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Epígrafe 
 

 

 

Temos medo de estarmos conosco, mergulharmos em 
nosso interior. O silêncio e sua prática nos leva a esta 
possibilidade de encontro profundo e revitalizador. 
Com o silêncio, encontramos a paz e o amor 
incondicional vem com toda a força transformadora. 

 

Pare! Recomece! Reprograme-se... O silêncio pode ser o 
ponto chave desta nova caminhada. Pratique-o 
diariamente e transforme um pouco nosso mundo. 
Ouça-se. 

 

"Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no 
mundo. Você tem que ser o espelho da mudança que 
está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que 
começar por mim." 

 

"Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa 
mesmo é o que você é... Mesmo que outras pessoas não 
se importem. Atitudes simples podem melhorar sua 
vida." 

 

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. 
Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. 
Espalhe esta ideia. 

 

Transforme o mundo, a partir de você. 

"Seja a mudança que você deseja para o mundo". 

 

Mahatma Gandhi 
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Álcool e Outras Drogas do Município de São Paulo [tese]. São 
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RESUMO 

Introdução: A redefinição das políticas de atenção a Saúde Mental 

no Brasil redirecionou também a atenção aos usuários de álcool e 

outras drogas, como dispositivo central a política do Ministério da 

Saúde instituiu em 2002, em todo o território nacional, os Centros de 

Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas. Considerando que 

se trata de serviços de saúde pública, com pouco mais de uma 

década de existência, os processos avaliativos desses 

equipamentos tornam-se relevantes. Objetivo: Avaliar a estrutura, o 

processo e os resultados do tratamento recebido de uma amostra de 

CAPS ad do munícipio de São Paulo-SP. Metodologia: Estudo 

avaliativo quantitativo, transversal, descritivo e exploratório, 

realizado em 12 CAPSad do município de São Paulo-SP, com 

abordagem Donabediana. A amostra do estudo constituiu-se de 760 

participantes divididos entre profissionais, usuários e familiares de 

usuários dos CAPSad. Para a coleta dos dados foram aplicados: um 

questionário sócio demográfico, a SATIS-BR para profissionais, 

usuários e familiares, a EMP para usuários e familiares e a EAFAAA 

para os profissionais. Resultados: Na dimensão de estrutura foi 

evidenciada percepção favorável dos usuários e familiares, 

contraditoriamente aos profissionais que apresentaram uma 

percepção mediana. Em relação ao processo as atividades 

terapêuticas desenvolvidas foram heterogêneas, com ênfase nos 

atendimentos individuais e nas atividades grupais desenvolvidas 

com os usuários dentro dos CAPS e pouca integração aos outros 

equipamentos de saúde ou dos recursos do território. Quanto aos 

resultados obtivemos níveis elevados de satisfação com o serviço 

(SATIS_BR), por parte dos usuários (escore médio 4,71) e familiares 



 

(4,23); enquanto que por parte dos profissionais o grau de satisfação 

apresentou-se entre a indiferença e a satisfação (3,77). Com relação 

à mudança que os usuários e seus familiares perceberam após o 

inicio do tratamento no CAPSad, medida pela EMP, observou-se que 

ambos perceberam melhoras, sendo a média do usuário 2,62 e do 

familiar 2,50. Os resultados obtidos com a EAFAAA sugerem que os 

profissionais do CAPS ad apresentam atitudes positivas frente ao 

usuário de AOD, com um escore médio de 3,5. Conclusões: Esses 

resultados sugerem que os CAPSad, apesar de algumas 

fragilidades, cumprem com o seu papel  por meio do 

estabelecimento de vínculos, da construção da co-responsabilidade  

e de uma perspectiva ampliada da clínica, transformando  esses 

serviços em locais de acolhimento e enfrentamento coletivo das 

situações ligadas ao uso de AOD. Alertamos que algumas 

semelhanças encontradas entre o CAPS de Saúde Mental e o CAPS 

ad podem contribuir para a perpetuação da vigência do modelo 

jurídico moral que vê o usuário de AOD como marginal ou doente, 

não abarcando todas as possibilidades de trabalho existentes nessa 

área.        

 

DESCRITORES: Avaliação de Serviços de Saúde, Transtornos 

Relacionados ao Uso de Álcool, Transtornos Relacionados ao Uso 

de Substâncias, Serviços de Saúde Mental. 
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Other Drugs in São Paulo [Thesis]. São Paulo (SP): School of 

Nursing, University of São Paulo; 2014.  

 

ABSTRACT 

Introduction: The Mental Health policies’ redefinition in Brazil also 

redirected attention to the users of alcohol and other drugs. And, as a 

central device in the 2002 policy, it was established the Psychosocial 

Care Centers in alcohol and Other Drugs (CAPSad) as a public 

health services to treat the addicts. Thus, after more than a decade 

of CAPSad’s establishment, it is relevant an evaluation processes of 

these services. Objective: The aim was evaluate the CAPS ad’s 

structure, its therapeutic process, and its treatment outcomes for 

addiction in the municipality of São Paulo-SP. Methodology: It was 

a quantitative, cross-sectional, descriptive and exploratory evaluation 

study, conducted in 12 CAPSad of São Paulo, and based in the 

Donabediana approach. The sample consisted of 760 participants, 

as CAPSad’s professionals, patients and patients’ families. For data 

collection it was used: a demographic questionnaire, the Scale of 

Satisfaction with Mental Health Services (SATIS-BR) for 

professionals, patients and patients’ families, the Scale Perceived 

Change (EMP) for patients and patients’ families, and Scale of 

Attitudes Towards Alcohol, Alcoholism and Alcoholics (EAFAAA) for 

professionals. Results: Regarding the structure’s dimension, it was 

found a favorable structure’s perception of patients and their families, 

and a median professionals’ structure’s perception. Respecting the 

therapeutic process, the results showed that the activities were 

heterogeneous, with emphasis on individual sessions, and group 

activities with the CAPSad’s patients, it was observed also a little 

integration with other health services, and health territorial resources. 

The SATIS_BR results showed high satisfaction’s levels for patients 

(mean score 4,71)  and their families (mean score 4,23) ; while the 



 

professionals' satisfaction presented between indifference and 

satisfaction (mean score 3,77). Regarding the change that patients 

and their families noticed after the start of treatment in CAPSad, 

measured by the EMP, it was observed that both improved, the 

average patients was 2,62 and the average their families was 2,50. 

Finally, the EAFAAA’s results showed that CAPSad’s professionals 

have positive attitudes towards the addicts, with a mean score of 3,5. 

Conclusions: These results suggest that CAPSad, despite some 

weaknesses, fulfill their role, through the establishing of linkages, 

construction of co-responsibility and because of the broader clinical 

perspective, what make these services as a place of refuge and a 

place of collective coping situations involving the addiction. We 

caution that some similarities found between the CAPS Mental 

Health and the ad CAPS may contribute to the perpetuation of the 

legal validity of the moral model that sees the users of alcohol and 

other drugs as marginal or sick, not covering all the possibilities of 

existing work in this area. 

 

DESCRIPTORS: Health Services Evaluation, Alcohol-Related 

Disorders, Substance-Related Disorders, Mental Health Services.  
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1 INTRODUÇÃO 

Dada sua complexidade, é indiscutível que o consumo de 

álcool e outras drogas, particularmente os transtornos decorrentes 

do uso abusivo, constitui-se um dos maiores desafios 

contemporâneo à saúde pública mundial. Os resultados 

evidenciados por estudos epidemiológicos permitem dimensionar a 

extensão deste desafio no contexto internacional e no Brasil. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, afirma 

que 10% das populações dos centros urbanos do mundo fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas, independentemente da idade, 

sexo, nível de escolaridade e classe social. Concluindo-se desta 

forma que o enfrentamento desta problemática constitui-se numa 

demanda mundial (BRASIL, 2004b). 

O álcool passou do uso social ao problemático, sendo a 

substância química mais consumida no mundo. Os últimos dados da 

World Health Organization (WHO)  apontam que aproximadamente 

dois bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. Seu uso 

indevido é um dos principais fatores que contribuem para a 

diminuição da saúde mundial, sendo responsável por 3,2% de todas 

as mortes e por 4% de todos os anos perdidos de vida útil. Quando 

esses índices são analisados em relação à América Latina, o álcool 

assume uma importância ainda maior neste contingente. Cerca de 

16% dos anos de vida útil perdidos estão relacionados ao uso 

indevido dessa substância, índice quatro vezes maior do que a 

média mundial ( WHO, 2004). 

No contexto do Brasil, o II Levantamento Domiciliar sobre o 

Uso de Drogas Psicotrópicas em 2006 mostra que 12,3% dos 

sujeitos pesquisados, com idades entre 12 e 65 anos, preenchem 

critérios para a dependência do álcool e cerca de 75% já beberam 

pelo menos uma vez na vida. Os resultados revelam que o consumo 

de álcool ocorre em faixas etárias cada vez mais precoces e 
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sugerem a necessidade de revisão das medidas de controle, 

prevenção e tratamento (CARLINI et al., 2006). 

O consumo de álcool tem sido considerado causa significativa 

de adoecimento, mortalidade precoce e incapacidade, sendo 

apontado como fator determinante de mais de 10% do total dos 

problemas de saúde no Brasil (MELONI; LARANJEIRA, 2004). 

Em 2002, o Brasil revelou índices de mortalidade diretamente 

relacionados ao uso abusivo ou dependência de álcool 

correspondente a 0,8% de todas as mortes entre homens e 0,1% de 

mulheres (MARÍN-LEÓN; OLIVEIRA; BOTEGA, 2007). 

Considerando a população de pessoas com transtorno mental 

neste estudo, verificou-se que 83,3% das mortes entre homens e 

34,8% entre mulheres estavam relacionadas ao uso abusivo ou 

dependência de álcool. Em adição, estima-se que pelo menos 50% 

das pessoas que precisam de tratamento para o uso abusivo ou 

dependência de álcool não recebe cuidados de saúde no contexto 

nacional (KOHN et al., 2007). 

Frente ao exposto, a atenção em saúde mental no contexto 

do uso abusivo de álcool e outras drogas, tem se constituído em 

uma demanda crescente, tendo em vista a complexidade das 

necessidades da população envolvida. Em um diagnóstico 

situacional conduzido pela OMS ficou evidente as fragilidades nas 

políticas e nos serviços de saúde mental, oriundos da insuficiência 

de pessoal especializado e ou de distribuição irregular destes 

profissionais. 

Assomando-se a estes resultados, o aumento progressivo do 

uso do crack por populações vulneráveis, indica a urgência de 

pesquisas que possibilitem conhecer a caracterização destes 

usuários, bem como identificar e analisar fatores de vulnerabilidade 

entre os usuários de crack e outras drogas. 
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Todavia, a compreensão do fenômeno da dependência das 

drogas não pode ser restrita à sua dimensão biológica, ou melhor, 

bioquímica. A discussão acerca dos fatores determinantes das 

dependências demonstra a confluência de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, com delineamento de modelos explicativos 

complexos e não necessariamente consensuados pela comunidade 

científica. 

Para além do discurso científico, a questão da dependência 

às substâncias psicoativas ainda apresenta-se permeada por 

discursos de ordem moral, religioso e jurídico-policial. A coexistência 

dessas perspectivas discursivas, não raro estigmatizantes, torna 

ainda mais complexa, não apenas a compreensão do fenômeno das 

dependências, mas também a adoção de medidas de intervenção e 

enfrentamento desta problemática. 

No campo da assistência à saúde mental, a Reforma 

Psiquiátrica é marcada em sua dimensão assistencial, pela 

implantação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, com 

destaque aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Essas 

modalidades de atendimento foram implantadas em muitos 

municípios brasileiros em oposição ao sistema hospitalocêntrico, se 

constituindo em um sistema comunitário de saúde mental, tendo 

como uma de suas metas a inclusão social do indivíduo em 

sofrimento psíquico.  

Com a implantação dos CAPS Álcool e Outras Drogas 

(CAPSad) em 2002, iniciou-se a disseminação de uma rede de 

serviços direcionada à população dependente de álcool e outras 

drogas. O Ministério da Saúde (MS) no Brasil preconiza que estes 

equipamentos devem utilizar como referência a lógica de Redução 

de Danos (RD), buscando as necessidades a serem atendidas de 

forma sistemática e ativa, em conformidade com o meio cultural e a 

comunidade em que os usuários encontram-se submergidos, 
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convergindo com a perspectiva e com os princípios da Reforma 

Psiquiátrica.  

Cabe salientar que, a partir de 2003, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) começou a desenvolver ações sistemáticas e 

regulares de atenção integral para a população que faz uso abusivo 

de álcool e outras drogas. Estas modificações do enfoque exigiram 

uma maior variedade de dispositivos que dessem conta dos 

diferentes momentos e necessidades do indivíduo. 

Atualmente, tem-se implantados no Brasil, um quadro de 

equipamentos, contendo 272 CAPSad II e 05 CAPSad III desses, 69 

estão instalados no estado de São Paulo, sendo 67 CAPSad II e 02 

CAPSad III1. Para tanto, o MS tem investido em metodologias que 

possam avaliar os CAPS, com a intenção de reforçar a sua 

importância e consolidar o seu funcionamento. No período 

compreendido entre os meses de setembro de 2008 e janeiro de 

2009, o Ministério da Saúde promoveu a terceira edição do 

Programa Avaliar CAPS. Em setembro, na fase de pré-teste 

participaram 10% de todos os serviços brasileiros (n=120) e na 

coleta de novembro de 2008 a janeiro de 2009 participaram 78,51% 

dos CAPS (n=1041). 

Na dimensão das políticas públicas, a avaliação é uma 

necessidade, pois é primordial que os programas de saúde, dela 

derivados, possam mostrar para a sociedade o que faz, como 

funciona e para que serve tais ações. No campo da saúde mental, 

podemos inferir que esta necessidade é ainda maior, se 

considerarmos que a constituição dos serviços CAPS, parte de um 

movimento de transformação do modelo tecno-assistencial para os 

usuários da psiquiatria. 

Portanto, um processo avaliativo de CAPS, especialmente o 

CAPSad nesta tese, deve monitorar estas ações, acompanhando a 

                                            
1 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mentaldados10.pdf 
Acesso em 20/4/12. 
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construção de um serviço que se proponha a atender à inserção do 

usuário com maior resolubilidade, com uma intervenção pautada na 

polissemia de saberes de uma equipe multiprofissional. 

 

1.1 POLÍTICA NACIONAL DE ÁLCOOL E DROGAS NO 
BRASIL 

A problemática das drogas é um fenômeno extremamente 

complexo. Não há soluções fáceis, desprovidas de risco, nos mais 

diferentes planos. Isso porque se combinam demandas distintas e 

contraditórias, que envolvem as responsabilidades dos poderes 

públicos (sobretudo, do Legislativo), os direitos individuais 

contemplados pelo ideário democrático e os mais variados 

interesses de: máfias, monopólios, cartéis, aparelhos repressivos e 

instituições, saberes médicos, farmacológicos, preconceitos 

largamente difundidos e amplamente manipulados, desejos legítimos 

e interpretações particulares de experiência subjetivas e 

intersubjetivas associadas ao consumo de substâncias psicoativas 

(SOARES, 1993). 

Tanto que a saúde pública brasileira não se ocupava 

devidamente com o grave problema dos transtornos associados ao 

uso de álcool e outras drogas, em nossa concepção. Uma 

importante lacuna na história da saúde pública foi se desenhando e 

o fenômeno das drogas, foi relegado às instituições da justiça, da 

segurança pública, da pedagogia, das benemerências e das 

associações religiosas (BRASIL, 2007e). 

A primeira iniciativa para a assistência a usuários de álcool foi 

efetivada no Brasil, por meio do Programa Nacional de Controle dos 

Problemas Relacionados com o Consumo do Álcool (PRONAL), no 

qual temos a atenção à saúde dirigida de forma específica a esta 

problemática, bem como a participação de diversos profissionais da 

saúde na assistência ao alcoolista e aos seus núcleos familiares. No 
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entanto, o referido programa só foi implementado por gestores 

públicos no Distrito Federal e nos estados do Amazonas, Maranhão, 

Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul (BRASIL, 1987;  

FORNAZIER; SIQUEIRA, 2006). 

