o número de problemas no comportamento 

social pode ser observada na Tabela IX. 

 

Tabela IX.  SBS: Freqüência de problemas de Comportamento Social  segundo o 

Escore de Problemas Moderados e Graves nos dois Momentos do Estudo (N: 27): 

Problemas SBS    Primeiro Momento  Segundo Momento  

Sem Problemas 7 23 

1-2 Problemas  10 3 

3-5 Problemas 10 1 

Mais que 5 

Problemas  

0 0 
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Em  relação às limitações no comportamento social, no momento da avaliação 

inicial,  sete pacientes do grupo estudado não tinham problemas ou tinham 

problemas leves (Escores 0 e 1). 10 tinham problemas em um ou duas áreas do 

SBS e outros 10 tinham problemas em  três a cinco áreas de avaliação. 

Na segunda avaliação, 23 pacientes do universo de 27 não apresentavam nenhum 

tipo de problema, três tinham um a dois problemas e um três a cinco problemas. 

Os problemas remanescentes foram  nas áreas de  comunicação (tomando a 

iniciativa e incoerência), comportamento chamativo,  concentração e 

comportamento não especificado em um paciente cada e inquietação e 

hiperatividade e estereotipias e maneirismos em dois pacientes cada. 

A população estudada tinha no momento da primeira avaliação um baixo 

comprometimento em seu comportamento social com um Escore de Problemas 

Moderados e Graves (BSM) médio de 1,78 para um total máximo possível de 21 

(problemas moderados ou graves em todos os itens da escala). Na avaliação do 

segundo momento, esta média global da população caiu para 0,34.  

A mudança entre a primeira e a segunda avaliação se mostrou estatisticamente 

significante (Z= -3,774 ; p=,000).  

Não houve diferença estatisticamente significante em relação ao  Sexo nas 

limitações do comportamento social da população estudada nos dois momentos  

de avaliação (Z= -1,472 ; p=,162 e Z= -1,437 ; p=,394). 

O local de procedência não influiu de forma estatisticamente significativa os 

resultados do SBS nos escores de problemas moderados e graves (Z= -1,631 ; 

p=,114 na primeira avaliação e Z= -2,369 ; p=,152 na segunda avaliação).   

Entretanto, todos os pacientes procedentes da Colônia Juliano  encontravam-se 

sem problemas na segunda avaliação.  

Não foram observadas diferenças de significância estatística em relação à idade 

nos resultados do SBS (Z= -,315 ; p=,347 na primeira avaliação e Z= -,844 ; 

p=,905 na segunda avaliação). 
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Os grupos de pacientes com diagnósticos de Esquizofrenia e de pacientes  sem 

diagnóstico  de Esquizofrenia não apresentaram diferença significante na primeira 

avaliação (Z= -1,032 ; p=,322), nem na segunda avaliação (Z= -,583 ; p=,743). 

Pacientes analfabetos e somente alfabetizados e pacientes com os outros níveis 

de escolaridade mais elevados apresentaram desempenho sem diferenças 

significantes na primeira avaliação (Z= -1,822 ; p=,076) e na segunda avaliação 

(Z= -,079 ; p= ,981). 

 

8.4. Sintomatologia Psiquiátrica: 

 

Por problemas na coleta de dados no primeiro momento do trabalho de campo da 

pesquisa, somente 15 dos 18 pacientes do Grupo de 27 que estavam 

diagnosticados como portadores de  Esquizofrenia foram submetidos  à avaliação  

pelo BPRS. Assim, três pacientes foram excluídos da análise da sintomatologia 

psiquiátrica. 

Como discutido no capítulo de Metodologia, o BPRS é um instrumento com 

escores ascendentes de  gravidade que vão de  0 a 4. Os resultados gerais por 

áreas de avaliação  estão expressos na Tabela X. O formulário da escala está no 

Anexo III. 

Na primeira avaliação, as áreas com maior  pontuação foram ansiedade (14), 

desorientação (11),  pensamentos não habituais e comportamento alucinatório (9) 

e desconfiança (8).  

Na segunda avaliação, as áreas com maior pontuação foram preocupações 

somáticas (8),  embotamento afetivo (6), maneirismo e atitude, comportamento 

alucinatório e pensamentos não habituais (5). 
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Tabela X.    BPRS: Distribuição dos escores por área de avaliação nos dois 

Momentos de Estudo  (N: 15): 

Área de Avaliação Primeiro Momento  Segundo Momento 

 1. Preocupações somáticas 3 8 

 2. Ansiedade 14 4 

 3. Retraimento afetivo 2 1 

 4. Desorganização conceitual 2 1 

 5. Sentimento de culpa 7 1 

 6. Tensão 4 0 

 7. Maneirismo e Atitude 0 5 

 8. Megalomania 4 3 

 9. Humor depressivo 6 0 

 10. Hostilidade 2 0 

 11. Desconfiança 8 3 

 12. Comportamento alucinatório 9 5 

 13. Retardamento motor 0 2 

 14. Não cooperação 1 0 

 15. Pensamentos não habituais 9 5 

 16. Embotamento afetivo 2 6 

 17. Excitação 1 1 

 18. Desorientação 11 2 

Somatório da pontuação dos pacientes por área de avaliação. 
Valor máximo por área = 60 (todos os escores 4 para os 15 pacientes).  

 

 

Na primeira avaliação,  um paciente não apresentou  presença de sintomatologia e 

se manteve assim na segunda avaliação. Quatro pacientes (um terço do total) não 

apresentaram  qualquer sintomatologia na segunda avaliação.  Nenhum paciente 
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apresentou sintomatologia severa em qualquer das áreas avaliadas nas duas 

avaliações (escore 4).  

 

O valor médio do BPRS por paciente nos dois momentos de   avaliação está 

expresso no Tabela XI.  

 

Tabela XI.  BPRS: Média, Desvio Padrão e Razão entre Valor Médio Observado e 

Valor Máximo Esperado  do BPRS total por paciente na População Estudada nos 

dois Momentos de Avaliação (N=15):  

 
 Média Desvio padrão Razão entre o VMO e VME 

Primeiro 

momento 

5,67 4,12 7,9% 

Segundo 

momento 

2,80 3,38 3,9% 

Valor máximo por paciente -  72 (4 x  18 áreas  do BPRS). 
 

Os pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia da população em estudo tinham 

no  momento inicial um baixo comprometimento em relação aos sintomas 

avaliados pelo instrumento. O BPRS total de um paciente é a soma dos escores 

de cada área do instrumento (valor máximo seria 72 referente ao escore 4 (grau 

de severidade máximo)  multiplicado pelos 18 itens do instrumento).   

A diferença das médias do BPRS total entre os dois momentos de avaliação 

mostrou  significância estatística (Z= -2,635 ; p=,008). 

Em relação ao Sexo da população  estudada, não foi evidenciada  diferença  

estatística relevante na primeira avaliação (Z= -,296 ; p=,776) ou na segunda 

avaliação (Z= -,422 ; p=,689).                                                                                                              

Em relação à procedência da população, no momento da primeira avaliação havia 

uma diferença significante entre os pacientes  com diagnóstico de Esquizofrenia 

que vieram da CJM e os pacientes que vieram de  outras instituições (Z= -3,086 ; 

p=,001). Esta observação está relacionada com  o baixo nível de sintomatologia 
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dos sete pacientes da Colônia em relação aos oito pacientes de outras 

instituições, como se pode observar no Tabela XII.   

 
Tabela XII.  BPRS: Média, Desvio Padrão e Razão entre Valor Médio Observado e 

Valor Máximo Esperado do BPRS total por paciente na População Estudada dividida 

em dois grupos de acordo com a  procedência nos dois Momentos de Avaliação e 

Testes Estatísticos  (N=15)  

 
  CJM 

 (N=7)  

Razão  VMO e 

VME 

Outras Instituições 

(N=8)  

Razão  VMO e 

VME 

Valor de Z e p 
para as 

diferenças 
 

Primeiro 

momento 

2,14/1,57 3,0 % 8,75 / 2,92 12,15 % Z= -3,086 

p=,001 

Segundo 

momento 

1,14/1,68 1,58 % 4,25 / 3,92 5,90 % Z= -1,835 

 p=,072 

Valor máximo por paciente -  72 (4 x  18 áreas  do BPRS). NS= p < ou = .05. Os  valores 

significantes de p  estão em negrito. 

 
 

A diferença apresentada no momento da primeira avaliação  em relação ao  

padrão psicopatológico  desapareceu na segunda avaliação (Z= -1,835 ; p= ,072).  

A diminuição  da média do BPRS total por paciente do grupo de pacientes com 

menos tempo de institucionalização tem significância estatística (Z= -2,201 ; 

p=,028), indicando melhora da sintomatologia psiquiátrica entre a primeira e a 

segunda avaliação. A mudança do grupo procedente da Colônia não mostrou 

resultado estatístico significante (Z= -1,160 ; p= ,246).  

A idade (55 anos ou mais e menos de 55 anos) não ocasionou diferença de 

relevância estatística na primeira avaliação (Z= -1,397 ; p=,189) ou na segunda 

avaliação (Z= -,178 ; p=,867). 

Não houve diferença  estatística relacionada  com a escolaridade (Z= -,291 ; 

p=,779 na primeira avaliação e Z= -,474 ; p=,694 na segunda avaliação) no padrão 

psicopatológico da população estudada com Diagnóstico de Esquizofrenia. 
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8.5. Qualidade de Vida:     

 

As áreas incluídas nos quatro Domínios do WHOQOL-ABREVIADO podem ser 

observadas no Quadro V  e  a escala  completa está  no  Anexo IV. 

 

Quadro    V.  WHOQOL:  Áreas   incluídas nos Quatro  Domínios:  

Domínio Físico: 

1 – Dor e Desconforto 

2 – Energia e Fadiga 

3 - Sono e Repouso 

9 - Mobilidade 

10 - Atividades da vida cotidiana 

11- Dependência de medicação ou de tratamentos 

12 – Capacidade de trabalho  

Domínio Psicológico: 

4 – Sentimentos positivos 

5 – Pensar, aprender, memória e concentração 

6 –Auto-estima 

7 –Imagem corporal e aparência 

8 –Sentimentos negativos 

24 – Espiritualidade/ religião/crenças pessoais 

Domínio Relações Sociais: 

13 – Relações Pessoais 

14 – Suporte (apoio) Social 

15 – Atividade Sexual 

Domínio Meio Ambiente 

16 – Segurança física e proteção 

17 - Ambiente no lar 

18 - Recursos Financeiros 

19 -Cuidados da saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

20 -Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

21 -Participação e  oportunidades de recreação/lazer 

22 - Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)  

23 – Transportes 
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Os resultados médios da população estudada nos quatro domínios do WHOQOL-

ABREVIADO  estão expressos no Tabela  XIII.  

 

Tabela XIII.  WHOQOL:   Comparação das Médias  dos quatro Domínios nos dois 

Momentos de Estudo e Testes Estatísticos (N: 27): 

 
Medidas Primeiro Momento  

 Média e DP 

Segundo Momento  

 Média e DP 

Valor de Z e p para 

as diferenças 

 Físico 70,63 / 12,18 70,0 /  16,11  -,043 ;  ,966 

 Psicológico 62,34 / 21,36 71,60 / 18,49  -2,080 ;  ,037 

 Relações Sociais 61,11 / 23,68 76,23 / 15,10  -3,003 ;  ,003 

 Meio Ambiente 54,27 / 20,50 73,26 / 14,84  -3,519 ;  ,000 

NS= p < ou =  .05. Os  valores significantes de p  estão em negrito. 

 

 

Na primeira avaliação da qualidade de vida através  do WHOQOL-Abreviado, o 

melhor resultado foi relacionado com o Domínio Físico, com uma média de  70,63 

para um máximo possível de 100. A  média neste domínio se manteve 

praticamente estabilizada  da segunda avaliação.  

Os Domínios Relações Sociais, Meio Ambiente e Psicológico apresentaram uma 

variação positiva estatisticamente significante entre as duas avaliações.  As 

maiores variações foram nos Domínios Meio Ambiente e Relações Sociais, 

invertendo a situação observada na primeira avaliação e se tornaram as áreas 

melhor avaliadas pela clientela.  

Não houve diferença estatisticamente significante entre os Sexos nos resultados 

dos Domínios Físico e Psicológico nas duas avaliações com o  WHOQOL.  

Nos Domínios Relações Sociais e Meio Ambiente, os pacientes masculinos (N=15) 

partiram na primeira avaliação de uma média bem abaixo das pacientes femininas 

(N=12). 
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No Domínio de Relações Sociais e Meio Ambiente,   as pacientes do sexo 

feminino apresentaram respectivamente uma média de 74,24 (DP-14,17) e 64,77 

(DP-18,76)  na primeira avaliação enquanto os pacientes de sexo masculino 

tinham uma  média de 52,08 (DP-25,00)  e  47,05 (DP-18,91).  A diferença entre 

as médias mostrou-se estatisticamente significante,  tanto no  Domínio Relações 

Sociais (Z= -2,357 ; p=,020), quanto no Domínio Meio Ambiente (Z= -2,228 ; 

p=,026). 

Na segunda avaliação, o desempenho da população deixou de ter diferenças 

significantes em relação ao Sexo nos Domínios Relações Sociais (Z= -1,134 ; 

p=,272) e Meio Ambiente (Z= -,743 ; p=,481), em face do desempenho altamente 

favorável do grupo de pacientes do Sexo Masculino, com se pode observar no 

Tabela XIV. 