Outras iniciativas para a discussão da assistência à saúde 

relacionada ao uso de álcool e outras drogas, no setor público, 

aparecem na trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

A construção da Política Nacional sobre Álcool e Outras 

Drogas, contém em seu cerne, diretrizes de uma política ministerial 

para os indivíduos usuários de álcool e outras drogas, os quais estão 

em consonância com os princípios da política de saúde mental 

vigente – preconizada, articulada e implementada pelo MS; uma vez 

regulamentada e respaldada pela Lei Federal 10.216 de 2001, que 

constitui a política de Saúde Mental oficial para o Ministério da 

Saúde e para todas as unidades federativas brasileiras. Desta forma, 

esta lei constitui-se como o instrumento norteador máximo para a 

política de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, a qual se 

encontra em convergência com as propostas e pressupostos da 

OMS (BRASIL, 2004c). 

Assim, com o intuito de subsidiar à III Conferência Nacional 

de Saúde Mental, o MS realizou em Brasília, no ano de 2001, um 

Seminário de cunho técnico sobre o Atendimento aos Usuários de 

Álcool e outras Drogas, enfocando a discussão sobre a organização 

da rede de serviços e visando o aprimoramento constante da 

assistência a estes usuários (BRASIL, 2004c). 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental (IIICNSM), em 

2001, evidenciou de forma ética e diretiva, a (re) afirmação e (re) 

elaboração de estratégias e propostas para efetivar e consolidar um 

modelo de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, 

garantindo o seu atendimento pelo SUS e, ao mesmo tempo, 

considerando o caráter multifatorial do uso de álcool e drogas 

(BRASIL, 2004c). 
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Viabilizando as deliberações da III CNSM, o Ministério da 

Saúde publicou portarias voltadas para a estruturação de rede de 

atenção específica a estas pessoas. A Portaria GM/336 de 2002 

(Ministério da Saúde, 2002) que define normas e diretrizes para a 

organização de serviços que prestam assistência em saúde mental – 

os “Centros de Atenção Psicossocial – CAPS”, incluídos aqui os 

CAPS voltados para o atendimento aos usuários de álcool e drogas, 

o CAPSad (BRASIL, 2002). 

Como consequência do seminário sobre o Atendimento aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas e da III CNSM, o MS, em 2002, 

devido à necessidade de definição de estratégias específicas para a 

construção de uma rede de atenção aos usuários de álcool e drogas, 

instituiu no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas, por 

meio da Portaria GM/MS nº 816, de 30 de abril de 2002 (BRASIL, 

2004c). 

A partir de 2003, se inicia uma discussão mais sistemática do 

tema no campo da saúde pública e entre outros setores, então o MS 

concebeu um documento sobre a Política do Ministério da Saúde 

para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas 

(BRASIL, 2004b;2004c). 

Este documento contém as diretrizes para uma política e para 

a estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada 

na atenção comunitária, associada à rede de serviços de saúde e 

sociais, com ênfase na reabilitação e reinserção dos seus usuários, 

tendo o território por base. Destaca ainda que os cuidados 

oferecidos à população que apresentam problemas decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas devem ser baseados em dispositivos 

extra-hospitalares de atenção psicossocial, devidamente articulados 

à rede assistencial em saúde mental e aos demais equipamentos de 

saúde integrantes da rede. Estes serviços devem fazer uso 

deliberado e eficaz dos conceitos de território e rede, bem como da 
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lógica ampliada da concepção da Redução de Danos (RD), 

operacionalizando uma busca ativa e sistemática das necessidades 

a serem atendidas, de forma integrada ao meio sócio-cultural em 

que os usuários estiverem inseridos, convergindo necessariamente 

com os princípios da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2004b). 

Nesta mesma direção, o ano de 2005 foi marcado por 

múltiplas iniciativas, sendo criados mecanismos de financiamento 

para os leitos destinados aos usuários de álcool e outras drogas nos 

hospitais gerais, por meio da Aprovação das Normas de 

Funcionamento e Credenciamento/Habilitação dos Serviços 

Hospitalares de Referência para a Atenção Integral aos Usuários de 

Álcool e outras Drogas (PT MS/GM nº 1.612/05), e também foi 

aprovada pela primeira vez no Brasil uma norma sobre a RD, 

retirando da clandestinidade institucional, esta valiosa estratégia de 

abordagem dos problemas associados ao álcool e outras drogas (PT 

MS/GM nº 1.028/05; BRASIL, 2005b; 2005c). 

Ainda no ano de 2005, foi implantado o Pacto Nacional para 

Redução de Acidentes e Violência Associados ao Consumo 

Prejudicial de Álcool, sob a coordenação dos Ministérios da Saúde, 

Justiça, Secretaria Nacional Anti Drogas (SENAD) e Frente Nacional 

de Prefeitos. Também em 2005, foram criados incentivos financeiros 

para os CAPSad que desenvolvem ações de RD (PT MS/GM n.º 

1.059/05) e os CAPS I foram autorizados a cobrar do SUS pelos 

atendimentos às pessoas com transtornos decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas (PT MS/SAS n.º 384/05) (BRASIL, 

2007a;2007d). 

Esta nova legislação substituiu as Leis 6.368/76 e 10.409/02, 

que definiam princípios e diretrizes das ações de prevenção e 

tratamento da dependência de álcool e outras drogas, além de 

conceituar crimes e estabelecer as penas relativas ao uso e tráfico 

de drogas, no contexto brasileiro (BRASIL, 2007a). 
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Esta nova lei contemplou avanços possíveis. Um dos 

aspectos mais importantes é a exclusão do cárcere para o usuário 

de drogas, garantindo o direito destes usuários e, também a 

condição fundamental para o desenvolvimento de ações de 

prevenção e tratamento na saúde pública (BRASIL, 2007). Neste 

sentido, entendemos que a lei aproxima o uso pessoal de drogas a 

uma questão de saúde pública, afastando-o do âmbito policial. 

Acreditamos que, o desafio para a saúde pública a partir 

desta nova legislação, é ampliar o acesso aos serviços de 

tratamento do SUS de forma a responder às demandas da 

população brasileira. Este esforço deve ser responsabilidade do MS 

e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Para o MS, uma política de prevenção, tratamento e de 

educação para o uso de álcool e outras drogas, necessariamente, 

deve ser construída na interface de programas do Ministério da 

Saúde, com outros ministérios, bem como com setores da sociedade 

civil organizada, sobretudo na discussão sobre a restrição de 

propagandas de bebidas alcoólicas (PINHO; DE OLIVEIRA; DE 

ALMEIDA, 2008). 

Em junho de 2009, o MS lançou o Plano Emergencial de 

Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e 

outras Drogas (PEAD), por meio da Portaria nº 1.190/GM/MS, de 4 

de junho de 2009, voltado aos 100 maiores municípios brasileiros 

(com mais de 250 mil habitantes), todas as capitais e 7 municípios 

de fronteira selecionados, totalizando 108 municípios. Essas cidades 

somam 77,6 milhões de habitantes, que corresponde a 41,2% da 

população nacional (BRASIL, 2009). 

O Plano Emergencial tem a intenção de alcançar, 

prioritariamente, crianças, adolescentes e jovens em situação de 

grave vulnerabilidade social, por meio das ações de prevenção, 

promoção e tratamento dos riscos e danos associados ao consumo 

prejudicial de substâncias psicoativas. A fim de atingir os objetivos, 
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foram previstos quatro eixos de atuação: ampliação do acesso, 

qualificação dos profissionais, articulação intra e intersetorial e 

promoção da saúde, dos direitos e enfrentamento do estigma. 

Em 2010, buscando a intersetorialidade – recomendação da 

IV CNSM, o Presidente da República lança, por meio do Decreto 

7.179 de 20 de maio de 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento 

ao Crack fundamentado na integração e na articulação permanente 

entre as políticas e ações de saúde, assistência social, segurança 

pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, 

entre outras, em consonância com os pressupostos, diretrizes e 

objetivos da Política Nacional sobre Drogas (BRASIL, 2010a). 

Esse decreto também institui a criação de um comitê gestor 

ao qual compete: estimular a participação dos entes federados na 

implementação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas; acompanhar e avaliar a implementação do Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; e consolidar 

em relatório periódico as informações sobre a implementação das 

ações e os resultados obtidos. 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) pode ser compreendida a 

partir de arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado, cujo objetivo é promover a integração 

sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção 

contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 

como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, 

equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica 

(BRASIL, 2011b). 

A RAS fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária 

à Saúde (APS) como primeiro nível de atenção, destacando a 

função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais 
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comuns de saúde e, a partir do qual se realiza e coordena o cuidado 

em todos os pontos de atenção. 

Em relação à APS, direcionada a populações específicas 

cabe em nosso contexto discutir, as equipes de Consultório na Rua 

(eCR), que por intermédio da Portaria nº 122 GM/MS de 25 de 

janeiro de 2011, definiu as suas diretrizes organizativas e funcionais 

(BRASIL, 2011b). 

As eCR destacam-se por ser multiprofissionais e lidam com 

os diferentes problemas e necessidades de saúde da população em 

situação de rua. Na grade de atividades das eCR estão a busca 

ativa e os cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas, 

com o intuito de ampliar o acesso destes à rede de atenção e, 

oferecer de maneira mais oportuna, a atenção integral à saúde 

(BRASIL, 2007c). 

As eCR deverão realizar suas atividades, de forma itinerante 

desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na 

unidade móvel e também nas instalações de Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do território onde está atuando, sempre articuladas e 

desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de 

atenção básica do território (UBS e NASF), dos CAPS, da Rede de 

Urgência e dos serviços e instituições, componentes do Sistema 

Único de Assistência Social entre outras instituições públicas e da 

sociedade civil, de acordo com a necessidade do usuário (BRASIL, 

2007c). 

Destaca-se que todos os pontos de atenção à saúde são 

igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da rede 

de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas diferentes 

densidades tecnológicas que os caracterizam. No entendimento de 

que, os serviços de APS não são exclusivamente suficientes para 

atender às necessidades de cuidados em saúde dos usuários em 

geral. 
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Convergindo com a RAS, especificamente na área da saúde 

mental, a Portaria nº 3088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, 

institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para atenção às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011a). 

A RAPS objetiva ampliar o acesso à atenção psicossocial da 

população em forma geral, promover a vinculação das pessoas com 

transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção 

do sistema e, garantir a articulação e integração dos pontos de 

atenção das redes de saúde tendo o território por base, qualificando 

o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e 

da atenção às urgências. 

Cabe destacar que são integrantes da RAPS: Atenção Básica 

em Saúde, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de 

Urgência e Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, 

Atenção Hospitalar, estratégias de Desinstitucionalização, Equipes 

de Consultório na Rua e Reabilitação Psicossocial. 

Ainda com o fim de redefinir o Centro de Atenção Psicossocial 

de Álcool e outras Drogas 24 h (CAPSAD III) e os respectivos 

incentivos financeiros, o ministro da saúde institui a Portaria Nº 130 

GM/MS, de 26 de janeiro de 2012. A referida portaria aponta que o 

CAPSAD III é o ponto da RAPS destinado a proporcionar a atenção 

integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao 

consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento nas 

24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, 

inclusive finais de semana e feriados (BRASIL, 2012). 

 



Introdução 40 
 

1.2 O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS são serviços 

destinados a acolher os usuários com transtornos mentais, estimular 

sua integração no meio social e familiar, estimulá-los na busca de 

autonomia. Caracteriza-se principalmente por integrar os usuários a 

um ambiente social e cultural concreto, privilegiando o espaço da 

cidade onde acontece o cotidiano das pessoas, denominado como 

sendo seu território. É importante dizer que os CAPS constituem-se 

como a principal estratégia do processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileira. 

Os CAPS são serviços de base comunitária de referência 

para o tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais 

graves, severos e persistentes que justifiquem a sua permanência 

para cuidados intensivos, personalizados e que potencializem a vida 

das pessoas. 

O CAPS tem por objetivo oferecer atendimento à população 

de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e 

a reinserção social dos usuários, por meio do acesso ao trabalho, 

lazer, exercício dos direitos civis e estreitamento dos laços sociais. 

A Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002, acrescenta 

novos parâmetros para o funcionamento dos CAPS, definindo a sua 

estrutura, o seu funcionamento e seus objetivos principais, a partir 

de porte/complexidade e abrangência populacional. Estabelece que 

os CAPS possam constituir-se em: CAPS I, CAPS II e CAPS III, 

definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional, capacitados para realizar prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e 

persistentes em sua área territorial em regime de tratamento 

intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. Também define as 

características de cada modalidade em termos de recursos 

humanos, atividades, horário de funcionamento, capacidade 

operacional, funções que desempenha e direciona a criação de 
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serviços específicos para a área de infância e adolescência (CAPSi) 

e para a área de álcool e outras drogas (CAPSad) (BRASIL, 2002). 

Quadro 1: Descrição dos tipos de CAPS segundo a Portaria 336/02 

Características CAPS I CAPS II CAPS III CAPS i II CAPSad II

Abrangência 
populacional 

20.000 
a 

17.000 hab.

70.000
a 

200.000 
hab.

Acima de 
200.000 

hab. 

200.000 hab. 
ou a 

depender do 
gestor local 

Acima de 
70.000 hab.

Horário de 
funcionamento 

8 às 18 h, 
nos 5 dias 

úteis. 

8 às 18 h, 
nos 5 dias 

úteis, 
podendo 

comportar 
um 3º turno 
(18 às 21h).

24 h, 
incluindo 
feriados e 
finais de 
semana. 

8 às 18 h, 
nos 5 dias 

úteis, 
podendo 

comportar 
um 3º turno 
(18 às 21h). 

8 às 18 h, 
nos 5 dias 

úteis, 
podendo 

comportar 
um 3º turno 
(18 às 21h).

Equipe 1 médico 
com 

formação 
em saúde 

mental 
1 

enfermeiro 
3 

profission. 
de nível 
superior 

4  
profission. 
 de nível 
médio 

1 médico 
psiquiatra 

1 
enfermeiro 

com 
formação 
em saúde 

mental 
4 

profission. 
 de nível 
superior 

6  
profission 
de nível 
médio

2 médicos 
psiquiatras 

1 
enfermeiro 

com 
formação 
em saúde 

mental 
5 

 profission. 
de nível 
superior 

8  
profission 
 de nível 
médio

1 médico 
psiquiatra ou 
neurologista 
ou pediatra 

com 
formação em 
saúde mental 
1 enfermeiro 

4  
profission. de 
nível superior 

5  
profission 
 de nível 
médio 

1 médico 
psiquiatra 

1 
enfermeiro 

com 
formação 
em saúde 

mental 
4 

profission. 
de nível 
superior 

6  
profission 
de nível 
médio

Fonte: (BRASIL, 2004d) 

CAPS I e CAPS II: destinam-se ao atendimento diário de 

adultos, em sua população de abrangência, portadoras de 

transtornos severos e persistentes (BRASIL, 2002). 

CAPS III: destinam-se ao atendimento diário e noturno de 

adultos, durante sete dias da semana, atendendo à população de 

referência com transtornos mentais severos e persistentes (BRASIL, 

2002). 

CAPSi: destinam-se ao atendimento diário de crianças e 

adolescentes com transtornos mentais (BRASIL, 2002). 
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CAPSad: destinam-se ao atendimento diário de usuários de 

álcool e outras drogas e pessoas com transtornos mentais 

decorrentes do uso e dependência dessas substâncias. Este tipo de 

CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de 

tratamento e desintoxicação (BRASIL, 2002). 

Cada usuário do CAPS precisa ter um projeto terapêutico 

singular (PTS), que corresponde a um conjunto de atendimentos que 

respeite a sua particularidade, personalizando o atendimento de 

cada pessoa na unidade e fora dela e que de acordo com suas 

necessidades, proponha atividades durante a sua permanência no 

serviço (BRASIL, 2002). 

Cada CAPS deve ter um projeto terapêutico do serviço, ou 

seja projeto terapêutico institucional, que considere as diferentes 

contribuições técnicas dos profissionais dos CAPS, as iniciativas dos 

familiares e usuários e o território onde se situa, com sua identidade, 

sua cultura local e regional (BRASIL, 2002). 

Os CAPSad II, serviço de atenção psicossocial para 

atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, deve ter as seguintes 

características (BRASIL, 2002). 

a) constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, de 

referência para área de abrangência populacional definida 

pelo gestor local; 

b) sob coordenação do gestor local, responsabilizar-se pela 

organização da demanda e da rede de instituições de atenção 

a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu território; 

c) possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de 

regulador da porta de entrada da rede assistencial local no 

âmbito de seu território e/ou do módulo assistencial, definido 

na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de 

acordo com a determinação do gestor local; 
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d) coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por 

delegação do gestor local, as atividades de supervisão de 

serviços de atenção a usuários de drogas, em articulação 

com o Conselho Municipal de Entorpecentes; 

e) supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, 

serviços e programas de saúde mental local no âmbito do seu 

território e/ou do módulo assistencial; 

f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários 

que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde 

mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 

de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 

regulamentados pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de 

agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

No que se refere à assistência prestada ao paciente no 

CAPSad II, devem ser desenvolvidas as seguintes atividades em 

sua grade:  

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros);  

b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras);  

c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível superior ou nível médio;  

d) visitas e atendimentos domiciliares;  

e) atendimento à família;  

f) atividades comunitárias enfocando a integração do 

dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e 

social;  

g) os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão 

uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) 

receberão duas refeições diárias.  

h) atendimento de desintoxicação (BRASIL, 2002). 
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Segundo os dados do MS (2012)2, até dezembro de 2011, 

contamos com aproximadamente 1742 CAPS funcionando no Brasil, 

o que aponta uma cobertura muito boa (0,72). Em relação ao 

número de CAPSad, dispomos de 272 CAPSad II e 05 CAPSad III 

funcionando no país (BRASIL, 2002). 

Em relação aos dados do Estado de São Paulo contamos 

com o total de 282 CAPS, apontando uma cobertura boa (0,64). No 

que se refere aos CAPSad, o estado tem 67 CAPSad II e 02 

CAPSad III. Já o município de São Paulo conta com 21 CAPSad II e 

01 CAPSad III. É uma rede importante, mas que ainda é insuficiente 

para atender à demanda cada dia mais crescente.  

Face ao exposto, e tendo em vista os pressupostos da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, a influência deste paradigma de 

atenção em saúde mental, e, por conseguinte, as políticas aos 

usuários de álcool e outras drogas, torna-se um desafio de grande 

porte avaliar os CAPSad. 

 

1.3 O CAMPO DA AVALIAÇÃO 

Os primeiros estudos no campo da saúde envolvendo a 

avaliação dos serviços de saúde ocorreram por volta de 1910 e 

foram direcionadas às práticas médicas e ao controle do exercício 

profissional. Os estudos avaliativos se desenvolveram lentamente, 

de forma fragmentada, pois não eram considerados como essenciais 

ao funcionamento dos serviços. A expansão da avaliação dos 

serviços de saúde ocorreu somente após a Segunda Guerra 

Mundial, em virtude da necessidade de monitorar a eficácia dos 

recursos e da tecnologia investidos na área de saúde pelo Estado 

(ADAMI; MARANHÄO, 1995;  CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

                                            
2 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mentaldados10.pdf 
Acesso em 15 de julho de 2012. 
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Guba e Lincoln (2011) escrevem sobre as “gerações” na 

história da avaliação, separando-as em primeira, segunda, terceira e 

quarta geração. Classificar indivíduos por meio da mensuração é 

nomeada como a primeira geração da avaliação, ou geração da 

mensuração, em que o avaliador é essencialmente um técnico que 

deve saber construir e usar os instrumentos que permitem medir o 

fenômeno estudado. 

A segunda geração da avaliação é caracterizada por um 

processo de descrição. Nasce a chamada avaliação de programas, 

que foi construída devido à necessidade identificada nos Estados 

Unidos de conhecer como funcionam, na prática, os currículos 

escolares. O avaliador cumpre a função de descritor, embora 

também se mantivessem os aspectos técnicos anteriores de medir 

resultados (GUBA; LINCOLN, 1981). 

A terceira geração da avaliação, a partir do final dos anos de 

1950, caracteriza-se pelo julgamento. O avaliador continua a exercer 

a função de descrever e mensurar, mas acrescida da emissão de um 

juízo de valor, baseado em referenciais externos (GUBA; LINCOLN, 

1981). 

Os autores chamam a atenção para o fato de que as três 

gerações representaram avanços significativos, ou seja, a coleta de 

dados em indivíduos não era sistematicamente possível até o 

desenvolvimento de instrumentos apropriados, que caracterizou a 

primeira geração. Porém, a avaliação teria estagnado neste sentido, 

caso a segunda geração não apontasse formas de avaliar aspectos 

não-humanos tais como programas, materiais, estratégias de ensino, 

padrões organizacionais e tratamentos em geral. Já a terceira 

geração exigiu que a avaliação se concentrasse marcadamente na 

emissão de um juízo de valor, tanto sobre o mérito do objeto 

avaliado (seu valor interno ou intrínseco) como a sua importância 

(seu valor extrínseco ou contextual) (GUBA; LINCOLN, 1981). 
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Entretanto, para Guba e Lincoln (2011), as três gerações 

apresentam graves problemas e limitações marcadas por: 

 tendência à supremacia do ponto de vista gerencial nos 

processos de avaliação; 

 incapacidade em acomodar o pluralismo de atores e projetos 

envolvidos em torno de qualquer programa; 

 comprometimento exagerado com o paradigma científico de 

investigação: hegemonia do positivismo que desconsidera o 

contexto privilegia métodos quantitativos e crença em uma 

verdade única e absoluta. 

A partir das críticas expostas, os autores propõem uma 

construção alternativa às anteriores tendo como base uma avaliação 

inclusiva e participativa, intitulada avaliação de quarta geração. 

A avaliação de quarta geração também intitulada avaliação 

construtivista responsiva, utiliza o termo responsivo para designar 

uma forma diferente de focalizar uma avaliação, ou seja, de 

determinar os parâmetros e limites da avaliação, que nas três 

primeiras gerações são estabelecidos a priori. O termo construtivista 

é usado para designar a metodologia empregada na avaliação, que 

encontra suas raízes no paradigma da investigação, considerada 

uma alternativa ao paradigma científico (GUBA; LINCOLN, 2011). 

Os autores citados chamam atenção à responsabilidade do 

avaliador de abordar na avaliação as diferentes reivindicações, 

preocupações e questões dos diferentes interessados.   

Cabe destacar que em todos os tipos de avaliação a ideia de 

qualidade está presente, visto que têm como característica nuclear o 

estabelecimento de um juízo, a atribuição de um valor ao objeto 

avaliado, que quando é positiva, é considerada de qualidade. 

A busca pela qualidade constitui-se numa necessidade no 

mundo globalizado, competitivo e capitalista, uma vez que a 

qualidade dos serviços e produtos é avaliada por meio da satisfação 
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dos usuários, fator fundamental na sobrevivência das organizações. 

Nos serviços de saúde não é diferente, a qualidade é uma categoria 

central na prestação de serviços, sendo decisivo o momento em que 

o usuário recebe e avalia a assistência do profissional de saúde, 

pois este é um dos balizadores para que o usuário defina como 

percebe e avalia a qualidade do serviço prestado. 

A consolidação da avaliação em saúde enquanto objeto de 

investigação científica teve seu marco inicial na década de 50, do 

século passado. Este campo de estudo teve um grande avanço 

entre os anos de 1960 e 1970, momento em que as investigações se 

ampliaram e sofisticaram progressivamente. Torna-se possível 

delimitá-las em três grandes grupos: a avaliação tecnológica (focada 

na segurança; efetividade e custo de tecnologias de produto ou de 

processo); a avaliação de programas (focada em conjuntos 

articulados de atividades voltados para uma população alvo); e a 

avaliação de qualidade (focada em serviços assistenciais de saúde, 

especialmente serviços médicos) (NEMES, 2001).  

A avaliação dos serviços está intimamente ligada ao 

financiamento, à atribuição de recursos e à garantia da qualidade.  A 

avaliação do funcionamento e a eficácia do sistema de saúde 

tornaram-se relevantes na obtenção de informações que 

garantissem a qualidade dos serviços (DOS REIS et al., 1990). 

A palavra qualidade tem assumido uma variedade de 

significados. Alguns autores a classificam de acordo com a 

conformidade a determinadas especificações e padrões, enquanto 

outros a relacionam ao atendimento das necessidades dos usuários 

dos serviços (BARBOSA, 2007). 

A qualidade nos serviços de saúde também pode ser vista 

como uma busca de investigação de falhas nas rotinas e 

procedimentos, que levam à melhoria dos processos e resultados 

visando às conformidades frente aos órgãos reguladores e à 

satisfação dos usuários (D'INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 
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Nesta mesma linha de pensamento, Bonato (2007) evidencia 

que a interação entre todos os recursos da instituição afetam o 

desempenho organizacional, entretanto são as ações humanas que 

determinam este processo, uma vez que tais ações configuram as 

relações que são construídas no exato momento da realização, 

caracterizando o momento da assistência à saúde, como intangível, 

pois não é possível tocá-lo ou armazená-lo. 

Geralmente, a qualidade dos serviços de saúde é considerada 

sob a visão do usuário, no entanto o desempenho dos serviços 

depende da atuação do profissional, do seu compromisso com os 

usuários e com o resultado do seu trabalho executado 

(JUNQUEIRA; AUGE, 1995). 

Portanto, ao se considerar a qualidade como produto do 

trabalho humano, faz-se necessário compreender o indivíduo e suas 

concepções acerca dos fenômenos organizacionais, buscando 

valorizá-las e incluí-las no processo de mudança para a melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde (ADAMI; YOSHITOME, 2003). 

Neste contexto, cabe considerar que há uma diferenciação 

entre avaliação e pesquisa avaliativa. Do ponto de vista conceitual, 

avaliar consiste em fazer um julgamento a respeito de uma 

intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, tendo 

como meta o auxílio na tomada de decisões em relação aos 

serviços. Este julgamento pode ser resultado da aplicação de 

critérios e normas, tratando-se de uma avaliação normativa, ou 

construído a partir de procedimentos científicos, constituindo-se 

desta forma, numa pesquisa avaliativa (CONTANDRIOPOULOS, 

2006). 

A avaliação é um julgamento de valor, em que se parte do 

esperado de um serviço ou programa, em relação a um contexto 

político-cultural específico. Tal julgamento de valor não apresenta 

neutralidade técnica, pois sofre a influência da visão de mundo do 

avaliador. Quando lançamos nosso olhar sobre pesquisas avaliativas 
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de cunho médico, podemos perceber que são utilizados indicadores 

diretos de qualidade como, por exemplo, taxa de mortalidade ou 

remissão dos sintomas (ADAMI; MARANHÄO, 1995;  SCHMIDT, 

2007). 

O julgamento acontecerá a partir da confrontação entre o 

objeto da avaliação e um referencial teórico que poderá ser os 

objetivos iniciais do projeto, as normas profissionais, o desempenho 

de um programa similar ou outras referências não explicitadas por 

diferentes motivos. As normas e critérios a serem utilizados para 

conferir um julgamento ao final da avaliação serão influenciados 

pelos grupos que o definem, ou melhor, pelos stakeholders 

(FURTADO, 2001). 

A pesquisa avaliativa corresponde a um julgamento emitido 

sobre as práticas sociais, partindo-se da indagação de uma pergunta 

não respondida ainda na literatura científica especializada, 

referentes às características e constituição dessas práticas em geral, 

ou em um contexto particular, por meio do recurso de metodologias 

científicas próprias (HARTZ; SILVA, 2005a). 

Considera-se que a pesquisa avaliativa constitui uma 

pesquisa aplicada, com rigor científico, por ser realizada por razões 

práticas, em geral para fazer descobertas que sejam aplicáveis e de 

utilidade imediata no contexto dos serviços de saúde. Dois tipos 

principais de pesquisa avaliativa são descritos de acordo com seus 

objetivos: formativa e somativa (CONTANDRIOPOULOS et al., 

1994). 

A avaliação formativa pretende fornecer informações para 

adequar e superar aspectos problemáticos do programa ou serviço 

durante o seu andamento, ou seja, tem como objetivo o 

aperfeiçoamento de um dado programa, diagnosticando suas 

fragilidades e vulnerabilidades. Ela pode ser conhecida também 

como avaliação de processo, e é realizada enquanto os programas 

estão ainda no início de sua implantação. Tal tipo de avaliação é 
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caracterizado pela utilização de várias fontes de dados, como relatos 

e opiniões dos vários sujeitos envolvidos, pequenas pesquisas 

informais no contexto da instituição e observação participante. Trata-

se de uma avaliação descritiva e faz uso principalmente de dados 

qualitativos para responder como o programa está funcionando 

(AGUILAR; ANDER-EGG; CLASEN, 1995;  FURTADO, 2001). 

No que se refere à avaliação somativa, esta é destinada à 

tomada de decisão sobre determinado programa com base em uma 

visão global do mesmo. Não procura aperfeiçoar meios, mas sim 

julgar se as iniciativas são ou não pertinentes para as questões a 

que se destinavam. Ela pode ser conhecida também como avaliação 

de resultado. Nesse caso, a pesquisa avalia os efeitos do programa 

ou da intervenção sobre o estado de saúde dos usuários. Avalia, 

ainda, as metas e resultados do programa, seu nível de sucesso e 

utilidade e outros possíveis resultados que não eram esperados e 

que ocorreram (CONTANDRIOPOULOS et al., 1994). 

A pesquisa avaliativa é feita com a participação dos diferentes 

envolvidos a fim de verificar se as metas foram alcançadas, bem 

como as falhas e lacunas do programa. Utiliza, sobretudo, dados de 

natureza quantitativa, medidas padronizadas, avaliações antes e 

após a intervenção, com delineamentos experimentais e ou quase-

experimentais de pesquisa (CONTANDRIOPOULOS et al., 1994). 

Um dos grandes desafios da avaliação é conseguir incorporar 

os pontos de vista de atores em diferentes posições, com a intenção 

de proporcionar às instâncias de decisão, as informações de que 

precisam para fazer um julgamento mais amplo possível. 

O sistema de saúde apresenta atualmente alta complexidade, 

por isso torna-se fundamental que as decisões sejam 

acompanhadas de avaliações sistemáticas. Tal dinâmica exige o 

ciclo de planejar, executar, avaliar e agir, no sentido de readequar os 

conhecimentos em função dos dados produzidos pela avaliação 

(CONTANDRIOPOULOS, 2006). Por este motivo, compreende-se 
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que a avaliação sistemática deve fazer parte do cotidiano dos 

serviços de saúde. 

Seguindo esta linha de raciocínio, é primordial implantar e 

institucionalizar as avaliações, em todos os níveis do sistema de 

saúde; consolidando desta maneira uma verdadeira cultura 

avaliativa na intenção de verificações contínuas e frequentes da 

qualidade dos serviços (CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

Compreendemos que esta prática incorporada e tornando-se 

cultural, no contexto dos serviços de saúde, torna-se importante para 

melhorar os serviços de atenção à saúde. 

 

1.4 QUALIDADE E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: 
O MODELO DONABEDIANO 

A corrente de avaliação da qualidade é representada 

principalmente pelos trabalhos clássicos propostos por Donabedian. 

Seus primeiros trabalhos sobre o tema datam os anos de 1960, mas 

atingiu notoriedade mundial a partir do final dos anos de 1980, 

quando estudou, sistematicamente, a avaliação da qualidade da 

atenção médica, modelo esse, que posteriormente foi adaptado para 

a avaliação de serviços de saúde. 