 

Tabela XIV. WHOQOL:  Variação Proporcional das Médias entre os dois Momentos 

de Avaliação   da População Estudada dividida por  dividida por  Sexo:  

 

   

A alta variação dos sete pacientes do sexo masculino está relacionada com os 

resultados dos pacientes mais jovens (média etária de 37,66 anos) e procedentes 

de outras instituições (tempo de internação médio de 3,82 anos), que partiram na 

primeira avaliação de escores médios baixos (29,46 no Domínio Meio Ambiente e 

36,90 no Domínio Social para um total máximo de 100) e apresentaram grandes 

variações na segunda avaliação (71,88 no Domínio Meio Ambiente, com uma 

variação proporcional de 144%  e 69,05 no Domínio Social com uma variação 

proporcional de 87,13%).  

Medidas Sexo Masculino (N=15) Sexo Feminino (N=12) 

Relações Sociais  41,01 % 17,94 % 

Meio Ambiente 51,09 % 8,16 % 

Físico 00 % -2,31 % 

Psicológico 16,74 % 13,26 % 
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Em relação ao tempo de institucionalização (procedência), na primeira avaliação 

havia uma diferença   estatisticamente significativa entre os dois grupos em 

relação ao Domínio Meio Ambiente (Z= -2,790 ; p=,004), que deixou de existir  na 

segunda avaliação (Z= -,343 ; p=,755).  

Esta mudança é explicada pela evolução da média do grupo de pacientes 

procedentes de outras instituições (N=12)  que era de 40,89 na primeira avaliação 

e passou para 72,14 na segunda avaliação (Z= -2,659 ; p=,008) enquanto o grupo 

procedente da Colônia Juliano Moreira (N=15) evoluiu de uma média de 64,98 

para 74,14 (Z= -2,231 ; p=,026). O Domínio Meio Ambiente foi o único em que 

ocorreu variação significante no grupo que veio da Colônia Juliano Moreira.  

A observação tem semelhanças com as variações que  ocorreram nos Domínios 

Relações Sociais e Psicológico.  No Domínio Relações Sociais, a média do grupo 

de pacientes procedentes de outras instituições passou de 50,0 para 74,31 (Z= -

2,818 ; p=,005), enquanto a do grupo procedente da Colônia Juliano Moreira 

passou de 70,00 para 77,78 (Z= -1,421 ; p=,155).  

Em relação ao Domínio Psicológico, os pacientes de outras instituições 

apresentaram uma evolução de uma média de  57,29   na primeira avaliação  para 

uma média de  72,92 na segunda avaliação (Z= -2,193 ; p= ,028), enquanto que 

os pacientes da Colônia Juliano Moreira passaram de   66,67  para  70,56 (Z= -

,747 ; p= ,455). 

No Domínio Físico, os pacientes de outras instituições apresentaram uma 

evolução de uma média de 67,86 na primeira avaliação  para uma média de  68,55 

na segunda avaliação (Z= -,236 ; p= ,814), enquanto que os pacientes da Colônia 

Juliano Moreira passaram de  72,86   para  71,15 (Z= -,597 ; p= ,551). Nenhuma 

das duas variações apresentou significância estatística. 

As variações entre as médias dos grupos divididos por procedência podem ser 

observadas no Tabela XV. 
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Tabela XV. WHOQOL: Variação Proporcional das Médias entre os dois Momentos de 

Avaliação   da População Estudada  dividida por Procedência:  

   

 

O comportamento do grupo de mais de 55 anos (N=15; média em torno de 60 

anos) foi semelhante ao dos  pacientes procedentes da Colônia Juliano Moreira 

(com média etária em torno  57 anos) só evoluindo favoravelmente com 

significância estatística  em relação ao Domínio Meio Ambiente (Z= -2,238 ; 

p=,025). O grupo de pacientes com mais de 60 anos (N=6; média de 65 anos) não 

evoluiu de forma significante em nenhum dos Domínios do WHOQOL. 

O grupo de menos de 55 anos evoluiu favoravelmente com significância estatística   

em relação ao Domínio Meio Ambiente (Z= -2,763 ; p=,006), ao  Domínio 

Relações Sociais (Z= -2,941 ; p=,003) e em relação ao Domínio Psicológico (Z= -

2,277 ; p=,023). As variações das médias  dos grupos divididos por faixa etária 

estão expressas na Tabela XVI. 

 

Tabela XVI.  WHOQOL: Variação Proporcional das Médias entre os dois Momentos 

de Avaliação da População Estudada   dividida por faixas etárias:  

   

 

 

Medidas Colônia Juliano Moreira (N=15)   Outras Instituições (N=12) 

Relações Sociais  11,11 48,62 

Meio Ambiente 14,10 76,42 

Físico -2,40 1,02 

Psicológico 5,83 27,28 

Medidas Mais de 55 (N=15)    Menos de 55  (N=12)  

Relações Sociais  6,26 58,57 

Meio Ambiente 17,71 67,06 

Físico -2,60 1,45 

Psicológico 4,64 29,75 
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Os grupos divididos por nível de escolaridade apresentaram comportamentos sem 

diferenças estatísticas nos quatro Domínios do WHOQOL nos dois momentos de 

avaliação. 

Os Grupos divididos por diagnóstico (Esquizofrênicos e não esquizofrênicos) não 

apresentaram diferenças significantes nas  duas avaliações nos Domínios Físico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente.  

No Domínio Psicológico ocorreu uma diferença significante na primeira avaliação 

(Z= -2,217 ; p=,025), que desapareceu na segunda avaliação (Z= -,207 ; p=,860), 

que  é explicada pelo comportamento diverso dos dois grupos.  

Enquanto, o grupo de pacientes que não receberam o diagnóstico de 

Esquizofrenia partiu de uma média muito favorável na primeira avaliação (75,46), 

mantendo-se estável na análise  da significância estatística (Z= -,851 ; p=,395), 

com uma redução em números absolutos na média (68,06),  o grupo dos 

pacientes que recebeu o diagnóstico de Esquizofrenia partiu de uma média de 

55,39 na primeira avaliação e apresentou  uma evolução favorável para 73,38 na 

segunda avaliação (Z= -2,929 ; p=,003). 
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9. Discussão: 

 

9.1. Sobre os Resultados nas Dimensões Avaliadas e  os Instrumentos 

Utilizados: 

 

A avaliação de resultados através de escalas de utilização internacional  mostrou  

que a população estudada apresentou algumas mudanças positivas consideradas 

estatisticamente significantes na comparação entre as duas avaliações em dois 

momentos distintos. 

Os principais ganhos da clientela foram verificados na maioria das áreas de  

atividades de vida independente e em áreas de qualidade de vida. Pacientes mais 

idosos  apresentaram resultados mais discretos. Na avaliação das limitações no 

comportamento social e  na sintomatologia psiquiátrica,  a população em estudo 

partiu de padrões favoráveis, mas as alterações ao longo do tempo também foram  

estatisticamente significantes. 

Na avaliação das habilidades da  vida independente, os 27 pacientes, analisados 

em conjunto,   apresentaram resultados favoráveis significantes na média das 

médias das nove áreas avaliadas e nas nove áreas analisadas isoladamente, com 

exceção de emprego. 

No entanto, a análise do impacto das variáveis sócio-demográficas aponta que 

este desempenho médio favorável na maior parte das vezes está relacionado com 

a performance dos pacientes mais jovens (menos de 55 anos), que, em sua 

maioria, são também os pacientes que ficaram menos tempo internados (oito em 

um total de 12), enquanto que os pacientes mais idosos apresentaram resultados 

mais modestos e não significantes em mais áreas de atividades de vida 

independente.  

Na formulação do  Programa implantado foi definida a estratégia de não prover 

atividades  específicas de  Reabilitação Psicossocial, como por exemplo o 

treinamento em habilidades sociais, no âmbito da estrutura do serviço de 

referência.   
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Usualmente, existe a presença diária de cuidadores nas moradias por cerca de  

quatro  horas. Uma parte das atividades dos cuidadores é fortemente direcionada 

para as atividades de vida diária relacionadas com o manejo das questões do dia 

a dia da residência, tais como compras, preparo e armazenamento dos alimentos, 

higiene pessoal  e limpeza das casas.   

Conforme as dificuldades nestas atividades vão aparecendo no seguimento dos 

pacientes,  vão sendo trabalhadas no próprio momento e no próprio local que 

ocorrem. Esta metodologia de trabalho tem pontos genéricos de confluência com 

ao atendimento assertivo  na comunidade discutido no segundo capítulo.      

Na área de administração de dinheiro, se necessário, o uso  dos recursos 

financeiros  procedentes das bolsas ou outras fontes de renda dos pacientes são 

acompanhados diretamente pela  equipe em graus variados de intensidade. 

Rotineiramente, os pacientes têm um conjunto de responsabilidades financeiras 

coletivas com as moradias (divisão de despesas acordadas entre eles e mediadas 

pela equipe).     

Os resultados favoráveis na área de lazer nos dois grupos apontam para uma  

questão central do convívio comunitário,  que é a ocupação  do tempo livre. A 

oferta de atividades no âmbito da moradia, como, por exemplo, acesso a 

aparelhos de  televisão e aparelhos de som,  é ampla e tão diversificada quanto a 

disponível para uma família comum de classe média baixa da Cidade do Rio de 

Janeiro e a rotina diária é bem menos restritiva que em um ambiente habitual de 

hospitais psiquiátricos. 

Entretanto, o arco de contactos sociais segue limitado com escassa  incorporação 

dos pacientes em outros grupos sociais, além dos adquiridos em função do 

acompanhamento terapêutico.   Mediante avaliação da necessidade, as relações 

sociais dos pacientes com os diversos atores e estruturas sociais da cidade são 

mediadas pela equipe.    

Os pacientes movimentam-se sem dificuldades de suas moradias para o serviço 

de referência, através de serviços de transportes públicos e circulam sem 
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dificuldades no bairro em torno das moradias. A maior parte deles tem limitações 

em uma movimentação mais ampla pela cidade e muito raramente realizam 

viagens de longa distancia (Ver formulário do ILSS-BR em anexo – itens VIII, 1-7).  

Quanto à área de emprego, nenhum dos pacientes inseriu-se no mercado de 

trabalho em forma que possa ser considerada competitiva em relação à população 

em geral. 13 pacientes dos 27 participam de atividades no âmbito  institucional 

que geram uma renda insignificante e que parecem ter  mais características 

terapêuticas  do que de um programa de trabalho protegido para fins de geração 

de renda e possível incorporação no mercado de trabalho.  Todos os pacientes 

dependem das bolsas estatais de suporte econômico. 

Um dos pacientes tem vínculo formal de trabalho na empresa que presta serviços 

de limpeza na instituição e a avaliação de seu desempenho é que não seria 

compatível com uma disputa no mercado de trabalho, dependendo, portanto de 

uma mediação da instituição junto à empresa para se manter empregado, 

configurando  características de trabalho protegido.   

Estes resultados na área de emprego mostram uma tendência de que,  pelo 

menos para pacientes com as características da população estudada, a 

vulnerabilidade em relação ao sustento econômico acarreta um planejamento de 

suporte social por prazo indefinido.   

Em relação ao comportamento social,  a população em estudo se apresentava em 

um padrão baixo de problemas por ocasião da primeira  avaliação. Isto é em parte 

explicado pelo fato que a maior parte das entrevistas foi realizada em período 

próximo ao momento de alta hospitalar, ou seja após um período variável de 

trabalho clínico referente à saída para a comunidade. 

Face às características de programa (suporte flexível em parte do dia  e ausência 

de cobertura nas 24 horas do dia) era esperado um determinado filtro de perfil 

para a admissão no programa. Como a escala refere-se ao comportamento dos 

pacientes no último mês, resultados baixos ou nulos em relação aos itens    

comportamento destrutivo (comportamento que resulte em destruição de objetos), 
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proporção de contatos sociais que são por natureza de hostilidade  (agressividade 

física e xingamentos,  por exemplo), idéias e comportamento suicida ou de auto-

agressão e comportamento sexual inadequado.  

Níveis altos nestes quesitos não seriam compatíveis com a estrutura 

organizacional do programa, já que os pacientes passaram a conviver diretamente  

com a vizinhança,    sem a intermediação da  equipe na maior parte do tempo.    

A escala SBS foi utilizada para a avaliação das populações integrais dos hospitais 

São Pedro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Wagner et al, 2003) e do Instituto 

Municipal Juliano Moreira (Lima et al, 2001). Os resultados mostraram 

respectivamente  que 46,2 % (N=584) e  26,1% (N=881) dos pacientes 

apresentaram mais de cinco problemas moderados ou graves. Os pacientes 

internados nestas  instituições apresentam mais similaridade com os pacientes da 

população estudada que vieram da Colônia Juliano Moreira.  

Pode-se esperar que no futuro do processo de desinstitucionalização destas 

unidades e provavelmente de outros hospitais com leitos de longa permanência 

serão acrescidas novas demandas, tanto no que tange aos períodos de 

preparação da alta hospitalar com intervenções de reabilitação psicossocial 

intensivas, quanto nas estruturas e nos suportes dos dispositivos residenciais para 

possibilitar a inclusão nos programas de pacientes com mais problemas de 

comportamento social.  

Os resultados em relação à intensidade  de sintomatologia psiquiátrica na primeira 

avaliação foram  baixos. O achado provavelmente indica que todos os pacientes 

encontravam-se com seus quadros esquizofrênicos estabilizados após um período 

de pelo menos vários meses de internação em enfermarias de agudos ou mesmo 

em tratamento na estrutura de passagem. 

Os  pacientes  que vieram da Colônia Juliano Moreira apresentaram escores 

iniciais mais baixos que os do grupo de outras instituições e se mantiveram 

estáveis na segunda avaliação.  
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Estavam internados há pelo menos 25 anos e em contacto permanente com o 

tratamento medicamentoso e outras formas  de terapia.  Uma possibilidade 

explicativa para os baixos escores pode estar relacionada com a falta de 

sensibilidade do instrumento para detectar sintomas chamados negativos.  

Segundo Kay e associados (1987), a escala BPRS contém entre seus 18 itens, 

somente três relacionados com  sintomas  negativos. Para tentar solucionar a 

questão, criou um novo instrumento denominado Escala das Síndromes Positiva e 

Negativa (The Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia), 

adicionando  12 itens adicionais aos  18 itens do BPRS, chegando a sete itens 

direcionados para a sintomatologia negativa.  

Estes itens adicionais – afetividade embotada, retraimento emocional, contato 

pobre, retraimento social passivo/apático, dificuldade no pensamento abstrato, 

falta de espontaneidade/fluência e pensamento estereotipado – são sintomas 

possivelmente esperados em uma clientela que passou a maior parte da vida em 

um hospital psiquiátrico, em decorrência, tanto da evolução crônica do transtorno 

esquizofrênico, quanto dos  efeitos da  institucionalização prolongada.   

Para pesquisas futuras em relação  a pacientes de longa permanência parece 

adequado na seleção dos instrumentos a serem utilizados considerar sua 

sensibilidade aos componentes negativos dos distúrbios esquizofrênicos.    

Retornando a análise os resultados do BPRS da população estudada,  mesmo nos 

itens  relacionados com síndromes negativas – retraimento emocional, retardo 

psicomotor e afeto embotado/inapropriado – os escores do grupo estudado é de 

pouca gravidade.  

O grupo de pacientes mais jovens (menos de 55 anos) e com menos tempo de 

internação partiu de um padrão um pouco mais grave de atividade psicopatológica 

e a evolução positiva na segunda avaliação  foi estatisticamente significante.  

Evoluções altamente positivas  em sintomatologia psiquiátrica em estudos com 

maiores populações  e com períodos de seguimento maiores  não foram 
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observadas (Priebe et al,2002; Leff & Trieman, 2000; Barbato et al, 2004), 

portanto, os resultados  deste grupo devem ser analisados com cautela.        

Não houve problemas em relação à aplicação do instrumento WHOQOL-Abreviado  

nos  pacientes do estudo.  Entretanto, em relação aos pacientes avaliados nos 

núcleos de longa permanência do Instituto Municipal Juliano Moreira somente 

cerca 20% de  pacientes responderam a entrevista, em um total de 881 pacientes 

(Lima et al, 2001).  De maneira similar,  a porcentagem de pacientes que  

responderam ao WHOQOL-ABREVIADO em estudo com o mesmo desenho 

realizado no Hospital São Pedro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi de  30% 

(Wagner et al, 2003). Um dos motivos desta dificuldade, provavelmente, está 

relacionado com o entendimento de questões mais subjetivas por parte de 

pacientes com baixa escolaridade.  

Os resultados da aplicação do instrumento de avaliação de qualidade de vida em 

dois momentos no conjunto da população estudada foram significantemente  

favoráveis em três domínios  (Meio Ambiente, Psicológico e  Relações Sociais) e 

evidenciou estabilidade entre as duas avaliações em um domínio (Físico). 

O Domínio Físico está relacionado com dores físicas, intensidade da necessidade 

de tratamento médico, sensação de energia, capacidade de locomoção e de 

execução de tarefas diárias e satisfação com o sono 4. 

A estabilidade no Domínio Físico é em um patamar médio inicial elevado (70,63 

em um máximo de 100), evidenciando que,  nos aspectos que estão relacionados 

com este Domínio, os pacientes já tinham uma avaliação positiva, mesmo antes 

de passar para o convívio comunitário.  

As diferenças mais notáveis em relação à opinião da população estudada sobre 

sua Qualidade de Vida estão nos demais Domínios. 

 

 

                                                 
4 Conferir anexo IV para detalhes das questões do WHOQOL-ABREVIADO. 
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O Domínio Meio Ambiente e o Domínio Relações Sociais estão relacionados com 

questões centrais que envolvem a desinstitucionalização da assistência 

psiquiátrica, como a possibilidade dos pacientes estabelecerem novos vínculos 

pessoais, mais satisfatórios  (amizade e  vida sexual), sua relação com seus  

locais de  moradia, sua estabilidade financeira, suas atividades de lazer e com o 

sentimento de proteção.                   

Os resultados apontaram que, em particular,  o grupo de pacientes composto por 

pacientes do sexo masculino, mais jovens e com poucos anos de internação 

apresentaram uma variação notável entre os escores nas duas avaliações,  

mostrando boa adaptação ao programa desenvolvido, o que foi confirmado pelos 

bons resultados nas avaliações das áreas de vida independente.  

Ressalte-se  que  a maioria  já estava alocada na estrutura de passagem e fora 

das enfermarias de agudos por ocasião da primeira avaliação, em um ambiente 

menos restritivo e mais confortável e mesmo assim mostravam escassa satisfação 

com a situação de suas vidas.      

Os pacientes idosos  como apontam os resultados apresentaram resultados mais 

discretos no que tange às modificações  em sua satisfação após sua passagem 

para o ambiente comunitário.  A análise estatística da alteração das médias nos 

quatro domínios dos seis pacientes com mais de 60 anos (média etária de 65,05 

anos) apontou para uma estabilidade de resultados.  

Os pacientes com mais de 55 anos  apresentaram aumento da sua satisfação em 

relação ao Domínio Meio Ambiente e  se estabilizaram em um patamar em torno 

do escore médio de 70 em todos os domínios. 

Como estes pacientes partiram de um patamar razoavelmente elevado na primeira 

avaliação, é uma constatação relevante o fato dos pacientes terem mantido, após 

o período de 18 a 24 meses de convívio comunitário,  o nível de satisfação em 

relação às questões fundamentais de suas vidas.     
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Os padrões elevados na primeira avaliação indicam que o grupo de pacientes em 

média considerava satisfatória a situação institucional em que se encontravam   

antes da passagem para os dispositivos residenciais. 

Esta avaliação pode estar relacionada com fatores implicados  com o momento da 

avaliação, já em uma etapa preparatória da desinstitucionalização.  Entretanto, 

pode também envolver uma falta de demanda de enfrentar o desafio da vida em 

comunidade relacionada com a institucionalização prolongada e ao receio de 

mudanças e  o desejo de proteção, próprios  de períodos mais tardios da vida. 

Pode-se observar no cotidiano dos processos de desinstitucionalização que o 

desejo  de sair dos hospitais psiquiátricos para uma vida mais independente não 

está dado a priori para uma parte significativa dos pacientes de longa 

permanência e deve ser construído no curso do trabalho clínico de preparação de 

saída das instituições. 

Como discutido anteriormente, não existe consenso que todos pacientes almejem 

viver da forma mais independente possível  e parece ser  necessário encontrar um 

equilíbrio entre a proteção e a possibilidade de ter acesso a uma vida com menos 

restrições. 

Esta constatação impacta decisivamente o planejamento dos dispositivos 

localizados fora de hospitais psiquiátricos a serem oferecidos para a clientela de 

maior fragilidade. 

No caso em estudo, pelo menos duas pacientes mais idosas estão principiando  

evolução de quadros orgânicos de características demenciais e apresentando 

alguns problemas em relação à gestão do seu cotidiano  que pode resultar em 

futura migração para outro dispositivo ou para a necessidade do aumento do nível 

de intensidade do suporte no próprio  dispositivo onde estão atualmente alocadas. 

No atual momento do programa, esta alternativa ainda não está disponível.  

Em relação ao  desempenho das escalas de avaliação, o  ILSS é um instrumento  

que aborda questões relacionadas ao dia a dia dos pacientes e tem utilização  

prática relacionada com o processo de reabilitação psicossocial em seu 
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desenvolvimento, independente da presença ou não de sintomatologia psiquiátrica 

severa.  

Por outro lado, o SBS tem um ponto de confluência com o ILSS no quesito 

Aparência Pessoal e Higiene, mas tem muitos pontos  de aproximação  com a 

Escala BPRS, ou seja é muito alicerçada nos possíveis efeitos que os sintomas 

psiquiátricos vão acarretar na integração social dos usuários  e é de se  esperar  

que as duas escalas evoluam com um significativo grau de equivalência. 

Como formulam Leff & Trieman (2000), o SBS não cobre várias das modalidades 

de comportamento que só se tornam relevantes quando os pacientes estão 

vivendo em comunidade. Logo, carece da  utilização concomitante de um 

instrumento que possa preencher esta lacuna.  

O BPRS é um instrumento restrito aos pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia 

e tem limitações em relação à apreensão das características da chamada 

síndrome negativa da Esquizofrenia, cuja avaliação é vital para o estudo de 

populações de longa permanência em ambiente hospitalar.    

Como observado nos dois estudos em populações maiores de pacientes 

institucionalizados citados anteriormente, o WHOQOL-Abreviado apresentou  

limitações em sua aplicação, com um alto grau de pacientes não conseguindo 

responder ao questionário, principalmente devido a pouca compreensão de 

questões mais subjetivas.   

Apesar do instrumento ter sido aplicado em todos os pacientes entrevistados no 

presente estudo, pelo menos uma parte da clientela estudada pode ser 

comparada na variável escolaridade, uma das prováveis origens da limitação,  às 

outras populações e existe a possibilidade de que,  em determinado grau, isto 

tenha comprometido a qualidade das respostas.  

Baseado nos resultados da pesquisa, pode-se considerar que, mediante  o 

aprofundamento dos estudos sobre o campo, a utilização de  instrumentos de 

aferição de resultados podem  ser ferramentas importantes no conjunto de 

processos avaliativos da reforma psiquiátrica brasileira.   
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Sua utilização como única  fonte de referência de avaliação teria por certo caráter 

reducionista, face à complexidade do universo em discussão.  Seus resultados 

devem ser encarados com cautela pelo seu  caráter eminentemente estimativo e 

devem  ser permanentemente  cotejados com outros indicadores e  avaliações de 

caráter clínico. A utilização de pesquisas  qualitativas, principalmente no campo da 

opinião dos usuários sobre os programas, pode desempenhar um papel 

fundamental para melhor compreensão dos fenômenos envolvidos. 

 

9.2. Sobre o impacto do  Programa  Desenvolvido: 

 

O acompanhamento de 27 pacientes em um período de 18 a 24 meses apontou 

para  a  possibilidade de manter pacientes com as características da população 

estudada em convívio comunitário. Nenhum paciente se suicidou ou tentou 

suicídio,  nenhum paciente  abandonou o programa e encontrava-se  sem destino 

conhecido,  nenhum paciente cometeu delitos ou agressividade que causasse 

danos físicos a outras pessoas e, logo, não ocorreram incidentes na esfera policial 
5 .  

Não é possível discriminar, pela forma que foi estruturado o estudo,  que 

componentes do programa tiveram maior ou menor efeito nos resultados obtidos, 

o que por certo é uma limitação importante. Pode-se, entretanto, tentar formular 

algumas conjecturas, que podem servir de base para pesquisas futuras.  

O Programa do Instituto Juliano Moreira se enquadra em uma tipologia de 

dispositivos residenciais onde a moradia e o suporte estão em  ligação intrínseca, 

conforme definição de Fakhoury e colaboradores (2002) e na estruturação dos 

dispositivos  como lares estáveis, de acordo com a formulação de Trieman e 

associados (1998). 

                                                 
5 As informações e  observações sobre o programa residencial do CRIS/IMASJM que não constam 
dos documentos oficiais de referência tiveram como base  informações colhidas   com as 
coordenadoras do programa Patrícia Albuquerque (Período 2000 até março de 2004) e  Ana Paula 
Sanzana (Março de 2004 até  a presente data).    
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Como foi discutido anteriormente no capítulo de Metodologia, o suporte clínico  é 

proporcionado por um serviço não hospitalar de referência onde os usuários são 

atendidos. A provisão de serviços é formatada de forma individualizada, mas o 

arco básico de atendimentos oferecidos é de atendimento medicamentoso, 

atendimentos psicoterápicos  individuais e grupais, oficinas terapêuticas e trabalho 

protegido.  

A oferta de serviços se manteve estável entre os dois períodos de avaliação, não 

ocorrendo nenhuma ruptura abrupta por crises financeiras  ou por outros motivos 

de ordem administrativa. Por outro lado, também não ocorreu nenhum aumento 

que se possa considerar no conjunto de recursos disponíveis.   

Como descrito anteriormente,  a equipe é composta  profissionais de nível superior  

e cuidadores. O número de profissionais de nível superior apresentou  pequenas 

variações quantitativas ao longo do tempo, mas era composta  na maior parte do 

período do estudo por cinco psicólogos, uma psiquiatra (que é a responsável pelos 

27 casos do estudo) e uma assistente social ingressou na equipe nos últimos oito 

meses (de março de 2004 até novembro de 2004).  

Esta equipe, além de responsável pelos pacientes em convívio comunitário, 

também é responsável pelos pacientes alojados no dispositivo de passagem. Além 

dos pacientes compreendidos no estudo (27), existem outros pacientes em 

convívio comunitário como se pode observar no Quadro III no capítulo 6. 

A  relação profissional/paciente está em torno de 1:10, com grandes variações 

entre os projetos terapêuticos individuais dos pacientes. Ou seja, os projetos 

individuais terapêuticos diferem em relação à intensidade de contacto entre os  

pacientes e os  profissionais em settings formais  e informais.    

A maior ênfase do programa não repousa no componente psicoterápico formal em 

setting estruturado, seja individual e, muito menos grupal. Não existe ênfase  na 

formatação do programa  que os pacientes  estejam em atendimento 

psicoterápico. Isto ocorre em face de peculiaridades da evolução de um caso e 

não como regra. A periodicidade das psicoterapias é quase sempre semanal. 
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Não foi utilizada nenhuma metodologia inovadora em relação ao atendimento 

medicamentoso que diferenciasse o que era prescrito no  ambiente institucional do 

que era prescrito no momento de convívio comunitário.        