Segundo Donabedian (1984), a qualidade da atenção à saúde 

é difícil de ser definida e envolvem critérios e parâmetros, 

determinados em forma de juízo de valor, que podem ser aplicados 

a diferentes aspectos, propriedades, componentes ou alcances 

desse tipo de atenção. 

Desta forma, a qualidade percebida pode ser considerada a 

partir das opiniões dos sujeitos envolvidos que atribuem significados 

às suas experiências, privilegiando ou excluindo determinados 

aspectos, de acordo com suas preferências, necessidades e 

expectativas individuais e sociais (DONABEDIAN, 1984). 
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Desta maneira, Donabedian (1978) concebeu três dimensões 

para a qualidade, a saber: o conhecimento técnico-científico, 

referindo-se à resolução das necessidades do usuário; relações 

inter-pessoais, que dizem respeito ao relacionamento que se 

estabelece entre o prestador de serviços e o usuário e ambientais, 

relativas às condições do local onde são realizados os cuidados, 

desde as comodidades que possam ser oferecidas, até a 

organização dos processos de trabalho. 

Donabedian (2002) sugeriu três abordagens para avaliar a 

qualidade de cuidado prestado, as quais denominaram estrutura, 

processo e resultados. 

Estrutura refere-se às condições sob as quais o cuidado é 

provido. Incluindo os recursos materiais, tais como facilidades e 

equipamentos; os recursos humanos, tais como número, variedade e 

qualificação profissional e pessoal de suporte; e as características 

organizacionais, tais como a organização de equipe médica e de 

enfermagem, a presença de funções de ensino e pesquisa, tipos de 

supervisão e avaliação de desempenho, métodos de pagamento 

pelo cuidado, e assim por diante. 

Processo refere-se às atividades que constituem o cuidado 

de saúde, incluindo diagnóstico, tratamento, reabilitação, prevenção 

e educação do paciente, normalmente realizado pelo profissional de 

referência, mas também incluindo outras contribuições para cuidado, 

particularmente dadas por pacientes e seus familiares. 

Resultados refere-se às mudanças (sejam elas desejáveis ou 

indesejáveis) em indivíduos ou populações que podem estar sujeitas 

ao cuidado de saúde. Incluem em seu universo: mudanças no 

estado de saúde; mudanças em conhecimentos e comportamentos 

adquiridos por usuários e familiares que podem influenciar o cuidado 

futuro; e satisfação de usuários e seus familiares com o cuidado 

recebido e seus resultados. 
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Na concepção Donabediana, a qualidade da assistência não é 

um atributo abstrato, ao se considerar que é construída pela 

avaliação assistencial, abrangendo a análise dos componentes da 

estrutura, dos processos de trabalho e dos resultados dos mesmos. 

Donabedian (1978) entende ser o processo, o caminho mais 

direto para a avaliação da qualidade do cuidado dispensado. Os 

resultados agregariam as características de refletir os efeitos de 

todos os insumos do cuidado, podendo servir de indicador para a 

avaliação indireta da qualidade, tanto da estrutura quanto do 

processo. 

A avaliação de qualidade pode ser definida como sendo toda 

ação realizada para estabelecer, proteger, promover e incrementar a 

qualidade do cuidado em saúde (DONABEDIAN, 2002). 

Expandindo o conceito de qualidade, o autor concebeu os 

sete pilares da qualidade, a saber: eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade (DONABEDIAN, 

2002). 

Eficácia trata-se da habilidade da ciência e tecnologia de 

cuidado em saúde para trazer melhorias na saúde quando usadas 

sob circunstâncias mais favoráveis. 

Efetividade trata-se do grau ao qual a melhoria da saúde 

possível de ser atingida, é de fato, alcançada. 

Eficiência refere-se à habilidade de se ter menor custo do 

cuidado de saúde sem diminuir as melhorias alcançáveis. 

Otimização é compreendida a partir do balanço das 

melhorias em saúde contra o custo de tais melhorias. Esta 

compreensão implica que há o melhor ou ótimo relacionamento 

entre custos e benefícios de cuidados de saúde, considerando um 

ponto abaixo aos quais mais benefícios poderiam ser obtidos com 

custos menores, comparados aos benefícios e acima ao qual 
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benefícios adicionais podem ser obtidos de custos também largo 

relacionado aos benefícios correspondentes. 

Aceitabilidade é compreendida como a conformidade para os 

desejos e expectativas de pacientes e responsabilidade dos 

membros de suas famílias. Donabedian (2002) desenvolveu esta 

compreensão em cinco partes: 

1. Acessibilidade; 

2. O relacionamento médico-paciente; 

3. As amenidades do cuidado; 

4. O que os pacientes consideram ser justo e equitativo; 

5. Preferências do paciente quanto aos efeitos, riscos e 

custos dos cuidados. 

Cada um destes pilares pode ser específico para contextos 

diferentes, por meio da identificação de critérios adequados para 

cada situação, valorizando as particularidades e mantendo uma 

coerência entre si, porque apresentam uma interdependência e um 

movimento, do específico para o geral. Elucida, ainda, que as 

dimensões consideradas técnicas, condicionam as dimensões 

interpessoais, mas ao mesmo tempo, dependem destas para 

realizarem seu potencial (NOVAES, 2000). 

 

1.5 AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL 

A avaliação da qualidade em Saúde Mental parece ser 

conduzida por características específicas, quando comparadas às 

demais áreas de saúde. 

Um programa ou serviço é entendido como um processo que 

possui movimento, noutras palavras, uma dinâmica própria. É levada 

em conta a ação de atores distintos que se aliam e se contrapõe, 

tratando-se de uma busca hermenêutica por compreender 
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antagonismos e consensos. Dessa forma, avaliar é também 

decodificar conflitos visando ao entendimento da cultura institucional 

e das práticas dos agentes que o serviço ou programa envolve. As 

concepções dos sujeitos que integram o serviço acerca dessas 

experiências não podem ser ignoradas, outrossim, precisam ser 

reconhecidas como portadoras de racionalidade e analisadas sob a 

luz das conexões histórico-sociais que conformam tais discursos e 

vivências (DESLANDES, 1997). 

A avaliação de serviços e programas de saúde tem sido tema 

de diversas publicações, embora a produção de pesquisas 

referentes à avaliação dos serviços de saúde mental ainda se 

apresente escassa, especialmente àquelas inerentes aos serviços 

comunitários que trabalham com a especificidade do uso de álcool e 

outras drogas. 

Faz-se necessário definir o objeto que será avaliado, e 

clarificar o porquê avaliar, a finalidade de tal avaliação, o caminho 

teórico e metodológico que será percorrido e, também apresentar 

como serão aplicadas ou sugeridas as contribuições resultantes da 

pesquisa avaliativa (ADAMI; MARANHÄO, 1995). 

Afirmamos que para se pensar em avaliação no campo da 

saúde mental, os pesquisadores envolvidos precisam ter certo 

compromisso, ideológico e ético, com a Reforma Psiquiátrica. Tendo 

em vista que integraram e integram ativamente este movimento e 

que foi a partir dele que foi e é possível a construção da nova 

política de saúde mental, bem como a criação dos dispositivos extra-

hospitalares, no qual o CAPSad está inserido, sendo o foco desta 

investigação. 

Um dos pilares deste movimento é a desinstitucionalização, 

ou seja, é a desconstrução de todo esse aparato manicomial, interno 

e externo aos sujeitos envolvidos, e a (re)construção de serviços 

substitutivos localizados na comunidade afastados de práticas 

manicomiais, com o intuito da reinserção social e a garantia de 



Introdução 56 
 

cidadania, melhorando por conseguinte a qualidade de vida dos 

usuários destes serviços. 

Este é um momento de incentivo ao aprofundamento do 

conhecimento destes novos dispositivos de cuidado e à busca de 

mecanismos adequados para acompanhar e intervir nestes 

dispositivos. Logo, realizar avaliações da qualidade torna-se útil no 

sentido de apresentar as experiências cotidianas que envolvem tanto 

profissionais, usuários e familiares, ocorridas nestes serviços 

substitutos ao manicômio. Cabe trazer à tona que vivenciamos uma 

etapa posterior às denúncias aos horrores do hospício e da batalha 

pela construção e aprovação de uma legislação que dê suporte às 

novas formas do cuidar em saúde mental. Este momento requer 

conhecer o que tem sido realizado, especialmente no contexto dos 

CAPSad e, avaliar seus resultados. 

No município de São Paulo foi realizada uma pesquisa, 

publicada em 2009, com o objetivo de descrever a estrutura física, 

recursos humanos e modalidades de atenção existentes nos CAPS. 

Foram incluídos neste estudo 21 serviços para atendimento de 

adultos, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Os resultados mostraram que dez dos serviços estudados iniciaram 

as atividades funcionando como ambulatórios e, posteriormente, 

foram transformados em CAPS. Nenhum serviço funcionava 

diariamente durante 24 horas. 50% deles funcionavam em imóveis 

alugados, com instalações físicas inadequadas, especialmente, para 

os atendimentos grupais. A composição das equipes dos serviços 

estudados mostrou-se bastante diversificada. As atividades 

terapêuticas desempenhadas nos CAPS foram heterogêneas, com 

maior valorização das atividades grupais desenvolvidas com 

usuários dentro dos CAPS e pouca integração aos outros 

equipamentos de saúde ou dos recursos do território. As atividades 

grupais de arte e cultura foram as mais frequentes em todos os 

serviços, todavia, os serviços que tinham a origem ambulatorial 
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apresentavam atividades artesanais e os que haviam sido hospitais-

dia realizavam mais atividades de integração psicofísica, 

privilegiando um modelo de atenção biologicista (NASCIMENTO; 

GALVANESE, 2009). 

O referido estudo concluiu que a heterogeneidade dos CAPS 

parece se relacionar à história dos programas de saúde mental 

implementados no município de São Paulo, desde a década de 1980 

e à diversidade socioeconômica e cultural das regiões da cidade, 

bem como às diferentes estruturações das equipes de profissionais 

observadas. Diferentes modelos de atenção psicossocial foram 

encontrados, desde a constituição de “equipamentos-síntese” (cunho 

dos autores) dos quais os usuários não recebem alta, até os 

serviços que encaminham para outros dispositivos da rede formal ou 

que dão alta após a estabilização dos sintomas dos usuários. 

Entretanto, não se viu nenhuma tentativa de construção de uma rede 

de cuidados, propriamente dita (NASCIMENTO; GALVANESE, 

2009). 

As críticas às pesquisas de cunho qualitativo exclusivamente, 

tem tido com frequência, a influência do modelo de avaliação da 

caixa preta, em que as limitações em relação aos resultados 

inicialmente esperados são tomadas como um fracasso do 

dispositivo sem, contudo, analisar a influência de sua origem e do 

contexto estudado. Muitas vezes, fatores político-administrativos 

locais e interesses econômicos na manutenção do sistema centrado 

no modelo hospitalocêntrico tem sido dificultadores para um avanço 

maior, e precisam ser considerados na pesquisa avaliativa 

(WETZEL; KANTORSKI, 2004). 

Com o objetivo de avaliar os modelos assistenciais, de gestão 

e de formação de trabalhadores de uma rede de CAPS III, outros 

autores realizaram uma pesquisa avaliativa de caráter qualitativa, no 

período compreendido entre 2006 e 2007, com diferentes grupos de 

interesse (trabalhadores, gestores municipais, usuários e familiares). 
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Os autores identificaram pontos fortes e fracos relativos à atenção 

durante a crise vivenciada pelos sujeitos; articulação com rede de 

atenção básica; formulação de projetos terapêuticos; gestão e 

organização em equipes de referência; formação educacional e 

sofrimento psíquico (CAMPOS et al., 2009). 

Assim, como o observado no trabalho descrito acima, outra 

pesquisa também realizou uma avaliação de caráter qualitativo, no 

ano de 2006 em Porto Alegre, com o objetivo de apreender a 

dinâmica de funcionamento de um CAPS, a forma como os atores 

interagem e os sentidos que eles constroem em relação à sua 

prática. Segundo os autores, a avaliação permitiu problematizar a 

atenção em saúde mental no CAPS cenário do estudo e, contribuiu 

para o processo emancipatório dos sujeitos envolvidos 

(SCHNEIDER et al., 2009). 

Nesse sentido, entendemos que a proposta da Reforma 

Psiquiátrica não pode restringir-se à criação de serviços extra-

hospitalares unicamente, mas que esses dispositivos sejam 

substitutivos, não apenas às internações, mas ao modelo 

manicomial culturalmente construído, de modo a incorporar novas 

tecnologias de intervenção no contexto do sofrimento psíquico, aqui 

especialmente, naquele decorrente do uso abusivo de álcool e 

outras drogas. 

No que se refere ao cuidado em liberdade, outro estudo 

realizado num CAPS no sul do país, identificou que o mesmo tem 

como premissas do serviço a liberdade de ir e vir e a reabilitação 

psicossocial do usuário, considerando como principais 

características das novas tecnologias: o acolhimento; a escuta 

qualificada; o responsabilizar-se pela trajetória do indivíduo; e o 

plano terapêutico personalizado a cada pessoa (KANTORSKI; 

MACHADO; OLIVEIRA, 2000) 

Nesta mesma direção, outro estudo de caso de cunho 

avaliativo realizado num CAPS no Rio de Janeiro, no ano de 2006, 
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propõe que sejam discutidos os eixos de acesso, acolhimento e 

acompanhamento como elementos fundamentais para a análise da 

assistência e para a qualificação permanente dos serviços de saúde 

mental. Evidenciam ainda, que o acompanhamento constitui-se 

como um importante indicador, em avaliação de qualidade de CAPS, 

e ao mesmo tempo parece ser um balizador no dia a dia do trabalho 

em equipe (SCHMIDT; FIGUEIREDO, 2009). 

Outro estudo, ainda, avalia as práticas de cuidar com a 

utilização de recursos de artes no CAPS, indicando que a avaliação 

em saúde apresenta-se como um dos processos que podem ser 

capazes de fornecer subsídios à tomada de decisão no serviço com 

maior responsabilidade, eficácia e adequação (TAVARES; SOBRAL, 

2005). 

Considerar a opinião e percepções dos usuários dos serviços 

é primordial para se analisar a qualidade da assistência prestada. 

Neste sentido, a satisfação dos usuários é considerada aspecto 

fundamental no processo avaliativo. Assim, considera-se que a 

avaliação é especialmente importante na medida em que se vivencia 

a transição do modelo de atenção hospitalar para a consolidação do 

modelo de assistência na comunidade. 

Sabe-se que o grau de satisfação do trabalhador com a 

atividade que desenvolve tem influência direta sobre seu processo 

de trabalho, que no campo da saúde mental está relacionada à 

qualidade de atendimento que o mesmo oferece ao usuário. Desta 

forma, outro estudo acerca da satisfação e impacto do trabalho na 

vida de 133 profissionais de quatro serviços de saúde mental do Rio 

de Janeiro, em que foram utilizadas as escalas SATIS-BR, 

IMPACTO-BR e um questionário de caracterização sócio-

demográfica e das atividades desenvolvidas, evidenciou que 62,4% 

dos profissionais apresentaram um nível intermediário de satisfação 

(REBOUÇAS et al., 2008) 
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Em uma pesquisa realizada nos CAPS da Região Sul do 

Brasil, conhecido como estudo CAPSUL, que se desdobrou numa 

etapa qualitativa e outra quantitativa, investigou aspectos de 

estrutura, processo de trabalho e resultados dos CAPS, com a 

participação de usuários, familiares, trabalhadores e coordenadores 

dos serviços nos três estados da região. Neste estudo, as duas 

abordagens metodológicas privilegiaram diferentes dimensões do 

objeto da avaliação que, de forma complementar, disponibilizou 

diferentes eixos para os julgamentos (KANTORSKI et al., 2009). 

Cabe evidenciar que, não se tem estudos de avaliação que 

privilegiem os CAPSad como cenário publicados, e por esta 

inexistência urge a necessidade de se desenvolver pesquisas 

avaliativas que possam estabelecer e apontar indicadores para a 

avaliação desses serviços. 