Parece possível ponderar que, dos  ingredientes que devem ser combinados de 

forma equilibrada para a busca da eficácia em programas de saúde mental 

direcionados para os distúrbios mentais severos (OMS, 20016), o componente 

mais  forte em intensidade e o mais  homogêneo do programa pode ser 

considerado o de  reabilitação psicossocial7.    

Está sendo considerado  como  reabilitação psicossocial para fins desta análise,  a 

presença cotidiana dos cuidadores no próprio contexto do dispositivo residencial, 

na prática interagindo com a clientela em ações específicas de reabilitação 

psicossocial no caminho da autonomia  e a presença dos profissionais de nível 

superior na comunidade como técnicos de referência, em função que guarda 

similitudes com o papel de gestor de casos ou case-managers, muitas vezes 

intermediando a relação dos usuários com a cidade.  

Também estaria incluído nesta postulação,  o suporte econômico propiciado pelo 

pagamento dos aluguéis e pelas bolsas,  e, fundamentalmente,  o fator moradia,  

considerado aqui como um input  essencial, como uma variável que pode operar 

de forma independente e  cujas características podem ter tido impacto  positivo 

nos resultados das variáveis avaliadas.  Ou como discutido por  Newman (2001), 

cogitando que as características da moradia trouxeram  benefícios terapêuticos 

que operaram independentemente do tipo e  intensidade dos serviços ofertados.   

As características consideradas mais homogêneas do programa e caracterizadas 

especificamente como de reabilitação psicossocial estão destacadas no Quadro 

VI. 

 

 

                                                 
6 Conferir capítulo 2. 
7 Adotando a formulação de Farkas (2003), que diferencia tratamento de reabilitação psicossocial.  
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Quadro VI. Características do Programa Residencial do Instituto Juliano  Moreira 

identificadas como de Reabilitação Psicossocial:   

 

Cuidadores no acompanhamento do dia a dia comunitário  

 

Profissionais enquanto gestores de caso/técnicos de referência  

 

Suporte econômico   

 

Características da Moradia   

 

 

Quanto a outras questões de relevo apontadas pelo levantamento bibliográfico, o 

CRIS foi utilizado  como estrutura de passagem em  16 dos 27 casos. Em cinco  

casos, o tempo de permanência foi curto (até 14 dias) e, provavelmente,  não teve 

significado de trabalho clínico de preparação de transição para ambiente 

comunitário.     

Dez pacientes ficaram em cuidado intermediário em períodos que variaram entre 

um e um ano e três meses, sendo que todos do grupo de pacientes que vieram de 

outras instituições.  Assim de doze pacientes que vieram de fora da Colônia  

Juliano Moreira para o programa residencial, dez estiveram  na estrutura de 

passagem. Uma paciente que veio de um núcleo de longa permanência da antiga 

Colônia Juliano Moreira permaneceu no CRIS por quase dois anos antes de sair 

para o dispositivo residencial.     

A análise da  utilidade de dispositivos intermediários entre o hospital e a 

comunidade ou de unidades voltadas especificamente para  a reabilitação 

psicossocial, principalmente para casos de pacientes mais graves ou difíceis de 

viver em comunidade,  como etapa no percurso  para a  vida comunitária,  parece 

de interesse para a reforma psiquiátrica brasileira e seria conveniente o 

desenvolvimento  de pesquisas específicas para a matéria.  
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No caso em estudo parece ter tido importância para pacientes que se 

encontravam em dispositivos em que o trabalho de reabilitação voltado para a alta 

não era efetivo, como no caso de  enfermarias de  agudos. Outra indicação a ser 

considerada para a existência de estruturas de passagem é aquela relacionada 

com processos de transferências  motivados por situações limite para os pacientes 

nas instituições  de origem. 

É previsível esperar que uma porcentagem importante de pacientes com 

diagnóstico de Esquizofrenia e outros distúrbios de evolução persistente em 

convívio comunitário apresentem quadros de exacerbação de sintomas que 

necessitem atenção mais intensiva em ambiente institucional.  

No follow-up de cinco anos levado a cabo no acompanhamento dos pacientes que 

saíram dos Hospitais Friern e Claybury, já discutido anteriormente, 201  pacientes 

(cerca de 40% dos pacientes acompanhados) foram internados pelo menos uma 

vez (Trieman  et al, 1999).  No acompanhamento dos pacientes do fechamento do 

hospital Antonini,  na Itália,   esta proporção foi de 22% (Barbato et al,2004).    

O CRIS foi utilizado como dispositivo de apoio em algumas situações de crise ou 

de instabilidade, possivelmente evitando internações psiquiátricas. Trata-se de 

uma estrutura institucional, mas com rotinas bem menos restritivas que uma 

enfermaria psiquiátrica tradicional. Existem quartos individuais, duplos e triplos 

com sanitários  internos.  

Mesmo assim, do universo de 27,  quatro pacientes (cerca de 15%) foram 

internados em hospital psiquiátrico durante o período de acompanhamento,  

retornando, após período de cerca de 10-15 dias ao dispositivo residencial. Entre 

os quatro, três sofreram uma internação e um sofreu três. Em relação aos 

diagnósticos dos pacientes que apresentaram recidivas que acarretaram 

internações psiquiátricas, três estão no grupo diagnóstico de Esquizofrenias e um 

no grupo de transtornos de humor. 

Todos os pacientes que foram internados eram do grupo dos pacientes que  

vieram de outras instituições. Desta forma,  no período de acompanhamento de 18 
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a 24 meses, os 10 pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia e maior média 

etária que vieram da Colônia Juliano Moreira não apresentaram recidivas que 

ocasionassem internação psiquiátrica, confirmando achados anteriormente 

discutidos sobre a estabilidade na evolução tardia do distúrbio.     

Possíveis efeitos desfavoráveis em torno do momento da realocação não foram 

mensurados. Nenhuma das transferências foi compulsória  e todas foram 

efetivadas no transcorrer  de um processo de preparação clínica individualizado.     

Até novembro de 2004, dois pacientes haviam migrado do dispositivo com maior 

número de pacientes  e na área do imóvel da Colônia Juliano  Moreira para outro 

dispositivo do programa residencial em bairros contíguos por uma indicação 

clínica, o que foi  considerado  como uma evolução favorável pela equipe. Os 

outros 25 permaneciam nas mesmas residências  em que foram alojados quando 

saíram da instituição.  
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10. Comentários Finais 

 

Com incorporação oficial como dispositivo da reforma psiquiátrica  brasileira em 

2000,  pode-se dizer que os dispositivos residenciais estão em processo acelerado 

de consolidação dentro do arco de dispositivos necessários para a convivência 

comunitária dos pacientes com distúrbios severos  e persistentes, procedentes de 

internações prolongadas ou não. 

A análise de experiências internacionais bem sucedidas na extinção de leitos de 

longa permanência em hospitais psiquiátricos aponta que as moradias com 

diversos tipos de suporte social e clínico  são  fundamentais  para a alcançar  este 

objetivo, não estando mais em questão se estes dispositivos  funcionam, mas  que 

estruturas e que suporte são mais eficazes para diversas populações em múltiplos  

contextos sócio-culturais.    

Por outro lado, os países desenvolvidos, cujos processos de reforma tiveram inicio 

há mais tempo, oferecem outros tipos de proteção social  e outras modalidades 

institucionais dirigidas a grupos específicos, como pacientes deficientes mentais 

graves e  pacientes idosos com quadros neurológicos, indevidos usuários 

contumazes de leitos hospitalares psiquiátricos de longa permanência no Brasil. 

Para uma análise mais acurada da  tipologia  a ser oferecida no caso brasileiro 

parece  útil uma avaliação mais abrangente do conjunto de necessidades da atual  

população de longa permanência em todo o país.   

Este levantamento do perfil de pacientes internados há longo tempo pode apontar 

para um conjunto de pessoas que necessitam de supervisão bastante intensiva e 

de cuidados de saúde mais complexos para  tornar possível  sua migração do 

ambiente estritamente hospitalar.  

A atual formulação do dispositivo residencial terapêutico não dá conta deste tipo 

de clientela. Discussões estão em curso no Ministério da Saúde sobre os modelos 

de residências  terapêuticas para pacientes que necessitam de maior supervisão 

em face de suas necessidades clínicas (MS,2004c).   
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A política central do Ministério da Saúde até este momento tem sido a de 

diminuição de tamanho de instituições psiquiátricas, salvo algumas situações 

isoladas de fechamento ou descredenciamento total de hospitais,  e a implantação 

de recursos de base comunitária, suporte econômico para famílias e pacientes e 

residências terapêuticas voltadas para pacientes que requerem cuidados menos 

intensivos. Logo, na ausência de informações mais consistentes, é razoável 

pensar que os pacientes que estão saindo das instituições, após um período 

variável de anos de internação psiquiátrica,  são aqueles que apresentam menos 

dificuldades para realocação em comunidade. 

O aprofundamento do processo de desinstitucionalização  e posteriores decisões  

de  fechamento progressivo de hospitais psiquiátricos levarão a desafios mais 

complexos relativos aos pacientes de maior necessidade de cuidado e parece 

oportuno analisar como algumas experiências internacionais  buscaram 

modelagens para enfrentar  a questão,  como por exemplo, o modelo australiano 

de extended care units para idosos de longa permanência em hospitais 

psiquiátricos ou  a unidad residencial de Leganés, Espanha, descritos no capítulo 

três.    

Talvez o futuro  desta  discussão aponte que o caminho para o fim dos hospitais 

psiquiátricos no país pode implicar, como em outras experiências, em selecionar 

inovações institucionais para dar conta da totalidade da população envolvida na 

questão. 

Uma análise fundamental a ser desenvolvida é  sobre a factibilidade econômica de 

implantar um extenso e abrangente processo de alocação de pacientes com 

necessidades de suporte intensivo em dispositivos residenciais com pequeno 

número de moradores.  
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Estima-se que, além dos cerca de 300 serviços residenciais existentes, seriam 

necessários mais cerca de 2.250 para fazer frente a desinstitucionalização da 

totalidade  dos pacientes de longa permanência (Furtado, 20058).   

A este total,  devem  ser acrescidos os dispositivos necessários para os novos 

pacientes graves que estão iniciando seu percurso no sistema psiquiátrico e que 

podem ser candidatos à institucionalização prolongada. Iniciativas nesta direção 

não podem ser postergadas sob o risco de uma criação permanente de novos 

pacientes institucionalizados com  todos os efeitos deletérios que envolvem a 

matéria. O perfil destes  pacientes  por certo  acarretará  desafios diversos na 

provisão dos serviços necessários.  

Esforços   devem ser dirigidos para  a construção de uma potente agenda de 

pesquisas no campo das moradias e dos distúrbios mentais de forma  a  

evidenciar que características  estão relacionadas com melhores resultados. 

São questões centrais as características das moradias, de suas  vizinhanças, a 

composição  de seus moradores em número e peculiaridades,   as características 

de caráter institucional que possam tolher a autonomia na vida cotidiana e as 

estratégias de inclusão comunitária a serem utilizadas de forma a enfrentar de 

forma diferenciada a situação de isolamento social que este tipo de clientela vem 

sofrendo na vida fora dos hospitais psiquiátricos. 

Ressaltando a importância de mecanismos de aferição da situação da qualidade 

da vida da clientela na comunidade, Girolamo e Bassi (2004) comentam que 

muitos críticos da desinstitucionalização da assistência psiquiátrica no exterior 

consideram, apesar do potente corpo de evidências em contrário,  que a mudança 

institucional ocorrida foi menos substancial do que  a esperada ou mesmo de 

caráter cosmético e que os dispositivos residenciais representam na verdade 

pequenos asilos na comunidade. 

                                                 
8 Conforme comentário do autor, cálculo estimado genericamente em face da ausência de informações mais 
confiáveis sobre o perfil epidemiológico desta clientela.   
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Esta opinião é eventualmente veiculada, de forma crítica, também em relação ao 

processo  da Reforma Brasileira.    

Pode-se considerar com atenção que os modelos implantados podem repetir  

características institucionais  negativas em relação principalmente a  ambientes  

mais restritivos.  Entretanto, parece absolutamente necessário lançar luz ao 

campo das opiniões através da adoção de mecanismos avaliativos sistemáticos e 

eficazes. 

A passagem de pacientes da vida institucional para comunitária está pautada na 

crença da possibilidade de propiciar novas experiências existenciais mais 

satisfatórias para um conjunto significativo de cidadãos.  O bem-estar destas 

pessoas deve pautar os  caminhos a serem trilhados e as inflexões de curso que 

porventura sejam necessárias.      
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INVENTÁRIO DE HABILIDADES DE VIDA INDEPENDENTE 
(ILSS-BR) 

 

 
 
Este questionário tem como finalidade obter seu ponto de vista sobre o ajustamento social 

de seu filho, parente ou residente em sua casa ou em serviços assistenciais.  O 
ajustamento social pode ser avaliado pela maior ou menor capacidade de uma 
pessoa cuidar de si mesma e de seus interesses como, por exemplo, alimentar-se, 
arrumar-se, realizar atividades domésticas e cuidados com a saúde, gerenciar suas 
finanças, utilizar transporte, realizar atividades de lazer e trabalhar.  Este 
questionário abrange todas essas áreas de vida independente. 

 
Por favor utilize a escala abaixo para marcar cada item. Observe com atenção enquanto você realiza 
sua classificação de cada um dos 84 itens listados neste questionário. Classifique cada um dos 84 
itens de acordo com a freqüência da ocorrência deste comportamento em particular durante o 
último mês.  
 