 

2 OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a amostra preliminar de 12 CAPSad da cidade de São 

Paulo, pertencentes ao projeto “Avaliação de CAPSad dos Estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Amapá” 3 quanto à estrutura, processo 

e resultados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Realizar análise descritiva das variáveis coletadas a respeito 

da estrutura, processo e resultados (apresentando intervalos 

de confiança, testes de média, medidas de tendência central, 

e outros); 

2) Mensurar a satisfação dos trabalhadores, usuários e 

familiares com os CAPSad, por meio da Escala de satisfação 

com serviços de saúde mental (SATIS– BR) (BANDEIRA, 

PITTA, MERCIER, 2000). 

3) Mensurar as mudanças percebidas na vida dos usuários e 

familiares, por meio da Escala de Mudança Percebida (EMP) 

(BANDEIRA, FELICIO, CESARI, 2010). 

4) Mensurar as atitudes dos profissionais dos CAPSads, por 

meio da Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e 

ao Alcoolista (EAFAAA) (VARGAS, 2011).  

5) Verificar se existe associação entre as variáveis sócio-

demográficas, de perfil, estrutura e processo dos usuários, 

familiares e trabalhadores com a satisfação com o serviço 

(SATIS-BR), mudança percebida (EMP) e atitudes dos 

profissionais (EAFAAA). 
                                            
3 Projeto de Pesquisa em andamento. Oliveira MAF et al. “Avaliação dos Centros 
de Atenção Psicossocial álcool e outras Drogas nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Amapá”. Escola de Enfermagem da USP, Grupo de Estudos em Álcool e 
outras Drogas – GEAD. 2010 – 2016. 
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6) Verificar se existe associação entre as atitudes dos 

profissionais frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista, 

mensurada por meio da EAFAAA, com a satisfação dos 

mesmos, mensurada por meio do instrumento SATIS-BR . 

 



 

3 MÉTODOS
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3. MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, que utiliza métodos 

quantitativos transversais, descritivos e exploratórios.  

O referencial teórico-metodológico adotado para o 

desenvolvimento da pesquisa é a abordagem proposta por 

Donabedian (2003), acreditando-se que esse referencial teórico por 

abarcar as dimensões de estrutura, de processo e de resultado, 

propicie que seja explicitada a avaliação dos CAPSad por parte dos 

três atores sociais: profissionais, usuários e familiares articulando a 

tríade citada acima. 

COMPONENTES CONCEITO 

ESTRUTURA Compreende os recursos físicos, humanos, materiais 
e financeiros, necessários para a assistência em 
saúde mental.   

PROCESSO Atividades envolvendo profissionais de saúde e 
usuários com base em padrões aceitos. A análise 
pode ser sob o ponto de vista técnico e/ou 
administrativo. 

RESULTADO Produto final da assistência prestada considerando 
saúde, satisfação de padrões e expectativas 

Fonte: Donabedian A. The definition of quality and approaches to it assessment: 
explorations  in quality: explorations in quality assessment and monitoring. 
Chicago: Health Administration Press; 1980; v.1. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

O projeto de Avaliação dos CAPSad do Estado de São Paulo 

foi submetido e aprovado pelo CEP – EEUSP, com o nº. 

1.001/2011(Anexo I) e registrado na Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo, com o parecer CAEE de número 0145.0.196.162-11 

(Anexo II). 

Em seguida, os coordenadores, membros das equipes 

técnicas, usuários e familiares dos CAPSad foram informados sobre 

a realização da pesquisa, sendo-lhes entregue uma carta explicativa. 
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Após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) dos participantes (Apêndices I e II), se deu início 

à coleta de dados. 

 

3.2 MODELO LÓGICO DA PESQUISA AVALIATIVA 

O desenho do modelo lógico é o primeiro passo no 

planejamento de uma avaliação de programa/serviço, sendo muitos 

os caminhos que podem ser utilizados em sua construção (ROWAN, 

2000). 

Construir o desenho lógico de um programa/serviço significa 

esquadrinhá-lo em termos da constituição de seus componentes e 

de sua forma de operacionalização, discriminando todas as etapas 

necessárias à transformação de seus objetivos em metas, 

abstraindo-se aqui suas determinações contextuais (MEDINA et al., 

2005). 

O modelo lógico é utilizado para explicitar a teoria de um 

programa, por meio de um esquema visual que parte da descrição 

de recursos e atividades do projeto e da forma como esses 

elementos concretizam-se em resultados esperados. O modelo 

lógico compreende a definição de elementos descritivos, que 

especificam os processos causais supostamente capazes de 

responder ao problema enfocado, e de elementos prescritivos, 

relativos aos componentes e atividades necessários à 

implementação efetiva do programa (HARTZ; SILVA, 2005b). 

O modelo lógico desse estudo avaliativo foi elaborado pelo 

Grupo de Pesquisa em Álcool e outras Drogas da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (GEADEEUSP) 

composto por membros de diferentes formações (enfermeiros, 

estudantes de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, 

terapeutas ocupacionais e educadores físicos). O modelo lógico está 

apresentado na figura 01. 
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Figura 1: Modelo lógico para atenção em saúde mental no CAPSad, 2014. 
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3.3 DESCRIÇÃO DO MODELO LÓGICO 

No plano de organização do Programa, ressalta-se a 

necessidade de conhecer as políticas públicas locais para os 

CAPSad da Cidade de São Paulo. No plano de organização, foram 

consideradas as relações e a articulação dos CAPSad com os 

serviços de referência e contra referência na RAPS; registro de 

atendimentos em prontuários; normas e atividades padronizadas; o 

processo de implantação dos serviços por meio do Projeto 

Terapêutico Institucional (PTI) e o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) do usuário. 

Os pesquisadores consideraram possível que se realize nos 

CAPSad as seguintes práticas assistenciais: tratamento 

psicofarmacológico; visitas domiciliárias e/ou buscas ativas de 

usuários que evadiram do serviço; atividades individuais e grupais; 

ações no território; atendimento familiar individual e participação em 

grupos de família; parcerias intersetoriais que possibilitem aos 

usuários a satisfação de necessidades nas dimensões do morar, do 

habitar, do trabalho e das relações sociais; oficinas terapêuticas e de 

geração de renda. 

Na avaliação dos resultados relacionados à saúde espera-se 

que em curto e médio prazo haja a redução dos problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Em longo prazo, 

espera-se que haja uma mudança de percepção dos usuários e 

familiares quanto ao padrão de saúde do usuário. 

Para os usuários foram avaliadas a satisfação com o serviço 

de saúde mental; a autonomia, a (re)inserção, a cidadania e a 

reabilitação psicossocial no território. 

Quanto aos familiares foi considerada a satisfação desses 

com o serviço de saúde mental, a percepção de mudança do seu 

familiar usuário e a redução da sobrecarga familiar. 
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3.4 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO E LOCAIS 
ONDE FOI REALIZADO 

O estudo foi desenvolvido na EEUSP entre os anos de 2010 e 

2014, sendo que as coletas de dados foram realizadas em 12 

CAPSad da cidade de São Paulo, credenciados ao Ministério da 

Saúde, com no mínimo um ano de funcionamento. Como parte de 

um projeto maior do GEADEEUSP, a presente tese é uma avaliação 

preliminar dos CAPSad da cidade de São Paulo. Foram incluídos no 

presente estudo os CAPSad em que as coletas foram realizadas 

entre o mês de maio de 2013 e o mês de Abril de 2014, que 

compreendem: CAPSad II Cachoeirinha, CAPSad III Centro, 

CAPSad II Ermelino Matarazzo, CAPSad II Ipiranga/Arapuá, 

CAPSad II Jabaquara, CAPSad II Pinheiros, CAPSad II Pirituba, 

CAPSad II Sacomã, CAPSad III Santana, CAPSad II Santo Amaro, 

CAPSad III São Miguel, CAPSad II Vila Mariana. 

 

3.5 AMOSTRA  

O cálculo da amostragem foi realizado com base nos dados 

do estudo piloto. Os escores da escala de satisfação SATIS-BR 

variam de 1 a 5. O desvio padrão mais alto dos domínios do 

questionário SATIS-BR foi estimado em 0,8, valor este a partir do 

qual estimamos o tamanho adequado da amostra. Definimos a 

precisão da estimação com um intervalo de confiança de 95% em 

um erro padrão de 0,0215.  

Assim, para a estimativa da média de satisfação da avaliação 

dos serviços dos CAPSad calculou-se uma amostra de 360 usuários 

(30 para cada um dos 12 CAPSad da cidade de São Paulo). O 

cálculo para definir o tamanho amostral foi tomado a partir da 

circunscrição municipal. A fórmula foi baseada em cálculo em que a 

margem de erro é representada como 	 ∗ 	 ã , definida 

pelos autores (BALDI; MOORE, 2014). 
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ℎ 	 	 = 	 	 ã	 ∗ 	 ã 		  

 

Desta forma, a amostra do estudo englobou 30 usuários, 30 

familiares e todos os trabalhadores para os 12 CAPSad avaliados.  

Para a obtenção dos 30 usuários e familiares de cada CAPS, 

foi realizada uma amostra aleatória simples, definida como “Uma 

amostra aleatória simples de tamanho n consiste em n indivíduos de 

uma dada população que são escolhidos de forma que cada 

conjunto de indivíduos tem uma chance igual de ser selecionado” 

(MOORE; MCCABE, 2006). 

Para realizar a aleatorização dos usuários, foi utilizado o 

aplicativo online Stat Trek. Embora nenhum algoritmo de 

computador possa produzir números verdadeiramente aleatórios, o 

gerador de números aleatórios Stat Trek produz números 

aproximadamente aleatórios (TREK, 2009). 

A figura abaixo ilustra a participação dos sujeitos de pesquisa 

no estudo. 

 
Figura 2: Fluxograma da participação dos sujeitos de pesquisa 

 
Nota: em “perdas” incluem-se os indivíduos excluídos do banco de dados. 

 

Os motivos para perdas de sujeitos trabalhadores incluem: 

trabalhadores em licença, férias ou afastados durante o período de 

Trabalhadores

Total cadastrados: 349

Entrevistados: 288

Excluídos: 02

Perdas: 61

Usuários

Total sorteados: 360

Entrevistados: 263

Excluídos: 7

Perdas: 97

Familiares

Total sorteados: 360

Entrevistados: 209

Perdas: 151
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coleta de dados, recusaram-se a participar da pesquisa e 

trabalhadores alocados em outros serviços. Os motivos para perdas 

de sujeitos usuários incluem: recusou participar ou não foi possível o 

contato com o mesmo após, no mínimo, 5 tentativas (via telefone e 

visita domiciliar). Os motivos para perdas de sujeitos familiares 

incluem: usuário recusou indicar familiar, familiar recusou participar, 

não foi possível o contato mesmo após, no mínimo, 5 tentativas (via 

telefone e visita domiciliar). 

 

3.6 CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE 
PARTICIPANTES 

Para participarem do estudo, coordenadores e membros da 

equipe técnica dos CAPSad deveriam ter no mínimo um ano de 

trabalho no serviço. Foram excluídos, aqueles que estivessem 

afastados por licença-médica, maternidade, prêmio e outros no 

período da coleta de dados. 

Para estabelecer este período de um ano de trabalho no 

serviço, os autores levaram em consideração a justificativa dada por 

outro estudo avaliativo realizado no CAPS dos Estados da Região 

Sul entre os anos de 2006 e 2009. Para aquele estudo, os autores 

consideraram que um profissional era técnico-cientificamente 

capacitado, quando estava inserido no processo de trabalho dos 

CAPS, há pelo menos um ano (KANTORSKI, 2007). 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão para os 

usuários dos CAPSad: indivíduos com idades entre 18 e 65 anos; 

estarem cadastrados e participando das atividades dos CAPSad há 

no mínimo seis meses e; serem portadores de transtornos mentais 

graves e persistentes, decorrentes do uso abusivo e da dependência 

ao álcool e outras drogas. Critérios de exclusão: dados em branco, 

perdidos ou incompletos no banco. 
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3.7 COLETA DE DADOS 
Após a assinatura do TCLE do Secretário da 

Saúde/Coordenador de saúde mental, os pesquisadores entraram 

em contato com as coordenações dos CAPSad. E com a anuência 

dos coordenadores e as respectivas assinaturas do TCLE, foram 

agendadas as visitas em dias e horários convenientes ao 

funcionamento dos serviços. 

A coleta de dados, como já descrita, foi realizada em três 

etapas. Iniciou-se, em cada campo, com os trabalhadores, seguida 

da coleta com os usuários e com os familiares indicados pelos 

próprios usuários. 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos adaptados pelos pesquisadores após o 

estudo piloto foram previamente elaborados por autores de outro 

estudo (KANTORSKI, 2007). Os instrumentos foram construídos 

com base na Portaria n°. 336/2002 do Ministério da Saúde e por 

meio das Escalas de Satisfação - SATIS-BR (BANDEIRA, et al., 

2010;  BANDEIRA, et al., 2002;  BANDEIRA, et al., 2000), da Escala 

de Mudança Percebida - EMP (MERCIER et al., 2004) e pela Escala 

de Atitudes frente ao álcool, alcoolismo e alcoolista – EAFAAA 

(VARGAS, 2011). 

As Escalas de Satisfação SATIS-BR (BANDEIRA, et al., 2010;  

BANDEIRA, et al., 2002;  BANDEIRA, et al., 2000) integram um 

conjunto de três escalas para avaliação de Serviços de Saúde 

Mental (Escalas de Avaliação da Satisfação dos usuários e 

familiares com os Serviços de Saúde Mental – SATIS-BR 

(BANDEIRA, et al., 2002;  BANDEIRA, et al., 2011) e a Escala de 

Avaliação da Satisfação de Profissionais em Serviços de Saúde 

Mental – SATIS-BR (BANDEIRA, et al., 2000). 

De acordo com a descrição de escore do instrumento 

validado, quanto mais próxima de 5 a média das respostas dos 
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participantes (usuários, familiares e profissionais), melhor a 

satisfação com o serviço (BANDEIRA, SILVA, 2012). 

Essas escalas foram elaboradas pela Divisão de Saúde 

Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, posteriormente, 

foram validadas para o Brasil por Bandeira e colaboradores entre 

2000 e 2002 e atualizadas em 2012. 

A Escala de Mudança Percebida (EMP) (MERCIER et al., 

2004) foi elaborada por Mercier e colaboradores, no Canadá e 

validada para o Brasil (BANDEIRA, et al., 2009). 

De acordo com a descrição de escore do instrumento validado 

(EMP), quanto mais próxima de 3 a média das respostas dos 

participantes, melhor a percepção de mudança após o tratamento 

(BANDEIRA, et al., 2011). 

A Escala de Atitudes frente ao álcool, alcoolismo e alcoolista – 

EAFAAA foi construída em sua primeira versão em 2005 (VARGAS, 

2005). Esta escala foi construída com o objetivo de avaliar os 

principais grupos de atitudes dos profissionais de saúde frente ao 

álcool e ao alcoolismo (fator moral, fator doença, fator etiológico, 

fator profissional e fator humano) (PILLON; LARANJEIRA; DUNN, 

1998). Diversos estudos de validação da escala mostraram valores 

elevados de consistência interna e validade, permitindo afirmar que 

o instrumento apresenta bons parâmetros psicométricos (VARGAS, 

2011). 

 

3.9 ESTUDO PILOTO 
Entre os meses de setembro e novembro de 2012, os 

pesquisadores realizaram um estudo piloto no CAPSad da Vila 

Madalena, em São Paulo, para testarem os instrumentos e realizar o 

cálculo de amostragem. O estudo piloto foi realizado com os quatro 

segmentos: coordenador, trabalhadores, usuários, incluindo 

avaliação de prontuários e familiares, aplicando-se todos os 

instrumentos, que resultaram em um relatório para apresentação e 
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discussão das dificuldades encontradas. Embora este estudo tenha 

optado por utilizar os instrumentos propostos pelo AVALIA CAPS da 

região Sul do Brasil (KANTORSKI, 2007), estes não apresentavam 

especificidade para serem aplicados nos CAPSad, uma vez que 

naquele estudo, os CAPS avaliados foram do tipo I e II. Após o 

estudo piloto, os instrumentos foram adaptados de modo a atender 

às necessidades e contrastes dos CAPSad.  