No final deste questionário há uma escala para se pontuar o ajustamento social global da pessoa.  
Por favor, marque com um “X” o local da linha que melhor o/a descreve durante o último mês. 
 
Nome da pessoa que está sendo avaliada ___________________________________________ 
Nome da pessoa entrevistada  ___________________________________________________ 
Relação entre o entrevistado e a pessoa que está sendo avaliada _________________________ 
Data _______________________________________________________________________ 
 
 
Escala 1: Freqüência da ocorrência do comportamento: 
Para cada item deste questionário, por favor, registre na Coluna 1 do questionário a 
freqüência da ocorrência de cada comportamento durante o último mês.  Se não houve 
oportunidade para o    indivíduo se comportar de determinada forma (isto é, utilizar o                                                              
ônibus quando não houver disponibilidade desse serviço), registre N/A (não se aplica).  Ou, 
se não houve necessidade  que o indivíduo se comporte dessa forma (isto é, o parente                                                              
ou encarregado das instalações, por exemplo, realiza as tarefas                                                                 
domésticas), também registre N/A. 
 
 
                                                    

                  0_________________1_________________2_________________3_______________4 
                               nunca                 algumas vezes         com frequência         na maioria das vezes          sempre 
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                 Nome ______________________________________ 
 
                                                                                                                                 
                 Data _______________________________________ 
 
                                                                                                                                                                    
                                                          Freqüência do comportamento no  último mês                                                                                                                                                          
   

I. Alimentação 
 
1. Alimenta-se asseadamente   ............................................       0          1           2          3           4                
         (sem necessidade de orientação) 
 
2. Usa utensílios adequados para se alimentar  ...................       0          1          2           3           4               
         (sem necessidade de orientação) 
 
3.      Alimenta-se em ritmo normal, sem 
         engolir as pressas nem demorar demais .........................        0          1          2           3           4               
         (sem necessidade de orientação) 
 
4. Mastiga com a boca fechada ..........................................        0          1          2           3           4               
       (sem necessidade de orientação) 
 
5.     Tira comida dos pratos de outras pessoas, sem permissão       0          1          2           3           4                
 
6.     Come a quantidade de alimento apropriada  .................           0          1          2           3           4               
       (sem necessidade de orientação) 
 
7.     Demonstra ter bons hábitos nutricionais (isto é, tem uma .       0          1          2           3           4               
       dieta bem equilibrada  (não exagera nos  doces e refrigerantes) 
       (sem necessidade de orientação) 
 
8.     Come comida que foi descartada                                              0          1          2           3           4               
        (por exemplo, do chão ou do lixo) .............................. 
  
 

II. Cuidados Pessoais 

 
1. Toma banho usando sabonete todos os dias .............             0            1           2          3            4           
         (sem necessidade de orientação) 
 
2.      Lava os cabelos pelo menos uma vez por semana....              0            1           2          3            4           
         (sem necessidade de orientação) 
 
3. Usa desodorante diariamente ..................................               0            1           2           3            4           
        (sem supervisão) 
 
4. Escova ou penteia os cabelos diariamente..............                0            1           2           3            4         
        (sem necessidade de orientação) 
 
5. Homem: barbeia-se quando necessário 
        ou mantém sua barba aparada ...................................              0           1           2             3            4             
        (sem supervisão) 
 
6. Providencia o corte ou o penteado dos cabelos 
        quando necessário (sem necessidade de orientação)...               0           1            2             3          4         
 
7. Escova os dentes ou dentadura ou faz higiene bucal                
          pelo menos uma vez ao dia..................................                   0            1            2             3          4       
         (sem necessidade de orientação) 
 
8.      Despe-se em horas e locais apropriados............                         0          1             2              3        4              
       (sem necessidade de orientação 
 
9.      Veste-se em horas e locais apropriados................                      0          1              2              3       4                          
        (sem necessidade de orientação) 
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 Nome ___________________________________ 
 
 
Data_____________________________________ 
 
                                                                                                                            
                               
                                                                                         Freqüência do comportamento no  último mês                                                   
                                                                                                        
10.    Conserva-se limpo (a) e arrumado (a) o dia todo......           0         1          2           3          4             
         (sem necessidade de orientação) 
  
11.    Separa apropriadamente roupas sujas para serem                 0          1          2          3          4              
         lavadas  por ele (ela) ou por outras pessoas ..............          
         (sem necessidade de orientação) 
 
 
12.    Veste-se apropriadamente quanto ao clima ou                      0          1          2          3          4                   
         eventos sociais    (sem necessidade de orientação)..........       
 
13.    Quebra a etiqueta social em geral                                         0          1          2          3          4                  
         (por exemplo, coça partes inadequadas do corpo 
         em público, arrota em público sem se desculpar)..................          
 
 
 

III. Atividades domésticas 
 
1. Arruma sua cama diariamente.....................................          0          1          2           3          4                              
        (sem necessidade de orientação) 
 
2. Mantém o quarto ou espaço individual limpo ............          0          1          2           3           4                         
       (sem necessidade de orientação) 
 
3. Troca a roupa de cama sempre que necessário..........            0         1          2           3           4            
        (sem necessidade de orientação) 
 
4. Recolhe objetos que caem no chão (sem 

Necessidade de orientação)....................................                 0         1          2           3          4              
 
5. Limpa líquidos derramados  
         (sem necessidade de orientação).......................                       0         1          2          3           4                  
. 
6. Se ocupa da arrumação de sua 

moradia quando necessário 
        (sem necessidade de orientação)..................................              0         1          2          3          4                  
 
7.     Realiza tarefas domésticas que lhe foram atribuídas                 0          1         2           3         4              
        (sem necessidade de orientação) 
 
8. Coloca a roupa suja no tanque ou na máquina de lavar             0          1          2          3          4                
       (sem necessidade de orientação) 
                                                                                                                   
9. Usa a quantidade correta de sabão para lavar a roupa               0          1          2          3          4               
       (sem necessidade de orientação) 
 
10. Coloca  as roupas para secar                                                     0          1          2          3          4              
     (sem necessidade de orientação) 
 
11. Guarda as roupas limpas                                                           0          1          2          3          4              
       (sem necessidade de orientação) 
 
12. Dobra e/ou pendura as roupas                                                   0          1          2          3          4              
        (sem necessidade de orientação) 
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Nome ______________________________________ 
 
Data____________ ___________________________ 
 
                                                       
                                                                                                         Freqüência do comportamento no  último mês    
                                

IV. Preparo e armazenamento dos alimentos 
 
1.    Prepara refeições simples que não precisem ser                                    0          1          2          3          4             
        misturadas ou cozidas (por exemplo, sanduíches, 
       saladas ou cereal com leite)                                                              
 
2. Prepara e cozinha refeições simples (por                                             0          1          2          3          4             
         exemplo, ovos fritos, macarrão, etc.)  
         (sem necessidade de orientação)                                                     
 
3. Guarda os alimentos apropriadamente                                                 0          1          2          3          4            
        (sem necessidade de orientação) 
 
4.  Pode identificar e jogar fora alimentos                                                0          1          2          3          4             
          estragados (sem necessidade de orientação                                    
 
5. Limpa a mesa (sem necessidade de orientação)                                   0          1          2          3          4               
 
6. Lava e enxuga a louça e os utensílios de cozinha -                              0          1          2          3          4    
        caneca, prato, etc. - ou usa máquina de lavar louça  
        (sem necessidade de orientação)                                                                                         
                   
 
7.  Guarda os utensílios  de cozinha - caneca,                                                 0          1          2          3          4                
      prato, etc. (sem necessidade de orientação)                                    
 
 
 

V. Saúde 
 
1-  Relata apropriadamente seus problemas físicos                                 0          1          2          3          4             
       (sem exagerar ou omitir) 
 
2-  Cuida de seus próprios problemas físicos mais                                  0          1          2          3          4             
         leves de forma apropriada. 
 
3- Consegue ajuda de serviços públicos adequados                                 0          1          2          3          4 
         (INSS, bombeiros, polícia, vigilância ou outros 
         recursos)       assistente social, médico, dentista, 
         família,      quando necessário.                                                                            
 
4- Segue a orientação dos serviços acima citados                                    0          1          2          3          4             
                                                                                                                                                                  
5.      Fuma respeitando as regras de segurança                                             0          1          2          3          4                
 
6.      Aceita tomar a medicação que lhe é administrada.                               0          1          2          3          4                
 
7. Toma seu medicamento sem supervisão (horários e dosagens)            0          1          2          3          4                
 
8. Contata serviços públicos (por exemplo, polícia,                                  0          1          2          3          4             
         bombeiros, instituições para desabrigados) para fazer 
         queixas ou pedidos impróprios (por exemplo, entra na delegacia 
         para pedir  uma carona para casa, telefona diariamente para  
         instituições para desabrigados para relatar variados problemas 
         sem importância)                                                                                                   
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Nome _____________________________ 
 
                                                                                                                                                                    
Data _______________________________ 
 
 
                                                                   Freqüência do comportamento    no  último mês                                      

VI- Administração do dinheiro 

 
1-   Compra a quantidade adequada de mercadorias                                      0          1          2          3          4             
     (sem necessidade de orientação) 
 
2-   Compra suas próprias roupas (sem necessidade                                       0          1          2          3          4             
       de orientação) 
 
3-   Compra objetos de uso pessoal (sem                                                        0          1          2          3          4             
       necessidade de orientação) 
 
4-    Providencia o conserto de roupas e                                                         0          1          2          3          4 
        objetos (sem necessidade de orientação)                                                             
 
5-   Paga contas (inclusive aluguel,                                                                0          1          2          3          4             
      alimentos, roupas, transporte, atividades de lazer  
      e bens pessoais   (sem necessidade de orientação)                                    
 
6-   Administra adequadamente seu orçamento (isto é,                                  0          1          2          3          4             
      planeja suas despesas de acordo com seus recursos financeiros)                                  
 
7-  Procura ajuda ou informação, quando necessário,                                      0          1          2          3          4             
       para planificação de seu orçamento                                                         
       (sem necessidade de orientação)                                                               
 
8.-   Compreende os termos tutela ou curadoria                                               0          1          2          3          4             
       (se for aplicável ao caso) 
 
9-  Compra itens essenciais antes de gastar dinheiro                                       0          1          2          3          4             
       com supérfluos (sem necessidade de orientação)                                       
 
10-   Utiliza o relógio para organizar sua programação                                   0          1          2          3          4             
        diária 
  
11-     Devolve material defeituoso ou troca mercadorias                                0          1          2          3          4             
         em lojas (sem necessidade de orientação) 
 
12-   Confere troco em lojas (sem necessidade de                                            0          1          2          3          4            
         orientação)   
 
 
 

VII.  Transporte 
 
1-   Anda de ônibus (sem necessidade de orientação)                                      0          1          2          3          4            
 
2-   Lê itinerários de ônibus (sem necessidade de orientação)                          0          1          2          3          4            
 
3-   Vai a pé a locais da vizinhança (sem necessidade de orientação)              0          1          2          3          4            
 
4-   Respeita as normas para pedestres (sem necessidade de orientação)          0          1          2          3          4            
 
5-   Informa-se e segue as indicações de um trajeto                                           0          1          2          3          4             
 (sem necessidade de orientação) 
 
6-   Faz viagens de longa distância (de ônibus, trem                                          0          1          2          3          4            
ou avião) (sem necessidade de orientação) 
 
7-   Comporta-se apropriadamente em ônibus, trens ou aviões......................     0          1          2          3          4             
(sem necessidade de orientação) 
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Nome _____________________________ 
 
                                                                                                                                                                    
Data _______________________________ 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                  Freqüência do comportamento     no  último mês                                                                                                                                             
            

VIII. Lazer 
 
1-   Ocupa-se  regularmente com um passatempo (sem                                   0          1          2          3          4             
       necessidade de orientação)      
 
2-   Passeia fora de seu local de residência                                                       0          1          2          3          4             
(sem necessidade de orientação) 
 
3-   Cuida do jardim ou quintal                                                                          0          1          2          3          4             
(sem necessidade de orientação) 
 
4-   Ouve rádio ou vê televisão (sem                                                                  0          1          2          3          4             
necessidade de orientação) 
 
5-     Escreve cartas (sem necessidade                                                                0          1          2          3          4             
de orientação) 
 
6-  Assiste atividades esportivas                                                                         0          1          2          3          4                                                                                     
(sem necessidade de orientação)                                                                
 
7- Joga cartas ou outros jogos de                                                                        0          1          2          3          4                                  
mesa (sem necessidade de orientação)                                                       
 
8-   Lê  jornais habitualmente                                                                              0          1          2          3          4                                                                  
(sem necessidade de orientação)                                                                 
 
9.    Vai a reuniões de organizações                                                                     0          1          2          3          4             
cívicas ou outras (sem necessidade de orientação)                                     
 
 
 

IX. Emprego 
          

 
1-   Procura emprego através de anúncios classificados.                                     0          1          2          3          4             
 
2-   Contata empregadores em potencial para avaliar                                          0          1          2          3          4             
      possíveis oportunidades de trabalho 
     (sem necessidade de orientação) 
 
3-  Contata amigos/outros pacientes/assistente                                                     0          1          2          3          4             
     social/agência para indicações de empregos                                       
    (sem necessidade de orientação) 
 
4-   Participa de entrevistas de seleção para obter emprego                                   0          1          2          3          4             
     (sem necessidade de orientação) 
 
5-   Tem aspirações realísticas de emprego                                                            0          1          2          3          4             
 
6-   Sai na hora certa para os compromissos                                                           0          1          2          3          4             
 (sem necessidade de orientação) 
 
7-   Sai na hora certa para o emprego                                                                      0          1          2          3          4             
     (sem necessidade de orientação) 
 
8-   Chega na hora certa em seu emprego e respeita o                                            0          1          2          3          4         
      horário de almoço (sem necessidade de orientação) 
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Escala de Avaliação de Limitações no Comportamento Social 
(SBS-BR) 

(para aplicação membros do staff) 
 Social Behaviour Schedule - SBS (Wykes & Sturt, 1986) 

 
 

 
 Em todos os casos pontue o comportamento padrão do último mês - mantenha o 
informante ciente desse intervalo de tempo. 
 