O estudo piloto serviu também para treino referente à coleta 

de dados para os pesquisadores envolvidos na investigação. 

O CAPSad da Vila Madalena, onde foi desenvolvido o estudo 

piloto foi desconsiderado para a coleta de dados da pesquisa, uma 

vez que a população utilizada no pré-teste não deve ser incluída na 

investigação, para evitar interferência nos resultados (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 

Durante o estudo piloto, percebeu-se a dificuldade em utilizar 

formulários de papel para a coleta e, posteriormente, confeccionar 

de forma manual os bancos de dados. Frente a isto, decidiu-se pelo 

uso de formulários eletrônicos. Para tanto, utilizamos da plataforma 

Google Drive, que possui formulários eletrônicos que importam as 

informações coletadas para um banco de dados em forma de 

planilhas4. 

 

3.10 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os bancos de dados para os trabalhadores, usuários e 

familiares exportados do Google Drive foram analisados utilizando-

se o Programa STATA 12 para Windows®.  

Foi realizada uma análise descritiva dos dados, testes de 

médias e cálculos dos intervalos de confiança para cada uma das 

variáveis quantitativas. 

                                            
4 Uma cópia em formato PDF pode ser visualizada no endereço eletrônico: 
http://goo.gl/N21dmj 
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Para verificar as associações entre as variáveis, foram 

realizados modelos de regressão de mínimos quadrados ordinários 

(Ordinary Least Squares – OLS) univariadas e múltiplas. 

O objetivo de uma regressão OLS é traçar uma linha que tem 

como objetivo prever uma variável de resposta (variável dependente) 

a partir de uma ou mais variáveis explicativas (variáveis 

independentes) que minimize a soma do quadrado dos erros 

(BALDI; MOORE, 2014). 

Uma das condições necessárias para uma análise de 

regressão OLS é a existência de uma relação linear representada 

por = + +	ℯ , que mostra como uma resposta média 

(variável dependente ) varia de acordo com um vetor de variáveis 

independentes  com um intercepto , uma inclinação (slope)  e 

um termo de erro ℯ  (BALDI; MOORE, 2014). No presente estudo 

definimos como variáveis dependentes: 

Para o usuário: 

 Satisfação do Usuário com o Serviço, medida pelo 

escore da SATIS-Br (varia de forma contínua de 1 a 5); 

 Mudança percebida pelo Usuário, medida pelo escore 

da EMP (varia de forma contínua de 1 a 3); 

Para o familiar:  

 Satisfação do familiar com o Serviço, medida pelo 

escore da SATIS-Br (varia de forma contínua de 1 a 5); 

 Mudança percebida pelo familiar, medida pelo escore 

da EMP (varia de forma contínua de 1 a 3); 

Para o trabalhador: 

 Satisfação do trabalhador com o Serviço, medida pelo 

escore da SATIS-BR (varia de forma contínua de 1 a 

5); 
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 Escore de Atitudes Frente ao Álcool, Alcoolismo e 

Alcoolista, medida pelo escore da EAFAAA (varia de 

forma contínua de 1 a 5). 

As variáveis dependentes usadas nos modelos univariados e 

múltiplos são descritas à medida que apresentamos os modelos nos 

resultados, uma vez que o número de variáveis é extenso, para 

facilitar o entendimento de cada um dos modelos. 

Como pressuposto básico para o uso da OLS, temos a 

distribuição aproximadamente normal das variáveis dependentes 

(BALDI; MOORE, 2014). Esse pressuposto foi verificado por meio da 

proximidade das médias e medianas para as variáveis, bem como 

por meio de gráficos de estimativa de densidade de kernel. As 6 

variáveis dependentes permitiram assumir uma distribuição 

aproximadamente normal. 

Na primeira etapa das análises inferenciais, fizemos a análise 

univariada de cada variável e incluímos no modelo múltiplo de cada 

classe as variáveis cujo valor de p ≤ 0,3. Optamos por uma regra 

mais permissiva visando reduzir a possibilidade de excluir variáveis 

que sejam de fato importantes no modelo final. Em seguida, 

realizamos o modelo múltiplo de cada classe e a partir deste 

selecionamos todas as variáveis que tiveram um valor de p ≤ 0,1 e 

as incluímos no modelo múltiplo final. Os erros-padrão são robustos 

à heterocedasticidade de acordo com o método proposto por White 

(WHITE, 1980). 

 



 

4 RESULTADOS
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4. RESULTADOS  
4.1 ANÁLISE DESCRITIVA – PERFIL DOS SUJEITOS DE 
PESQUISA 

Na tabela 1 apresentamos o número de trabalhadores, 

usuários e familiares entrevistados em cada CAPSad. 

Tabela 1: Natureza dos Sujeitos da pesquisa por CAPSad. São Paulo/SP 
(n=760) 

CAPSad TRABALHADORES USUÁRIOS FAMILIARES 
 N % N % N % 

CACHOEIRINHA 16 5,6% 20 7,6% 21 10,0% 
CENTRO 51 17,7% 27 10,3% 12 5,7% 
ERMELINO 20 6,9% 16 6,1% 20 9,6% 
IPIRANGA 22 7,6% 22 8,4% 19 9,1% 
JABAQUARA 8 2,8% 20 7,6% 13 6,2% 
PINHEIROS 16 5,6% 17 6,5% 11 5,3% 
PIRITUBA 13 4,5% 22 8,4% 19 9,1% 
SACOMÃ 24 8,3% 22 8,4% 22 10,5% 
SANTANA 40 13,9% 23 8,7% 19 9,1% 
SANTO AMARO 16 5,6% 17 6,5% 12 5,7% 
SÃO MIGUEL 49 17,0% 24 9,1% 23 11,0% 
VILA MARIANA 13 4,5% 33 12,5% 18 8,6% 
TOTAL 288 100,0% 263 100,0% 209 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 
Para garantir o atendimento ao pressuposto de normalidade 

das variáveis dependentes, realizamos a estimativa de Densidade 

de kernel. Os gráficos obtidos foram ilustrados com uma curva 

normal para mostrar a aproximação da normalidade dos dados, e 

estão apresentados nas figuras 3 a 8, como se segue: 
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Tabela 2: Apresentação das informações sociodemográficas segundo os 
profissionais de saúde dos CAPSad, São Paulo-SP (n=288) 

Variáveis Média Mediana 
Idade 40 38 
Carga horária 35 40 

Variáveis n % 

Sexo 
Masculino 88 30.6% 
Feminino 200 69.4% 

Total 288 100% 

Etnia 

Branca 165 57.3% 
Negra 38 13.2% 

Mulata/Parda 83 28.8% 
Amarelo 2 0.7% 

Total 288 100% 

Estado Civil 

Solteiro 109 37.8% 
Casado/Com 
companheiro 

138 47.9% 

Separado/Divorcia
do 

35 12.2% 

Viúvo 6 2.1% 
Total 288 100% 

Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

5 1.7% 

Ensino Médio 
Completo 

26 9.0% 

Ensino Médio 
Incompleto 

7 2.4% 

Curso Técnico 
completo 

33 11.5% 

Ensino Superior 
Completo 

51 17.7% 

Ensino Superior 
Incompleto 

53 18.4% 

Pós Graduação 
Completa 

102 35.4% 

Pós Graduação 
Incompleta 

11 3.8% 

Total 288 100% 

Tempo de 
trabalho em 
CAPSad 

1 ano 76 26.4% 
Entre 2 a 4 anos 125 43.4% 
Entre 5 a 7 anos 32 11.1% 
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Entre 8 a 10 anos 18 6.2% 
Mais que 10 anos 37 12.8% 

Total 288 100% 

Tempo de 
trabalho nesse 
CAPSad 

1 ano 92 31.9% 
Entre 2 a 4 anos 138 47.9% 
Entre 5 a 7 anos 16 5.6% 
Entre 8 a 10 anos 13 4.5% 
Mais que 10 anos 29 10.1% 

Total 288 100% 

Outro vínculo 
trabalhista 

Não 207 71.9% 
Sim 81 28.1% 
Total 288 100% 

Renda mensal 
bruta do total de 
vínculos 
empregatícios 
 

1 a 3 Salários 
Mínimos 

84 22.9% 

4 a 7 Salários 
Mínimos 

129 39.2% 

8 a 11 Salários 
Mínimos 

39 13.2% 

12 a 15 Salários 
Mínimos 

22 7.3% 

Acima de 16 
Salários Mínimos 

14 4.5% 

Total 288 100% 

Profissão 

Administrativo 37 12.8% 
Assistente Social 21 7.3% 
Educador físico 9 3.1% 

Enfermeiro 22 7.6% 
Farmacêutico 10 3.5% 

Fonoaudiólogo 1 0.3% 
Manutenção 22 7.6% 

Médico 23 8.0% 
Oficineiro 17 5.9% 
Psicólogo 33 11.5% 

Técnico de 
Farmácia 

12 4.2% 

Técnico/auxiliar 
de enfermagem 

60 20.8% 

Terapeuta 
Ocupacional 

21 7.3% 

Total 288 100.0% 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.1.2 Caracterização das Atitudes dos Profissionais dos 
CAPSads de São Paulo 

A tabela 3 apresenta os escores obtidos na Escala de 

Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (EAFAAA) 

como um todo e em cada um dos fatores da escala pelos 

profissionais dos CAPSad que responderam à pesquisa (n=288). 

A média do escore obtido na EAFAAA foi de 3,56 com 

tendência dos profissionais apresentarem atitudes positivas frente ao 

álcool, ao alcoolista e ao alcoolismo. Ao verificar por fator, nota-se 

que a média para o fator 1, 2 e 4 apresenta tendência sugestiva de 

atitudes positivas quando comparadas com a média observada. Já 

para o fator 3 a tendência apresentada é sugestiva de atitudes 

negativas se comparadas com a média observada. 

Tabela 3: Escores obtidos na EAFAAA, global e em seus fatores (n=229). 

 EAFAAA  Erro Padrão 

Fator 1. O trabalhar e 
o relacionar-se com o 
alcoolista 

Média 3,83 0,03 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

3,77  

Limite 
Superior 

3,89  

Mediana 3,90  
Desvio Padrão 0,52  

Fator 2. Atitudes 
frente ao alcoolista 

Média 3,96 0,04 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

3,88  

Limite 
Superior 

4,05  

Mediana 4,10  
Desvio Padrão 0,75  

Fator 3. Atitudes 
frente ao alcoolismo 
(etiologia) 

Média 2,97 0,02 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

2,91  

Limite 
Superior 

3,02  

Mediana 3,00  
Desvio Padrão 0,44  

Fator 4. Atitudes 
frente ao uso do 
álcool 

Média 3,25 0,04 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

3,16  

Limite 
Superior 

3,34  
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Mediana 3,33  
Desvio Padrão 0,78  

Escala de Atitudes 
Frente ao Álcool, ao 
Alcoolismo e ao 
Alcoolista 

Média 3,56 0,02 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

3,51  

Limite 
Superior

3,62  

Mediana 3,63  
Desvio Padrão 0,44  

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 
 

4.1.3 Caracterização e Perfil dos Usuários dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

A caracterização sócio-demográfica dos usuários é 

apresentada na tabela 4. A maioria dos entrevistados era do sexo 

masculino, com idade média de 44 anos, brancos, com uma média 

de 3 membros na família. Metade dos participantes se declarou 

solteiro.  

Com relação ao grau de escolaridade, o mais referido pelos 

entrevistados foi o ensino fundamental incompleto (26,2%), seguido 

pelo ensino médio completo (25,5%), ambos configurando mais da 

metade das respostas gerais.  

A renda familiar é em sua grande maioria de até 2 salários 

mínimos (60,8%) e entre 2 a 4 salários mínimos (25,1%). No que 

tange ao trabalho, 52,1% não trabalham, contrastando com 30,4% 

que referem ter jornada integral remunerada. A questão referente ao 

tipo de moradia aponta que 66,5% possuem casa/apartamento 

próprio. 
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Tabela 4: Apresentação das informações sócio-demográficas segundo os 
usuários dos CAPSad, São Paulo-SP (n=263). 

Variáveis Média Mediana 
Idade 44 44 
Nº de Pessoas na Família  3 3 
  Variáveis N % 

Sexo 
Feminino 55 20,9% 
Masculino 208 79,1% 

Total 263 100,0% 

Etnia 

Branca 136 51,7% 
Negro 34 12,9% 

Amarelo 93 35,4% 
Total 263 100,0% 

Estado Civil 

Solteiro 132 50,2% 

Casado/Com companheiro 80 30,4% 

Separado/Divorciado 44 16,7% 

Viúvo 7 2,7% 
Total 263 100,0% 

Escolaridade

Sem Escolaridade 9 3,4% 
Ensino Fundamental Incompleto 69 26,2% 

Ensino Fundamental Completo 37 14,1% 
Ensino Médio Incompleto 30 11,4% 
Ensino Médio Completo 67 25,5% 
Curso Técnico Completo 6 2,3% 

Ensino Superior Incompleto 22 8,4% 
Ensino Superior Completo 20 7,6% 
Pós Graduação Completa 3 1,1% 

Total 263 100,0% 

Jornada de 
Trabalho 

Não Trabalha 137 52,1% 
Trabalho Eventual 32 12,2% 

Jornada Parcial Remunerada 14 5,3% 
Jornada Integral Remunerada 80 30,4% 

Total 263 100,0% 

Renda 
Familiar 

Até 2 Salários Mínimos 160 60,8% 
Entre 2 a 4 Salários Mínimos 66 25,1% 

Entre 4 a 10 Salários Mínimos 29 11,0% 
Entre 10 a 20 Salários Mínimos 5 1,9% 
Acima de 20 Salários Mínimos 3 1,1% 

Total 263 100,0% 

Tipo de 
Moradia 

Albergue/Abrigo de Emergência 17 6,5% 
Casa de Amigo/Familiar 16 6,1% 

Casa/Apartamento Alugado 48 18,3% 
Casa/Apartamento Próprio 175 66,5% 
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Hospital ou Instituição 2 ,8% 
Pensão (alimentação e moradia) 3 1,1% 

Rua 2 ,8% 
Total 263 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

Com relação ao tempo que o usuário frequenta o CAPSad, a 

maioria dos entrevistados disse frequentar o CAPS por um período 

de 1 a 2 anos (31,6%) e de 3 a 5 anos (30,8%).  Observamos que 

91,3% tem conhecimento do seu diagnóstico, 43,7% já tiveram 

internações psiquiátricas antes do seu tratamento no CAPSad e 

apenas 29,7% dos usuários precisaram ser internados após o início 

do seu tratamento no CAPSad.  

No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas e uso de 

alguma droga ilegal no último mês, 43,3% afirmou ter feito uso de 

bebidas alcoólicas e 24,3% usou alguma droga ilegal, 57,4% dos 

pesquisados é fumante. 

A maioria dos usuários (44,9%) foi encaminhado ao CAPSad 

por meio de um médico/terapeuta/serviço de referência e apenas 

20,2% chegou ao serviço por vontade própria. 

Tabela 5: Apresentação das informações sobre o perfil dos usuários do 
CAPSad, São Paulo-SP (n=263). 

Variáveis   N      % 

Tempo que frequenta o 
CAPSad 

6 meses 19 7,2% 
De 7 a 12 meses 37 14,1% 

De 1 a 2 anos 83 31,6% 
De 3 a 5 anos 81 30,8% 

Mais de 5 anos 43 16,3% 
Total 263 100,0% 

Conhecimento do seu 
diagnóstico 

Não 23 8,7% 
Sim 240 91,3% 
Total 263 100,0% 

Internação psiquiátrica antes 
do tratamento no CAPS 

Não 148 56,3% 
Sim 115 43,7% 
Total 263 100,0% 

Internação psiquiátrica após o 
tratamento no CAPS 

Não 185 70,3% 
Sim 78 29,7% 
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Total 263 100,0% 

Fumante 
Não 112 42,6% 
Sim 151 57,4% 
Total 263 100,0% 

Consumo de bebida alcoólica 
no último mês 

Não 149 56,7% 
Sim 114 43,3% 
Total 263 100,0% 

Fez uso de alguma droga 
ilegal no último mês 

Não 199 75,7% 
Sim 64 24,3% 
Total 263 100,0% 

Encaminhamento para o CAPSad

Polícia/Ordem 
Judicial/Outros

10 3,8% 

Médico/Terapeuta/S
erviço de Referência

118 44,9% 

Uma Familiar/Amigo 82 31,2% 
Demanda 

Espontânea
53 20,2% 

Total 263 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

 

4.1.4 Caracterização e Perfil dos Familiares dos Usuários dos 
CAPSads de São Paulo/SP 

A seguir descrevemos os resultados referentes aos dados 

sociodemográficos dos familiares ou amigos do usuário do CAPSad. 

Há um predomínio de familiares/amigos do sexo feminino, de cor 

branca, casada ou com companheiro, a idade média foi de 53 anos. 

Quanto ao tipo de vínculo, 42,6% era mãe, 19,6% era irmão(ã) e 

18,2% cônjuge dos(as) usuários. 

Em relação à escolaridade, a maioria dos familiares/amigos 

(24,9%) possui ensino fundamental incompleto, seguido daqueles 

(23,9%) com ensino médio completo.  

No que se refere ao tipo de moradia, 82,3% tem 

casa/apartamento próprio, 72,7% tem uma renda individual de até 2 

salários mínimos e cada moradia é composta por uma média de 4 

pessoas. 
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Tabela 6: Informações sócio-demográficas dos familiares (n=209) 

 Variáveis Média Mediana 
Idade 53 55 
Nº de Moradores em Sua Casa 4 3 
Bens 9,11 8,00 
    N % 

Vínculo com o 
usuário 

Mãe 89 42,6% 
Pai 5 2,4% 

Irmão 41 19,6% 
Cônjuge 38 18,2% 

Outros Familiares/Amigo 22 10,5% 
Filho 14 6,7% 
Total 209 100,0% 

Sexo 
Feminino 175 83,7% 
Masculino 34 16,3% 

Total 209 100,0% 

Etnia 

Branca 120 57,4% 
Negra 22 10,5% 

Mulata/Pardo 67 32,1% 
Total 209 100,0% 

Estado Civil 

Solteiro 37 17,7% 
Casado/Com Companheiro 96 45,9% 

Separado/Divorciado 35 16,7% 
Viúvo 41 19,6% 
Total 209 100,0% 

Escolaridade 

Sem Escolaridade 13 6,2% 
Ensino Fundamental Incompleto 52 24,9% 
Ensino Fundamental Completo 34 16,3% 

Ensino Médio Incompleto 22 10,5% 
Ensino Médio Completo 50 23,9% 
Curso Técnico Completo 3 1,4% 

Ensino Superior Incompleto 12 5,7% 
Ensino Superior Completo 18 8,6% 
Pós Graduação Incompleta 1 ,5% 
Pós Graduação Completa 4 1,9% 

Total 209 100,0% 

Renda 
individual no 
último mês 

Até 2 Salários Mínimos 152 72,7% 
Entre 2 a 4 Salários Mínimos 41 19,6% 

Entre 4 a 10 Salários Mínimos 13 6,2% 
Entre 10 a 20 Salários Mínimos 3 1,4% 

Total 209 100,0% 

Tipo de 
moradia 

Casa/Apartamento Próprio 172 82,3% 
Casa/Apartamento Alugado 32 15,3% 
Casa de Amigo/Familiares 5 2,4% 

Total 209 100,0% 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 



Resultados 91 
 

 
 

Em relação ao perfil do familiar/amigo do usuário, a grande 

maioria (58,9%) é o único que cuida do usuário, 90% tem na família 

apenas um usuário do CAPSad; 50,7% se sentem sobrecarregado 

com os cuidados dispensados ao usuário e 51,7% buscam apoio em 

líder religioso. 
 
Tabela 7: Apresentação das informações sobre o perfil do familiar/amigo 

dos usuários do CAPSad, São Paulo – SP (n=209) 
  N % 

Nº de filhos 

1 43 23,4% 
2 55 29,9% 
3 48 26,1% 
4 16 8,7% 
5 9 4,9% 
mais de 5 13 7,1% 
Total 184 100,0% 

Único a cuidar do familiar 
Não 86 41,1% 
Sim 123 58,9% 
Total 209 100,0% 

Nº de familiares usuários do 
CAPSad 

0 10 4,8% 
1 188 90,0% 
2 9 4,3% 
3 1 ,5% 
4 1 ,5% 
Total 209 100,0% 

Sobrecarregado com os 
cuidados ao familiar 

Não 103 49,3% 
Sim 106 50,7% 
Total 209 100,0% 

Busca apoio em líder 
religioso 

Não 101 48,3% 
Sim 108 51,7% 
Total 209 100,0% 

Busca apoio em grupos de 
auto-ajuda fora do CAPSad 

Não 179 85,6% 
Sim 30 14,4% 
Total 209 100,0% 

Busca apoio em outros locais
Não 191 91,4% 
Sim 18 8,6% 
Total 209 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA - DIMENSÕES DO MODELO 
DONABEDIANO 

 

4.2.1 DIMENSÃO DA ESTRUTURA 

Na dimensão de estrutura, segundo Donabedian (1992a), são 

avaliadas as questões referentes às características, relativamente 

estáveis, dos serviços como: os recursos humanos, os materiais, 

condições físicas, e modelo organizacional. 

 

4.2.1.1 Na Perspectiva dos Profissionais dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

Quanto ao item sobre estrutura, no que se refere à estrutura 

física dos serviços, os profissionais responderam que os CAPSad 

são adequados em relação a: ventilação (58%), iluminação (80,9%) 

e higiene (88,9%), entretanto, somente 36,8% dos trabalhadores 

consideraram os CAPSad adequados em sua área física. 

Em relação à instalação e funcionamento adequado dos 

recursos materiais/equipamentos de proteção coletiva, mais da 

metade dos profissionais consideraram inadequados os exaustores 

para ventilação (75,3%), as saídas de emergência (56,9%), as 

mangueiras para incêndio (65,6%) e o ar condicionado (85,4%). Os 

únicos equipamentos que tiveram uma resposta de inadequação por 

menos de 50% dos trabalhadores foram os extintores de incêndio 

(15,6%) e os ventiladores (36,1%). 

Ainda, as instalações da unidade de saúde, em que são 

desenvolvidas as atividades, foram consideradas boas por 40,6% 

dos profissionais.  
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Tabela 8: Itens de Estrutura na visão dos profissionais (n=288). 

Adequação em relação a     N     % 

Ventilação 
Não 121 42.0% 
Sim 167 58.0% 
Total 288 100.0% 

Iluminação 
Não 55 19.1% 
Sim 233 80.9% 
Total 288 100.0% 

Higiene 
Não 32 11.1% 
Sim 256 88.9% 
Total 288 100.0% 

Área Física 
Não 182 63.2% 
Sim 106 36.8% 
Total 288 100.0% 

Exaustores para Ventilação 
Não 217 75.3% 
Sim 71 24.7% 
Total 288 100.0% 

Saída de Emergência 
Não 164 56.9% 
Sim 124 43.1% 
Total 288 100.0% 

Mangueira para Incêndio 
Não 189 65.6% 
Sim 99 34.4% 
Total 288 100.0% 

Proteção nas Máquinas 
Não 150 52.1% 
Sim 138 47.9% 
Total 288 100.0% 

Extintor de Incêndio 
 

Não 45 15.6% 
Sim 243 84.4% 
Total 288 100.0% 

Ar Condicionado 
Não 246 85.4% 
Sim 42 14.6% 
Total 288 100.0% 

Ventilador 
Não 104 36.1% 
Sim 184 63.9% 
Total 288 100.0% 

Instalações da Unidade 

Péssimas 3 1.0% 
Ruins 29 10.1% 

Regulares 114 39.6% 
Boas 117 40.6% 

Excelentes 25 8.7% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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No que se refere às condições de trabalho, desde que o 

profissional entrou no serviço, 37,5% mencionaram que melhoraram 

pouco e 30,2% que melhoraram muito, o que demonstra uma 

melhora nas condições de trabalho, 92,4% dos entrevistados não 

sofreram acidente de trabalho. 

Em relação às ferramentas adequadas para o 

desenvolvimento do trabalho, 46,5% afirmaram a falta dessas e 

48,3% apontaram a falta de segurança no serviço. Já no item risco 

permanente de vida, 71,2% dos pesquisados referiram não sofrer 

risco. 

Tabela 9: Condições e incômodos enfrentados no trabalho pelos 
profissionais dos CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

Variáveis  N % 

Condições de Trabalho 

Pioraram 29 10.1% 
Não mudaram 64 22.2% 

Melhoraram pouco 108 37.5% 
Melhoraram muito 87 30.2% 

Total 288 100.0% 

Falta de ferramenta adequada 
para o trabalho 

Não 154 53.5% 
Sim 134 46.5% 
Total 288 100.0% 

Falta de Segurança 
Não 149 51.7% 
Sim 139 48.3% 
Total 288 100.0% 

Risco Permanente de Vida 
Não 205 71.2% 
Sim 83 28.8% 
Total 288 100.0% 

Outras situações que 
incomodam 

Não 178 61.8% 
Sim 110 38.2% 
Total 288 100.0% 

Acidente de trabalho nos 
últimos 6 meses 

Não 266 92.4% 
Sim 22 7.6% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Quanto à estrutura da organização da rede de serviços de 

saúde, 84% dos profissionais referiram a existência da retaguarda 

para urgência psiquiátrica na sua área de abrangência, bem como 

84,4% afirmou a existência da retaguarda para urgência clínica. 

Grande parte dos profissionais (89,6%) conhece os 

equipamentos de saúde existentes na sua região e 92,7% refere 

encaminhar os usuários do serviço para esses equipamentos, 

quando necessário. Ainda 69,4% dos trabalhadores asseguram a 

facilidade de diálogo com os outros equipamentos de saúde da rede. 

Entretanto, o desconhecimento do trabalho que é 

desenvolvido no CAPSad pelos demais profissionais da rede de 

serviços, foi apontado por 49,7% dos trabalhadores pesquisados. 

Embora 41,7% afirmem a existência do desenvolvimento de 

projeto/atividade com esses serviços da rede e realização do 

matriciamento das equipes da Atenção Básica da área de 

abrangência (84,4%). 

Tabela 10: Funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na 
percepção dos profissionais dos CAPSad. São Paulo/SP (n=288). 

Variáveis N   % 

Existência de Retaguarda para Urgência 
Psiquiátrica 

Não 34 11.8% 
Sim 242 84.0% 

Não sei 12 4.2% 
Total 288 100.0% 

Existência de Retaguarda para Urgência 
Clínica 

Não 32 11.1% 
Sim 243 84.4% 

Não sei 13 4.5% 
Total 288 100.0% 

Conhecimento dos Equipamentos de 
Saúde Existentes na Área de Abrangência 

dos CAPSads 

Não 18 6.2% 
Sim 258 89.6% 

Não sei 12 4.2% 
Total 288 100.0% 

Encaminhamento dos Usuários para os 
Serviços da Rede de Saúde 

Não 9 3.1% 
Sim 267 92.7% 

Não sei 12 4.2% 
Total 288 100.0% 

Existência de Projeto/Atividade com esses Não 121 42.0% 
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Serviços da Rede Sim 120 41.7% 
Não sei 47 16.3% 
Total 288 100.0% 

Facilidade de Diálogo com Outros 
Equipamentos de Saúde da Rede 

Não 88 30.6% 
Sim 200 69.4% 
Total 288 100.0% 

Conhecimento dos Outros Profissionais 
acerca do Trabalho Desenvolvido no 

CAPSad 

Não 143 49.7% 
Sim 126 43.8% 

Não sei 19 6.6% 
Total 288 100.0% 

Realização do Matriciamento das Equipes 
da Atenção Básica da área de 

Abrangência 

Não 19 6.6% 
Sim 243 84.4% 

Não sei 26 9.0% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

Em relação às características do modelo organizacional dos 

CAPSad, descrevemos a visão do trabalhador, 56,9% dos 

participantes afirmaram que os trabalhadores estimulam a família a 

ser mais participativa no tratamento de seu familiar, 58,7% acreditam 

que a sua equipe é competente para lidar com os familiares que 

frequentam o serviço e 60,1% asseguram a competência geral da 

equipe. 

Quanto a ter o apoio do supervisor direto, 40,6% dos 

trabalhadores referiram sempre sentirem-se apoiados, 36,5% 

atestam participar frequentemente do processo de tomada de 

decisões no seu serviço, 33,7% asseguram a participação frequente 

na implementação de programas e/ou atividades novas do serviço. 

Já no que diz respeito à participação no processo de avaliação das 

atividades e/ou programas do serviço, apenas 27,8% referiram 

participar frequentemente. 

No que se refere ao clima no ambiente de trabalho, 58% dos 

profissionais afirmaram que o clima é amigável, e 39,2% percebem 

que as suas opiniões são levadas em consideração. Com relação à 

satisfação dos trabalhadores, 44,1% se declararam satisfeitos com 

seu salário e 40,6% estão satisfeitos com os benefícios recebidos. 
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Tabela 11: Visão do trabalhador acerca de sua equipe de trabalho no 
CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

Variáveis N % 

Estímulo por parte dos 
Profissionais do CAPSad para a 
Família ser mais Participativa no 

tratamento do seu familiar 

De forma alguma 7 2.4% 
Não Muito 18 6.2% 

Mais ou Menos 52 18.1% 
Muito 164 56.9% 

Extremamente 47 16.3% 
Total 288 100.0% 

Competência da Equipe para 
Lidar com o Envolvimento 

Familiar 
 

Incompetente 4 1.4% 
Mais ou Menos 49 17.0% 

Competente 169 58.7% 
Muito competente 66 22.9% 

Total 288 100.0% 

Competência Geral da Equipe 
 

Incompetente 1 0.3% 
Mais ou Menos 25 8.7% 

Competente 173 60.1% 
Muito competente 89 30.9% 

Total 288 100.0% 

Apoio do Supervisor Direto 
 

Nunca 7 2.4% 
Raramente 16 5.6% 

Mais ou Menos 54 18.8% 
Frequentemente 94 32.6% 

Sempre 117 40.6% 
Total 288 100.0% 

Participação no Processo de 
Tomada de Decisões no seu 

Serviço 

Nunca 23 8.0% 
Raramente 36 12.5% 

Mais ou Menos 60 20.8% 
Frequentemente 105 36.5% 

Sempre 64 22.2% 
Total 288 100.0 

Participação na Implementação 
de Programas e/ou Atividades 

Novas do Serviço 

Nunca 38 13.2% 
Raramente 38 13.2% 

Mais ou Menos 62 21.5% 
Frequentemente 97 33.7% 

Sempre 53 18.4% 
Total 288 100.0% 

Participação no Processo de 
Avaliação das Atividades e/ou 

Programas do Serviço 

Nunca 59 20.5% 
Raramente 28 9.7% 

Mais ou Menos 64 22.2% 
Frequentemente 80 27.8% 
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Sempre 57 19.8% 
Total 288 100.0% 

Consideração das Opiniões 
Individuais 

Nunca 13 4.5% 
Raramente 17 5.9% 

Mais ou Menos 76 26.4% 
Frequentemente 113 39.2% 

Sempre 69 24.0% 
Total 288 100.0% 

Clima de Amizade no Ambiente 
de Trabalho 

 

Pouco amigável 10 3.5% 
Mais ou Menos 48 16.7% 

Amigável 167 58.0% 
Muito amigável 63 21.9% 

Total 288 100.0% 

Satisfação com Salário 
 

Muito insatisfeito 30 10.4% 
Insatisfeito 78 27.1% 
Indiferente 31 10.8% 
Satisfeito 127 44.1% 

Muito satisfeito 22 7.6% 
Total 288 100.0% 

Satisfação com Benefícios 
Recebidos 

Muito insatisfeito 28 9.7% 
Insatisfeito 93 32.3% 
Indiferente 33 11.5% 
Satisfeito 117 40.6% 

Muito satisfeito 17 5.9% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Quanto à supervisão no CAPSad, 71,9% afirmaram haver. Na 

aplicação do questionário, a existência ou não da supervisão/apoio 

foi mensurada por um valor de 0 a 10, sendo 0 ausência e 10 

existência de supervisão/apoio. 