 Nota: A severidade do comportamento e a freqüência da ocorrência devem ser levadas em 
consideração ao ser feita a pontuação. Em caso de dúvida, a freqüência deve sempre pesar mais  
que a gravidade do comportamento. 
 
 Escreva na folha de pontuação: local, data e informante. 
 
 Não escreva o nome do paciente ou endereço. 
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1) Comunicação: Tomando a iniciativa. 
 
 O paciente inicia as conversações? Ele aborda os membros do staff para perguntar ou 
começar um diálogo? 
 Se o paciente faz essa abordagem, ele depois mantém o diálogo? 
 
 0.  Boa quantidade de contatos espontâneos. Pode iniciar a conversação e mantê-la através 

de contribuições espontâneas. Se alguém mais inicia o diálogo, o paciente responde 
apropriadamente e freqüentemente mantém a conversação (isto é, respostas ativas e 
passivas). 

 1.  Pode algumas vezes iniciar ou manter a conversação mas isso não é freqüente e a 
quantidade de assuntos é pequena. Se outra pessoa inicia o contato, o paciente 
normalmente responde apropriadamente, mas por pouco tempo e então para de conversar. 

 2.  Ocasionalmente fala espontaneamente, mas isso não é comum e limita-se a uma 
saudação, trocas rápidas, etc. Freqüentemente ignora as tentativas de contatos dos outros, 
ou sai de perto. 

 3.  Usualmente renega as tentativas de diálogo (em geral sai da sala, vai-se embora) o único 
contato espontâneo iniciado pelo paciente é não verbal, como sorrir, pegar na mão, ou 
contato agressivo. 

 4.  O paciente não fala nada. Ele não responde quando cumprimentado ou quando se fala 
com ele.  Ele faz contatos verbais ou não verbais muito raramente. 

 
 
2) Conversação: Incoerência 
 
 O quanto o paciente é prejudicado em manter diálogo com as pessoas, devido à incoerência 

do discurso? 
 Atenção, esse item não está preocupado com a capacidade de articulação ou com o  quanto 

o paciente é capaz de se expressar de forma inteligente. A incoerência de discurso aqui é 
associada a transtorno psicótico. Se preciso,  dê um exemplo de discurso incoerente. 

 
 0.  Nenhuma incoerência no discurso. 
 1.  Alguma incoerência ocasional no discurso, em geral uma ou duas vezes ao mês. 
 2.  A incoerência do discurso ocorre mais freqüentemente, uma vez por semana a 

incoerência é mais freqüente. 
 3.  A incoerência do discurso é freqüente, mais de uma vez por semana. 
 4.  A conversação do paciente é sempre, ou quase sempre caracterizada por incoerência no 

discurso. É muito difícil entender qualquer coisa que ele diga. 
 
 
3) Conversação: excentricidade/inapropriação 
 
 O quanto a conversação do paciente mostra uma preocupação com tópicos bizarros ou 

excêntricos, os quais a maioria das pessoas, não apenas os especialistas, considerariam 
muito bizarros. Dê exemplos. 

 
 0.  O comportamento acima não ocorre. 
 1.  O comportamento acima está presente ocasionalmente, uma ou duas vezes por mês. 
 2.  O comportamento acima ocorre mais freqüentemente, em geral uma vez por semana, 

mas a maioria do discurso não é bizarro. 
 3.  O comportamento acima ocorre freqüentemente, em geral diariamente. 
 4.  Toda a conversação do paciente é virtualmente bizarra ou excêntrica. 
 
 
 Interação social: nota 
 



  
 

 144

 Os seguintes três itens dizem respeito a três diferentes aspectos da habilidade do paciente 
em interagir com as pessoas. Essas pontuações dão uma imagem de quanto às pessoas 
tem que ceder, para que os problemas  ou dificuldades sociais do paciente possam ser 
superados, de modo a que possam interagir com ele. Assim sendo a pontuação do paciente 
nessas três questões vai indicar o quanto ele é prejudicado por essas deficiências no 
relacionamento imediato com a família ou com os profissionais encarregados. 

 
 
4) Interação social: habilidade de fazer contatos sociais de forma adequada 
 
 Se o paciente estiver parado em um ponto de ônibus e alguém perguntar a ele quando 

chega o próximo ônibus, ele será capaz de responder adequadamente? ele parecerá 
excêntrico na maneira de se comportar? 

 
 0.  Ele se comporta apropriadamente ao fazer contatos com os outros. Ou ele não está 

interessado em fazer contatos sociais. 
 1.  Ele faz contato com os outros de forma apropriada até certo ponto, mas ele é prejudicado 

por falta de compreensão do que é e do que não é socialmente aceitável (comportou-se de 
forma inadequada no último mês em uma ou duas ocasiões). 

 2.  O paciente pode abordar outras pessoas de forma aceitável socialmente, mas 
freqüentemente se porta de forma inadequada (em geral uma vez por semana). 

 3.  A maioria das tentativas do paciente de fazer contatos são de forma inapropriada (em 
geral mais de uma vez por semana, mas não tão grave como a seguir). 

 4.  Ele é totalmente inábil em comportar-se adequadamente e cria embaraços freqüentes por 
causa de sua inadequação ao tentar se aproximar dos outros. Ele nunca ou quase nunca 
aborda as pessoas de forma adequada. 

 
 
5) Interação Social: proporção de contatos sociais que são por natureza hostis. 
 
 Essa avaliação se refere ao tipo de contato que o paciente faz com outras pessoas. A 

ênfase é dada na avaliação de hostilidade verbal ou física. Apenas considere a hostilidade 
se for inapropriada ou mais extrema do que a situação exige. A hostilidade verbal deve 
incluir xingamentos, etc. mas não inclui apatia ou falha em responder a uma abordagem 
social. Só considere hostilidade se o paciente tenha tido um contato físico de natureza hostil 
com outra pessoa. 

 
 0.  Os contatos são praticamente todos amistosos. 
 1.  A maioria dos contatos são amistosos. Ocasionalmente são inapropriadamente hostis 

(ex.: um ou dois incidentes no último mês ou mais do que isso mas de  importância  
relativamente menor). 

 2.  Incidentes de contato inapropriadamente hostil são mais freqüentes ou um incidente sério 
envolvendo comportamento ameaçador aconteceu no último mês, mas a maioria dos 
contatos foi amistosa. 

 3.  A maioria dos contatos são de hostilidade verbal (ex.: xingamentos, acusações, etc. mais 
que uma vez por semana). 

 4.  Os contatos são de freqüente hostilidade verbal, ou o paciente em algum momento do 
último mês foi fisicamente hostil. 

 
 
6) Interação social: comportamento chamativo. 
 
 O paciente tenta monopolizar a atenção das pessoas ? Ele fica ressentido se os membros 

do staff ou seus parentes dão atenção a outros ? 
 
 0.  O paciente não busca atenção de forma inadequada. 
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 1.  O paciente algumas vezes busca monopolizar a atenção, mas não se aborrece se 
atenção é dada a outros (ex.: ocorreu um incidente quando o paciente buscou monopolizar a 
atenção, uma vez no último mês). 

 2.  O paciente algumas vezes busca monopolizar a atenção e tende a ficar zangado e 
ressentido se a atenção é dada a outros. 

 3.  O paciente demanda a atenção dos outros constantemente (ex.: mais que uma vez por 
semana).  

 4.  O paciente demanda a atenção dos outros constantemente (tanto de algumas pessoas 
especificamente, como de algum parente em especial, membro do staff da instituição ou 
outras pessoas em geral). O paciente também freqüentemente fica zangado ou ressentido 
se qualquer atenção é dada a outros. 

 
 
7) Idéias ou comportamento suicida ou de auto-agressão. 
 
 A avaliação deste item deve ser feita de forma conservadora. Uma pontuação de 3 ou mais 

só deve ser feita se o informante estiver seguro de que as lesões que o paciente sofreu 
foram de natureza suicida. 

 
 0.  O paciente nunca falou em suicídio nem tentou. 
 1.  O paciente fez alusões indiretas a suicídio no último mês. 

2.  O paciente falou diretamente em suicídio no último mês. 
 3.  O paciente fez algum ato suicida no último mês (ex.: cortes nos pulsos) ou falou de 

suicídio várias vezes no último mês. 
4.  O paciente fez uma séria tentativa de suicídio ou lesão a si mesmo no último mês. 

 
 
8) Ataques de pânico e fobias. 
 
 Essa avaliação diz respeito a quanto o paciente está incomodado pela ansiedade, tanto a 

ansiedade ligada a situações especiais (ex.: estar com outras pessoas, viajar, sair de casa), 
quanto sentimentos de ansiedade generalizada e tensão. Preocupação com a saúde está 
incluída, se não há fundamento objetivo. 

 
 0.  O paciente está livre o bastante da ansiedade, a ponto de conseguir empreender 

qualquer atividade social ou de outro tipo que possa escolher. 
 1.  O paciente é incomodado por uma ansiedade ocasional, ou sua ansiedade não é forte o 

suficiente para prejudicá-lo porque está confinada a pequenas áreas. Ou o nível da 
ansiedade é baixo o suficiente para que o paciente possa suportá-la e viver com ela. 

 2.  O paciente está tenso e ansioso a maior parte do tempo, o que dificulta sua atuação em 
determinadas áreas fundamentais de sua vida. Contudo, em geral, consegue lidar com a 
ansiedade. 

 3.  O paciente sofre de ansiedade a maior parte do tempo, ou tem muito freqüentemente 
(ex.: duas vezes por semana) ataques de ansiedade. Há poucas áreas onde o paciente pode 
atuar sem ser prejudicado pela ansiedade. 

 4.  O paciente é extremamente tenso e ansioso o tempo todo. Sua ansiedade o impede de 
fazer quase tudo e o atormenta constantemente. 

 
 
9) Inquietação e hiperatividade. 
 
 A hiperatividade deve ser considerada se um ou mais dos seguintes itens estiver presente: o 

caminhar inútil para cima e para baixo ou entrar e sair de sala em sala, movimentos 
desnecessários freqüentes, inquietação geral, excitação. Se o caminhar inútil está presente, 
ou mais que um dos outros comportamentos está presente, então avalie como hiperatividade 
marcante. 
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 0.  Nenhuma hiperatividade ou inquietação marcantes. 
 1.  Períodos de inquietação ou hiperatividade ocasionais (ex.: uma ou duas vezes no último 

mês). 
 2.  A hiperatividade ocorre freqüentemente (ex.: semanalmente). 
 3.  O paciente mostra freqüente hiperatividade marcante (ex.: todo dia ou noite). 
 4.  O paciente mostra hiperatividade marcante por longos períodos regularmente (ex.: muitas 

noites passando horas andando para cima e para baixo). 
 
 
10) Rir e falar sozinho. 
 
 Só considere aqui se for óbvio para o informante que o paciente não está rindo socialmente, 

ou seja: evidencia de riso quando só ou murmurar de modo a que ninguém consiga escutar 
são evidencias  suficientes para ser feita uma avaliação. 

 
 0.  Nenhum riso ou solilóquio. 
 1.  Episódios ocasionais de risos ou murmúrios quando só (ex.: uma ou duas vezes no último 

mês). Pode se controlar se chamado à atenção. 
 2.  Episódios mais freqüentes de solilóquios ou risos sozinho (ex.: três vezes no último mês). 

O paciente tem alguma dificuldade de se controlar quando chamado à atenção. 
 3.  Episódios em que ri ou fala sozinho ocorrem com freqüência (ex.: semanalmente). 

4. Risos imotivados ou solilóquios muito freqüentes (ex.: diariamente). Ou menos que uma 
vez ao dia, mas com episódios de longa duração. 

 
 
11) Realização de idéias bizarras. 
 
 Essa avaliação diz respeito a se o paciente se decide a fazer alguma coisa em função do 

seu delírio. Por exemplo: Ir para o local de alguma catástrofe porque acredita que sua ajuda 
é imperiosa, ou então assume que é rico e gasta ou tenta gastar muito dinheiro, sem que 
isso seja verdade. 

 
 0.  Não tem esse comportamento. 
 1.  Esse comportamento ocorreu uma vez no último mês. 
 2.  Esse comportamento ocorreu mais que uma vez no último mês. 
 
 
12)Estereotipias e maneirismos. 
 
 (Dê exemplos) 
 
 Essa avaliação é referente a movimentos estranhos, estilizados,  ou posturas inapropriadas 

e desconfortáveis. 
 
 0.  Nenhuma estereotipia ou maneirismo. 
 1.  Apresenta alguma postura estranha, desconfortável ou maneirismo ocasionalmente (ex.: 

uma ou duas vezes no último mês). 
 2.  Esse tipo de comportamento aparece mais freqüentemente (ex.: uma vez por semana). 
 3.  Esse tipo de comportamento aparece muito freqüentemente (ex.: mais que uma vez por 

semana). 
 4.  Esse tipo de comportamento aparece quase sempre (ex.: o paciente adota posturas 

estranhas ou maneirismos a maior parte do tempo e diariamente). 
 
 
13) Hábitos ou maneiras socialmente inaceitáveis. 
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 Essa avaliação se refere a hábitos inaceitáveis, ex.: segurar os genitais, soltar flatos 
ruidosos, limpar o nariz, etc. Pergunte particularmente sobre problemas na hora das 
refeições como falta de educação à mesa. 

 
 0.  Tem boas maneiras e o comportamento é socialmente aceitável. 
 1.  O comportamento não é marcadamente inaceitável e o paciente tem qualidades positivas 

em sua maneira de agir. 
 2. Comportamento inaceitável ocasional (ex.: hábitos marcadamente desagradáveis, rudeza, 

grosseria). No entanto o comportamento do paciente é, na maior parte do tempo, aceitável. 
 3.  Episódios freqüentes de comportamento inaceitável como acima (ex.: uma vez por 

semana). 
 4.  O comportamento é marcadamente inaceitável a maior parte do tempo. 
 
14) Comportamento destrutivo. 
 
 Sob este item avalie apenas o comportamento que resulte em destruição de objetos. Se 

algum incidente inclui algum comportamento ameaçador aos outros bem como destruição de 
propriedade destes, então avalie apenas sob o item 5. 

 
 0.  O paciente tem um razoável controle em casos de provocação, tem controle de 

sentimentos e atos agressivos, de modo socialmente aceitável. 
 1.  Ocasionalmente ameaçador, mas não passa disto. 
 2.  Ameaças freqüentes de destruir objetos. 
 3.  Danificou objetos quando com raiva no último mês ex.: quebrar janelas, rasgar roupas. 
 
 
15) Depressão. 
 
 Essa avaliação diz respeito ao tempo que o paciente passa com sua cabeça entre as mãos, 

parecendo miserável e observações do tipo “Eu desejava não ter nascido” ou “a vida não 
tem graça”, etc. As idéias suicidas por si só não são um indicativo de depressão. Outros 
sinais necessitam estar presentes para se fazer uma avaliação aqui. 

 
 0.  Sem esse comportamento. 
 1.  Esse comportamento ocorre ocasionalmente (ex.: um ou dois breves incidentes no último 

mês). 
 2.  Esse comportamento ocorre mais freqüentemente ou por maiores períodos de tempo 

(ex.: uma vez por semana). 
 3.  Esse comportamento ocorre quase sempre (ex.: diariamente). 
 
 
16) Comportamento sexual inadequado 
 
 Essa avaliação se refere à atividade sexual dirigida a outras pessoas. Não inclua: auto 

estimulação; masturbação em local público quando o paciente não está ciente de regras 
sociais e quando não é dirigida a outros. Se não existe certeza se o comportamento tem 
cunho sexual, deve ser classificado sob o item 13, hábitos socialmente inaceitáveis. 
Considere a questão como de natureza sexual apenas se ela é dirigida a provocar os outros. 
Se não é provocativa, então avalie como estranheza ou conversação inadequada, item 3. 

 
 0.  Nenhum comportamento ou conversa inadequada. 
 1.  O paciente está um pouco preocupado com assuntos de natureza sexual (ex.: falou uma 

ou duas vezes sobre sexo num contexto inadequado no último mês). 
 2.  O paciente exibe mais freqüentemente um comportamento sexual inadequado (ex.: faz 

tentativas sexuais mal recebidas). 
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 3.  O paciente exibe um comportamento sexual marcadamente inadequado muito 
freqüentemente (ex.: expõe a si próprio, faz tentativas sexuais mal recebidas e de maneira 
embaraçante). 

 4.  O paciente exibe um comportamento como no item acima quase sempre (ex.: 
semanalmente). Seu comportamento é suficientemente grave e freqüentemente causa 
problemas na vizinhança e na comunidade. 

 
 
17) Aparência pessoal e higiene. 
 
 Ao fazer essa avaliação considere o asseio, cabelos, se troca as roupas de baixo, 

incontinência. Também considere aparência bizarra. Leve em consideração a quantidade de 
orientação que o paciente recebe. Se, por exemplo, o paciente está em um abrigo, considere 
como ele poderia cuidar de si próprio sem uma supervisão (não considere vestir-se fora de 
moda). 

 
 0.  Hábil em cuidar da aparência e asseio adequadamente. 
 1.  Usualmente a aparência é satisfatória mas ocasionalmente necessita de orientação, ou 

presta atenção em alguns aspectos, negligenciando outros. 
 2.  Muito freqüentemente necessita de orientação sobre sua aparência (ex.: três vezes no 

último mês) . Ou está atento à aparência mas de maneira inadequada, de modo que fica 
parecendo bizarro. 

 3.  Considerável negligência consigo mesmo a maior parte do tempo. Necessita freqüente de 
orientação (ex.: mais que uma vez por semana) e alguma supervisão. 
4.  Grande negligência. Nenhum cuidado espontâneo com roupas, lavar cabelos, higiene. 
Necessita supervisão em todos os aspectos. Pode cheirar mal se não for supervisionado. 
Pode apresentar incontinência se não for lembrado. 

 
 
18) Lentidão 
 
 Esse item se refere à lentidão anormal, ex.: o paciente se sente anormalmente lento, anda 

anormalmente devagar ou é lento ao fazer movimentos. Leve em consideração a idade e a 
condição física. 

 
 0.  Nenhuma lentidão anormal. 
 1.  Moderadamente lento em algumas ocasiões, mas não a maior parte do tempo. 
 2.  Moderadamente lento a maior parte do tempo, mesmo quando estimulado. 
 3. Moderadamente lento a maior parte do tempo, com períodos de extrema lentidão, como 

abaixo. 
 4. Extremamente lento. Permanecerá sentado ou sem fazer nada se não for estimulado, e 

mesmo então se moverá muito lentamente. 
 
 
19) Inatividade 
 
 Esse item se refere apenas à inatividade. Tenha em mente que o paciente pode ser lento e 

inativo ou inativo apenas. Inatividade aqui é definida como falta de atividade espontânea. Se 
o paciente não é estimulado ficará sentado e não fará nada (inatividade moderada). Quando 
não é possível estimular o paciente para desempenhar uma tarefa, então classifique como 
extrema inatividade. 

 
 0.  Nenhuma inatividade anormal. 
 1.  Moderada inatividade ocasional, mas a maior parte do tempo se mantém ativo. 
 2.  Moderada inatividade a maior parte do tempo, mesmo quando estimulado. 
 3. Moderada inatividade a maior parte do tempo, com períodos de extrema inatividade, como 

abaixo. 
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 4.  Extremamente inativo. Permanecerá sentado ou deitado sem fazer nada se não for 
estimulado, e mesmo então será muito lento nos movimentos. 

 
 
20) Concentração 
 
 Sugestões de perguntas: 
 
 O paciente tem dificuldade em se concentrar numa tarefa, mesmo quando quer faze-la ? Ou 

ao ver TV ? Ou ao ler um livro ? O paciente se distrai facilmente? Ele consegue concentrar 
seu pensamento em algo e então executar  tarefa, ou é impossível se concentrar por tempo 
suficiente ? 

 
 0.  O paciente não tem problemas de concentração. 
 1.  O paciente tem períodos em que é inábil em se concentrar. 
 2.  O paciente só consegue se concentrar uns poucos minutos de cada vez. 
 
 
 
 
 
21) Comportamento não especificado em outro lugar e que impede progressos. 
 
 Especifique qualquer outro comportamento ou atitude não previamente especificada, que 

parece estar atrasando o progresso do paciente (ex.: fumar, comer em excesso, anorexia, 
roubo, obsessões, distúrbio de sono). Seja cuidadoso ao avaliar. Não avalie aqui 
comportamentos que podem ser pontuados em outros itens. 

 
 0.  Nenhum comportamento desse tipo presente. 
 1. Esse comportamento não ocorreu no último mês, mas o informante preocupou-se em que 

ele pudesse ter acontecido. 
 2.  Esse comportamento ocorreu poucas vezes no último mês. 
 3.  Esse comportamento ocorreu mais freqüentemente. 
 4.  Esse comportamento tem sido muito freqüente. 
 
. 
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Tradução e adaptação para o português (Zuardi e cols., 1994) da versão 
de Bech e cols. (1986) da Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS). 
  
01 - Preocupações somáticas 
Este item compreende a hipocondria. Os graus 1 e 2 da escala referem-se à hipocondria não 

delirante e os graus 3 e 4 à hipocondria delirante.  
0. Atenção normal com a saúde física. 
1. Grau mínimo ou duvidoso de preocupação excessiva com a saúde física. 
2. O paciente expressa idéias de ter uma doença orgânica (p.ex., câncer ou doença cardíaca), mas 

sem interpretações delirantes. 
3. As queixas são bizarras (p.ex., de estar apodrecendo por dentro), mas pode-se conseguir que o 

paciente, por breves períodos, admita que este não é o seu caso. 
4. Está convencido, p.ex., de que seus órgãos estão podres ou desaparecendo, ou de que vermes 

estão devorando seu cérebro. Nem por breves períodos se pode fazê-lo admitir que este não é o 
seu caso. 

 
02 - Ansiedade psíquica 
Este item compreende tensão, irritabilidade, preocupação, insegurança, medo e apreensão, que se 

aproximam ao pavor subjugante. Freqüentemente pode ser difícil distinguir entre a vivência de 

ansiedade do paciente (os fenômenos de ansiedade “psíquica” ou “central”) e as manifestações 

fisiológicas de ansiedade (periférica) que podem ser observadas, como tremor das mãos e 

sudorese. Muito importante, neste item, é o relato do paciente de preocupação, insegurança, 

incerteza, vivências de pavor, ou seja, de ansiedade psíquica (“central”). 

0. O paciente não se encontra nem mais nem menos inseguro ou irritável do que o habitual. 
1. É duvidoso se o paciente está mais inseguro ou irritável do que o habitual. 
2. O paciente expressa mais claramente estar em um estado de ansiedade, apreensão ou 

irritabilidade, que pode achar difícil de controlar. Isso ocorre sem influir no dia-a-dia do 
paciente, porque a preocupação ainda diz respeito a questões pouco importantes. 

3. A ansiedade ou insegurança é, às vezes, mais difícil de controlar porque a preocupação diz 
respeito a perdas ou danos importantes, que podem ocorrer no futuro. Por exemplo, a ansiedade 
pode ser vivenciada como pânico, ou seja, como pavor subjugante. Ocasionalmente esta 
ansiedade já interferiu no dia-a-dia do paciente. 

4. A sensação de pavor está tão freqüentemente presente que interfere acentuadamente no dia-a-
dia do paciente. 

 
03 - Retraimento emocional 
Este item compreende a vivência introspectiva de contato emocional com o paciente durante a 

entrevista. Ele se contrapõe ao item 16 (afeto embotado ou inapropriado), que compreende o grau 

de contato emocional com outras pessoas, avaliado retrospectivamente durante os três dias 

precedentes. 

0. Contato emocional normal. 
1. Alguma (ou duvidosa) distância emocional 
2. Reações emocionais reduzidas, como, por exemplo, contato visual duvidoso. 
3. Reações emocionais mais limitadas, como, por exemplo, contato visual ocasionalmente 

inadequado. 
4. Quando o contato emocional está fortemente reduzido ou quase ausente, como, por exemplo, 

quando evita o contato visual. 
 
04 - Desorganização conceitual (incoerência) 
Este item compreende os distúrbios do processo de pensamento, desde certa imprecisão na 

expressão verbal até produções verbais completamente desorganizadas.  
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0. Ausência de desorganização conceitual. 
1. O pensamento é caracterizado por uma certa imprecisão, mas a fala não é gramaticalmente 

inusual. 
2. Distúrbio moderado do pensamento. As palavras podem estar ligadas através de uma forma 

gramaticalmente imbuzal e particular (“pars pro toto”) e a informação que comunica parece 
“vazia”. 

3. Acentuada desorganização conceitual. Ocasionalmente torna-se difícil entender o paciente, 
podendo surgir neologismos ou bloqueio. 

4. Desorganização conceitual extremamente grave. Apenas fragmentos da fala são 
compreensíveis. 

 
05 - Autodepreciação e sentimentos de culpa 
Este item compreende a diminuição da auto-estima, com sentimentos de culpa.  
0. Ausência de autodepreciação e sentimentos de culpa. 
1. É duvidoso se sentimentos de culpa estão presentes, pois o paciente está apenas preocupado 

com o fato de que ele, durante a doença atual, seja um peso para a família ou colegas, devido à 
sua reduzida capacidade de trabalho. 

2. Autodepreciação ou sentimentos de culpa estão mais claramente presentes, pois o paciente está 
preocupado com incidentes do passado, anteriores ao episódio atual. Por exemplo, o paciente 
acusa-se de pequenas omissões ou falhas, de não ter cumprido com o seu dever ou de haver 
prejudicado outras pessoas. 

3. O paciente experimenta sentimentos de culpa mais graves. Ele pode afirmar que sente que o seu 
sofrimento atual é algum tipo de punição. Assinale 3 desde que o paciente possa perceber 
intelectualmente que sua opinião é infundada. 

4. Os sentimentos de culpa são firmemente mantidos e resistem a qualquer argumentação, de 
modo que se converteram em idéias paranóides.  

 
06 – Ansiedade Somática 
Este item compreende os concomitantes fisiológicos da ansiedade, que se manifestaram durante a 

entrevista. Todos os estados subjetivos de ansiedade devem ser assinalados no item 2, e não aqui.

  
0. Quando o paciente não está nem mais nem menos propenso que o habitual a experimentar 

concomitantes somáticos de estados de ansiedade. 
1. Quando o paciente ocasionalmente apresenta leves manifestações, como sintomas abdominais, 

sudorese ou tremores. Entretanto, a descrição desses sintomas é vaga e questionável. 
2. Quando o paciente ocasionalmente apresenta sintomas abdominais, sudorese, tremores, etc. Os 

sinais e sintomas são claramente descritos, porém não são acentuados e nem incapacitantes. 
3. Os concomitantes emocionais dos estados subjetivos de ansiedade são acentuados e, às vezes, 

muito preocupantes. 
4. Os concomitantes fisiológicos dos estados subjetivos de ansiedade são numerosos, persistentes 

e freqüentemente incapacitantes. 
 
07 - Distúrbios motores específicos 
Este item compreende os graus variáveis de comportamento motor bizarro, que vai desde certa 

excentricidade na postura até a agitação catatônica severa.  
0. Ausente. 
1. Leve ou de presença duvidosa durante a entrevista. 
2. Moderada. Presente durante a maior parte da entrevista. 
3. Severa. Anormalidades motoras contínuas. Podem ser interrompidas. 
4. Extremamente severa. Anormalidades motoras persistentes e incontroláveis. Entrevista difícil. 
 
08 - Auto-estima exagerada 
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Este item compreende graus variáveis de exagero da auto-estima, variando desde uma acentuada 

autoconfiança ou presunção, até os delírios de grandeza grotescos.  
0. Auto-estima normal. 
1. Auto-estima aumentada levemente ou de maneira duvidosa, como por exemplo: ocasionalmente 

superestima suas próprias capacidades habituais. 
2. Auto-estima moderadamente aumentada. Por exemplo, superestima mais constantemente suas 

próprias capacidades habituais ou insinua possuir capacidades incomuns. 
3. Idéias acentuadamente irreais, como por exemplo, de que tem habilidades, poderes ou 

conhecimentos (científicos, religiosos, etc.) extraordinários, mas pode, por breves períodos ser 
corrigido. 

4. Idéias de grandeza que não podem ser corrigidas. 
 
09 - Humor deprimido 
Este item compreende tanto a comunicação verbal como a não verbal de tristeza, depressão, 

desânimo, desamparo e desesperança. 
0. Humor neutro. 
1. O paciente indica vagamente que está mais desanimado e deprimido que o habitual. 
2. Quando o paciente está mais claramente preocupado com vivências desagradáveis, embora 

ainda não esteja se sentindo desamparado ou desesperançado. 
3. O paciente exibe sinais não verbais claros de depressão e/ou às vezes sente-se dominado pelo 

desamparo ou desesperança. 
4. As observações de paciente sobre desânimo e desamparo, ou as suas manifestações não verbais, 

dominam a entrevista, não sendo possível afastá-lo desta temática. 
 
 
10 - Hostilidade 
Este item compreende o relato verbal do paciente de sentimentos ou ações hostis em relação a 

outras pessoas fora da entrevista. Trata-se de um julgamento retrospectivo dos três dias 

precedentes. Diferenciar do item 14 (Falta de cooperação), que corresponde ao contato formal 

durante a entrevista.  
0. Ausência de sinais de impaciência, irritabilidade, crítica ou hostilidade. 
1. Esteve um pouco impaciente ou irritável, mas o controle foi mantido. 
2. Esteve moderadamente impaciente ou irritável, mas tolerou as provocações. 
3. Esteve verbalmente hostil, faz ameaças e quase chegou a ser fisicamente destrutivo, mas ainda 

pôde ser acalmado. 
4. Extremamente hostil, com violência física manifesta. Fisicamente destrutivo. 
 
11 - Desconfiança 
Este item compreende a desconfiança, a suspeita ou as interpretações distorcidas, variando desde 

uma acentuada falta de confiança nos outros até os delírios de perseguição floridos.  
0. Ausente. 
1. Vagas idéias de referência. Tende a suspeitar que as outras pessoas estão falando ou rindo de si. 

Sente que “alguma coisa está ocorrendo”. Responde ao reasseguramento; portanto, fica 
duvidoso se existem idéias de referência ou delírios. 

2. Idéias de referência com delírios vagos, não sistematizados, de perseguição. “Alguém pode ter 
más intenções”. Isto é insinuado pela televisão ou pelos jornais. Ainda se trata de uma vivência 
do tipo “como se”. 

3. Delírios com alguma sistematização. Reasseguramento difícil. 
4. Delírios paranóides sistematizados, floridos, de perseguição. Correção impossível. 
 
12 - Alucinações 



  
 

 154

Este item compreende as percepções sensoriais sem os estímulos externos correspondentes. As 

vivências alucinatórias devem ter ocorrido nos três últimos dias e, com exceção das alucinações 

hipnagógicas, não devem ter ocorrido durante os estados de turvação da consciência (delirium).

  
0. Ausente. 
1. Em grau leve ou de presença duvidosa. Vivências alucinatórias hipnagógicas ou vivências 

alucinatórias elementares isoladas (ouvir sons, ver luzes). 
2. Alucinações ocasionais, mas plenamente desenvolvidas (ouvir vozes, ver formas), que não 

afetam o comportamento. 
3. Alucinações ocasionais que influenciam o comportamento. 
4. Mais ou menos constantemente absorto em vivências alucinatórias. 
 
13 - Retardo psicomotor 
Este item compreende a redução do nível de atividade psicomotora, que inclui a velocidade de 

associações e a capacidade para verbalizar os pensamentos. Os sintomas do retardo motor dizem 

respeito à postura, aos gestos e à expressão facial.  
0. Atividade verbal normal, atividade motora normal, com expressão facial adequada. 
1. Velocidade de conversação duvidosa ou levemente reduzida e expressão facial duvidosa ou 

levemente diminuída. 
2. Velocidade de conversação claramente reduzida, com pausas; gestos reduzidos e movimentação 

lenta. 
3. A entrevista é claramente prolongada devido às longas latências e respostas curtas; todos os 

movimentos estão muito lentos. 
4. A entrevista não pode ser completada; o retardo se aproxima de (e inclui) estupor. 
 
14 - Falta de cooperação 
Este item compreende a atitude e as respostas do paciente ao entrevistador e à situação da 

entrevista. Difere do item 10 (hostilidade) por que este compreende a falta de cooperação com 

outras pessoas durante os 3 dias precedentes. 
0. Atitude cooperativa natural. 
1. Excessivamente formal e reservado na situação de entrevista. Responde um pouco 

resumidamente. 
2. Resistência moderada. Responde evasivamente ou opõe-se a determinadas perguntas. Atitude 

acentuadamente hostil para com o entrevistador. 
3. Resistência pronunciada. Responde inapropriadamente ou recusa-se a responder. Atitude 

abertamente hostil. Entrevista completa não é possível. 
4. Entrevista impossível. O paciente recusa-se a permanecer na situação de entrevista. 
 
 
15 - Conteúdo do pensamento incomum 

Este item diz respeito ao conteúdo da verbalização do paciente e não à organização a linguagem, que é 

assinalada no item 4 (desorganização conceitual). O item refere-se às qualidades incomuns até os 

vários níveis de idéias delirantes. Observe que os “delírios de grandeza” são assinalados no item 8 

(auto-estima exagerada), que os “delírios de culpa” são assinalados no item 5 (sentimentos de 

culpa), e que os “delírios de perseguição” são assinalados no item 11 (desconfiança). Os delírios 

que apresentam interesse especial aqui são os delírios de controle, influência ou 

despersonalização, ciúme mórbido, delírios sexuais, delírios religiosos ou expansivos. Assinale 

apenas o grau de raridade do conteúdo expresso do pensamento, a importância que apresenta para 

o paciente ou a influência que exerce sobre o seu comportamento. 

0. Ausente. 
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1. Grau leve ou presença duvidosa (por exemplo, idéias supervalorizadas). 
2. Grau moderado (por exemplo, idéias com alguma qualidade delirante, mas ainda se 

constituindo em uma vivência do tipo “como se”). 
3. Os delírios delimitam a maior parte do conteúdo do pensamento e ocasionalmente influenciam 

o comportamento. 
4. Delírios subjugantes delimitam o conteúdo do pensamento e o comportamento. 
 
 
16 - Afeto embotado ou  inapropriado 
Este item compreende a diminuição da capacidade ou da motivação para sentir ou expressar as 

emoções normais, como a tristeza, alegria e raiva. As emoções, manifestadas verbalmente e não 

verbalmente, são perceptivelmente inapropriadas à situação ou ao conteúdo do pensamento. Este 

item compreende, assim, o retraimento emocional relativo às outras pessoas, durante os três dias 

precedentes. Discriminar do item três (retraimento emocional), que diz respeito à vivência 

introspectiva do contato emocional durante a entrevista. 

0. Reações e envolvimento emocionais inapropriados. 
1. Reações emocionais escassas ou questionavelmente inapropriadas. Por exemplo, menor desejo 

ou capacidade de estar em companhia de pessoas que conhece há mais ou menos tempo. 
2. Afeto perceptivelmente embotado. Não apresenta necessidade ou capacidade de estabelecer 

contato mais íntimo com pessoas não pertencentes ao seu círculo familiar (companheiros de 
trabalho, outros pacientes, equipe terapêutica). 

3. Emocionalmente indiferente e apático, mesmo em relação aos amigos íntimos e à família. 
4. Emocionalmente ausente, ou então os afetos manifestados são grosseiramente inapropriados, 

sem qualquer motivação para o contato humano. 
 
17 - Agitação psicomotora 
Este item compreende o aumento no nível da atividade psicomotora.  
0. Atividade motora normal. Expressão facial adequada e atividade verbal normal. 
1. Atividade motora duvidosa ou levemente aumentada; por exemplo, expressão facial vívida ou 

certa loquacidade. 
2. Atividade motora moderadamente aumentada; por exemplo, gestos vívidos, grande loquacidade 

ou fala em voz alta e rapidamente. 
3. Atividade motora claramente excessiva, movimentando-se durante a maior parte do tempo. 

Levanta-se uma ou várias vezes durante a entrevista. Fuga de idéias. Dificuldade para 
compreendê-lo. 

4. Constante e incansavelmente ativo. Fala desintegrada. Comunicação significativa impossível. 
  
18 - Desorientação e confusão 
Este item compreende os graus de turvação da consciência, com redução ou perda de orientação 

no tempo e/ou quanto a dados pessoais.  
0. O paciente está completamente orientado no tempo, no espaço, e quanto aos dados pessoais. 
1. O paciente ocasionalmente tem algumas dificuldades, mas pode corrigir espontaneamente sua 

afirmação sobre a orientação no tempo, e/ou no espaço, e/ou quanto aos dados pessoais. 
2. O paciente apresenta falhas que não são corrigidas espontaneamente. Por exemplo, não sabe o 

dia da semana ou do mês, embora saiba o mês e o ano corretamente, e/ou tem dificuldades 
espaciais, embora esteja orientado na enfermaria (ou em sua casa), e/ou tem dificuldades para 
recordar nomes, embora ainda saiba seu próprio nome. 

3. O paciente está acentuadamente desorientado. Por exemplo, não sabe o mês e o ano 
corretamente, embora ainda se localize quanto a períodos significativos do ano (carnaval, festas 
juninas, natal), e/ou tem dificuldades para localizar o banheiro ou a sua cama sem auxílio, e/ou 
lembra seu próprio nome apenas através de alguma ajuda. 

4. Está completamente desorientado no tempo e/ou no espaço, e/ou quanto aos dados pessoais. 
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Instruções 
 
 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 
outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões . Se você não tem 
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a 
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 
 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas 
últimas semanas . Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão 
poderia ser: 
 
 
 nada muito pouco médio muito completamente 
Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o 
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o 
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 
 
 
 nada muito pouco médio muito completamente 
Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 
 
  muito 

ruim 
ruim nem ruim 

nem boa 
boa muito boa 

1 Como você avaliaria sua qualidade de 
vida? 

1 2 3 4 5 

 
 
  muito 

insatisfeito 
insatisfeito nem satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfei
to 

muito 
satisfeito 

2 Quão   satisfeito(a) você está com 
a sua saúde?  

1 2 3 4 5 

 
 
 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
 
  nada muito 

pouco 
mais ou menos bastante extremamente 

3 Em que medida você acha que sua dor 
(física) impede  você de fazer o que 
você precisa?  

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 
6 Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 
8 Quão seguro(a) você se sente em sua 

vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu ambiente físico 
(clima, barulho, poluição, atrativos) 

1 2 3 4 5 

 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 
certas coisas nestas últimas duas semanas. 
 
  nada muito 

pouco 
médio muito completamente 

10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5 
11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 
12 Você  tem dinheiro suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você estão as 
informações que precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem oportunidades de 
atividades de lazer/ 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 
  muito 

ruim 
ruim nem ruim  

nem bom 
bom muito 

bom 
15 Quão bem você é capaz de se locomover? 1 2 3 4 5 
 
 
  muito 

insatisfeito 
insatisfeito nem satisfeito 

nem satisfeito 
satisfeito muito 

satisfeito 
16 Quão satisfeito (a) você está com 

o seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade de desempenhar 
as atividades do seu dia-a-dia  

1 2 3 4 5 

18 Quão satisfeito(a) você está com 
sua capacidade para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito(a)  você está 
consigo mesmo? 

 1 2 3 4 5 

20 Quão satisfeito(a) você está com 
suas relações  pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito(a) você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão satisfeito(a) você está com 
o apoio que você  recebe de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito(a) você está com 
as condições do local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito (a) você está com 
o seu acesso aos serviços de 
saúde?  

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito você está com o 
seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

 
 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas 
últimas duas semanas. 
  nunca algumas 

vezes  
freqüentemente muito 

freqüentemente 
sempre 

26 Com que freqüência você tem 
sentimentos negativos tais como 
mau humor, desespero, ansiedade, 
depressão? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?.................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.................................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 