Tabela 12: Existência de Supervisão no CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

Supervisão nos CAPSads     N % 

Supervisão no CAPS 
Não 81 28.1% 
Sim 207 71.9% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Na mensuração da supervisão exercida pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), pela Coordenação Municipal de Saúde 

Mental (CMSM) e pela Organização Social (parceira) obteve-se uma 

média entre 4,87, 5,08 e 4,93 respectivamente. Já a supervisão pela 

comunidade em que atua, teve a média mais baixa 3,98; ao contrário 

da supervisão entre a equipe, que teve a média mais alta nesse 

quesito, 6,24. 

Em relação ao apoio exercido, o panorama é semelhante, 

temos: para o apoio pela SMS 4,88; pela CMSM 5,17 e pela 

comunidade em que atua 4,55. Por outro lado, os profissionais 

afirmaram sentirem-se apoiados pela própria equipe, tanto que a 

média para essa informação foi de 7,26. 

De maneira global, a avaliação do atendimento prestado pelo 

CAPSad, pelos trabalhadores, teve uma média de 7,97. 

Tabela 13: Supervisão, Apoio e Avaliação Global do Atendimento 
Prestado no CAPSad na visão dos profissionais, São Paulo/SP (n=288) 

Supervisão nos CAPSads São Paulo/SP  Erro Padrão 

Supervisão pela Secretaria 
Municipal de Saúde 

Média 4.87 .185 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.51  

Limite 
Superior 

5.24  

Mediana 5.00  
Desvio Padrão 3.136  

Supervisão pela Coordenação 
Municipal de Saúde Mental 

Média 5.08 .175 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.74  

Limite 
Superior 

5.43  

Mediana 5.00  
Desvio Padrão 2.964  

Supervisão entre Equipe 

Média 6.24 .184 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

5.88  

Limite 
Superior 

6.60  

Mediana 7.00  
Desvio Padrão 3.117  

Supervisão pela Comunidade 
em que Atua 

Média 3.98 .182 

IC 95% Limite 
Inferior 

3.62  
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Limite 
Superior 

4.33  

Mediana 4.00  
Desvio Padrão 3.093  

Supervisão pela Organização 
Social (parceira) 

Média 4.93 .217 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.51  

Limite 
Superior 

5.36  

Mediana 6.00  
Desvio Padrão 3.685  

Apoio pela Secretaria 
Municipal 

Média 4.88 .171 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.55  

Limite 
Superior 

5.22  

Mediana 5.00  
Desvio Padrão 2.895  

Apoio pela Coordenação 
Municipal de Saúde Mental 

Média 5.17 .166 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.85  

Limite 
Superior 

5.50  

Mediana 5.00  
Desvio Padrão 2.816  

Apoio entre Equipe 

Média 7.26 .146 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

6.97  

Limite 
Superior 

7.54  

Mediana 8.00  
Desvio Padrão 2.473  

Apoio pela Comunidade em 
que Atua 

Média 4.55 .183 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

4.19  

Limite 
Superior 

4.91  

Mediana 5.00  
Desvio Padrão 3.100  

Avaliação do Atendimento 
Prestado no CAPS 

Média 7.97 .090 

IC 95% 

Limite 
Inferior 

7.79  

Limite 
Superior 

8.15  

Mediana 8.00  
Desvio Padrão 1.526  

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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A maioria dos profissionais (83,7%) afirma participar de 

reuniões de equipe, 55,6% informam que a periodicidade das 

reuniões é semanal, 44,8% se sente satisfeito com a forma das 

reuniões de equipe e 45,5% esta satisfeito com a eficácia e utilidade 

das reuniões de equipe. 

 

Tabela 14: Apresentação das informações referentes às reuniões de equipe 
na visão dos profissionais de saúde dos CAPSad, São Paulo/SP 
(n=288). 

Reuniões de Equipe CAPSads São Paulo/SP N % 
Participação em 

Reuniões de Equipe 
Não 47 16.3% 
Sim 241 83.7% 

Frequência das 
Reuniões de Equipe 

 

Diária 58 20.1% 
Uma ou mais que 1 

vez por semana 
160 55.6% 

Entre 1-3 vezes por 
mês 

27 9.4% 

Menos que 1 vez ao 
mês 

17 5.9% 

Nunca 26 9.0% 

 
Grau de Satisfação 

com a Forma que as 
Reuniões de Equipe 

são Realizadas 

Muito Insatisfeito 14 4.9% 
Insatisfeito 75 26.0% 
Indiferente 43 14.9% 
Satisfeito 129 44.8% 

Muito Satisfeito 27 9.4% 

Grau de Satisfação 
com a Eficácia e 
Utilidade destas 

Reuniões 

Muito Insatisfeito 11 3.8% 
Insatisfeito 67 23.3% 
Indiferente 59 20.5% 
Satisfeito 131 45.5% 

Muito Satisfeito 20 6.9% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.2.1.2 Na Perspectiva dos Usuários dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

Quanto à estrutura do CAPSad, 46% dos pesquisados está 

satisfeito e 47,1% consideram as instalações das unidades dos 

CAPSad boas. 

Tabela 15: Apresentação das informações referentes à estrutura dos 
CAPSad, São Paulo/SP, segundo os usuários do serviço (n=263). 

 Estrutura dos CAPSads São Paulo/SP N % 

Grau de Satisfação 
com o Conforto e 

Aparência do 
CAPSad 

Muito Insatisfeito 5 1.9% 
Insatisfeito 7 2.7% 
Indiferente 26 9.9% 
Satisfeito 121 46.0% 

Muito Satisfeito 104 39.5% 
 Total 263 100.0% 

Condições das 
Instalações do 

CAPSad 

Péssimas 4 1.5% 
Ruins 5 1.9% 

Mais ou Menos 41 15.6% 
Boas 124 47.1% 

Excelentes 89 33.8% 
Total 263 100.0% 

 Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

 

4.2.1.3 Na Perspectiva dos Familiares dos Usuários dos 
CAPSads de São Paulo/SP 

Quanto à estrutura do CAPSad, 54,1% dos pesquisados está 

satisfeito e 56% consideram as instalações das unidades dos 

CAPSad boas. 

Tabela 16: Informações referentes à Estrutura dos CAPSad, São Paulo-SP, 
na visão dos familiares dos usuários (n=209) 

 Estrutura dos CAPSads São Paulo/SP N % 

Grau de Satisfação 
com o Conforto e 

Aparência do CAPSad 

Muito Insatisfeito 2 1,0% 
Insatisfeito 6 2,9% 
Indiferente 30 14,4% 
Satisfeito 113 54,1% 
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Muito Satisfeito 58 27,8% 
Total 209 100,0% 

Condições das 
Instalações do CAPSad 

Péssimas 1 ,5% 
Ruins 3 1,4% 

Mais ou Menos 35 16,7% 
Boas 117 56,0% 

Excelentes 53 25,4% 
Total 209 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

 

4.2.2 DIMENSÃO DO PROCESSO 

Essa dimensão refere-se ao conjunto de atividades 

desenvolvidas na produção em geral no setor saúde, nas relações 

estabelecidas entre os profissionais, os usuários e familiares, desde 

a busca pela assistência até o diagnóstico e tratamento. 

 

4.2.2.1 Na Perspectiva dos Profissionais dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

No que se refere à realização de atividades com usuários e 

familiares do serviço, consideramos nesta descrição apenas os 

profissionais de nível superior de saúde (PNSS), os oficineiros e os 

técnicos de saúde (n=229), uma vez que os profissionais técnico-

administrativos não exercem atividades de atendimento individual, 

grupos e outros. Dos profissionais técnicos de saúde, 40,2% 

realizam visitas domiciliárias, 85,2% fizeram atendimentos 

individuais, 77,7% realizaram atendimentos em grupo e apenas 

21,4% efetuaram atividades comunitárias.  

Tabela 17: Atividades oferecidas e realizadas com/para usuários e 
familiares pelos PNSS, oficineiros e técnicos de saúde dos 
CAPSads, São Paulo/SP (n=229). 

Atividades Oferecidas N  % 

Visitas Domiciliárias 
Não 137 59.8% 
Sim 92 40.2% 
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Total 229 100.0% 

Atendimentos Individuais 
Não 34 14.8% 
Sim 195 85.2% 
Total 229 100.0% 

Atendimentos em Grupo 
Não 51 22.3% 
Sim 178 77.7% 
Total 229 100.0% 

Atividades Comunitárias 
Não 180 78.6% 
Sim 49 21.4% 
Total 229 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

No desenvolvimento de suas atividades, 93,1% dos 

trabalhadores afirmou poder escolher de forma coletiva/em equipe o 

trabalho a ser realizado, enquanto 64,2% podem escolher 

individualmente a forma de desenvolver suas atividades. A maioria 

dos trabalhadores refere ter liberdade para conversar com colegas 

(98,3%), usar suas ideias (94,1%) e discutir casos (94,8%). 

Tabela 18:  Visão do trabalhador acerca de sua autonomia no trabalho – 
Possibilidades de trabalho no CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

Em seu Trabalho Você Pode N  % 

Escolher Individualmente a Forma de 
Fazer Suas Atividades 

Não 103 35.8% 
Sim 185 64.2% 
Total 288 100.0% 

Escolher de Forma Coletiva/Em Equipe 
a Forma de Fazer Suas Atividades 

Não 20 6.9% 
Sim 268 93.1% 
Total 288 100.0% 

Fazer Cursos 
Não 67 23.3% 
Sim 221 76.7% 
Total 288 100.0% 

Realizar Outras Atividades de 
Organização 

Não 66 22.9% 
Sim 222 77.1% 
Total 288 100.0% 

Conversar com os Colegas 
Não 5 1.7% 
Sim 283 98.3% 
Total 288 100.0% 

Usar Suas Ideias 
Não 17 5.9% 
Sim 271 94.1% 
Total 288 100.0% 
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Discutir Casos com os Colegas 
Não 15 5.2% 
Sim 273 94.8% 
Total 288 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

 

4.2.2.2 Na Perspectiva dos Usuários dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

Dos 263 usuários pesquisados, 93,2% relataram ter 

profissional/técnico de referência no CAPSad, e participaram de 4 

atividades em média, por mês, no serviço. Metade dos participantes 

(52,5%) frequenta o serviço de 1 a 2 dias por semana.  

No que se refere às atividades oferecidas no CAPSad, 59,7% 

afirma que participou de atendimentos em grupo, 24,3% participou 

de oficinas, 71,1% participou de atendimentos individuais e apenas 

8,7% participou de atividades comunitárias, durante o último mês. 

Em relação às atividades de geração de renda, 9,9% participou 

desse tipo de atividade e somente 10,3% receberam visitas 

domiciliárias, desde que iniciou o seu tratamento no CAPSad.  

Tabela 19: Apresentação das atividades que o usuário participou no último 
mês no CAPSad, São Paulo/SP, (n=263). 

  Média Mediana 
Atividades que Participou no Último Mês 4 3 
    N  % 

Profissional técnico de referência 
Não 18 6,8% 
Sim 245 93,2% 
Total 263 100,0% 

Frequência ao CAPSad 

Não Frequenta/1 Vez a 
Cada 2 ou 3 Meses 

24 9,1% 

De 1 a 3 Vezes ao Mês 56 21,3% 

De 1 a 2 Dias por 
Semana 

138 52,5% 

De 3 a 7 Dias por 
Semana 

45 17,1% 

Total 263 100,0% 
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Atendimento de Grupo no 
CAPSad 

no Último Mês 

Não 106 40,3% 
Sim 157 59,7% 
Total 263 100,0% 

Participação em Oficinas no 
CAPSad no Último Mês 

Não 199 75,7% 
Sim 64 24,3% 
Total 263 100,0% 

Atendimento Individual no 
CAPSad no Último Mês 

Não 76 28,9% 
Sim 187 71,1% 
Total 263 100,0% 

Atividades Comunitárias no 
CAPSad no Último Mês 

Não 240 91,3% 
Sim 23 8,7% 
Total 263 100,0% 

Visitas Domiciliarias dos 
Profissionais do CAPSad 

Não 236 89,7% 
Sim 27 10,3% 
Total 263 100,0% 

Atividades de Geração de 
Renda 

Não 237 90,1% 
Sim 26 9,9% 
Total 263 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 
Verificou-se que, segundo a percepção dos usuários, a 

modalidade de tratamento mais utilizada é a abstinência total 

(38,4%), seguida da redução de danos (25,9%), e 37,3% referiram 

ter auxílio dos profissionais do CAPSad em outras necessidades 

como moradia, lazer, educação e outros. 

Quanto ao grau de satisfação com a assistência oferecida no 

CAPSad, a grande maioria dos usuários (56,3%) referiu sentir-se 

muito satisfeito; e em relação à quantidade de ajuda recebida no 

CAPSad, 49% também afirmou sentir-se muito satisfeito. 

No que se refere à assistência recebida, 74,1% referiu que a 

assistência ajudou muito a lidar mais eficazmente com os seus 

problemas; 70% afirmaram que com certeza tiveram o tratamento 

que achavam que precisavam; 56,3% relatou que a qualidade da 

assistência recebida no CAPSad é excelente, entretanto 62,7% 

mencionaram que o CAPSad poderia ser melhorado. 
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Tabela 20: Informações referentes à assistência recebida no CAPSad pelos 
usuários do serviço, São Paulo/SP (n=263). 

 Variáveis  N % 

Modalidade de Tratamento 

Não Sabe 27 10,3% 
Abstinência Total 101 38,4% 

Redução de Danos 68 25,9% 
As duas Modalidades 67 25,5% 

Total 263 100,0% 
Auxílio do CAPSad a 
Outras Necessidades 

(Moradia, Educação, Lazer, 
e outros) 

Não 165 62,7% 
Sim 98 37,3% 
Total 263 100,0% 

Grau de Satisfação com a 
Assistência Oferecida pelo 

CAPSad 

Muito Insatisfatória 3 1,1% 
Insatisfatória 10 3,8% 

Mais ou Menos 25 9,5% 
Satisfatória 77 29,3% 

Muito Satisfatória 148 56,3% 
Total 263 100,0% 

Assistência Recebida 
Ajudou a Lidar mais 

Eficazmente com seus 
Problemas 

Não, Parecem Piorar 2 8% 
Não Ajudam Muito 7 2,7% 
Não Fez Diferença 11 4,2% 
Ajuda Um Pouco 48 18,3% 

Ajudam Muito 195 74,1% 
Total 263 100,0% 

Teve o Tratamento que 
Achava que Precisava 

De Forma Alguma 3 1,1% 
Não Muito 10 3,8% 

Mais ou Menos 22 8,4% 
Em Geral Sim 44 16,7% 

Sim com Certeza 184 70,0% 
Total 263 100,0% 

Qualidade da Assistência 
Recebida no CAPSad 

Péssima 1 ,4% 
Ruim 3 1,1% 

Regular 16 6,1% 
Boa 95 36,1% 

Excelente 148 56,3% 
Total 263 100,0% 

Grau de Satisfação com 
Relação à Quantidade de 

Ajuda Recebida no 
CAPSad 

 

Insatisfatória 8 3,0% 
Mais ou Menos 23 8,7% 

Satisfatória 103 39,2% 
Muito Satisfatória 129 49,0% 

Total 263 100,0% 

Opinião sobre Melhorias no 
CAPSad 

Não 71 27,0% 
Sim 165 62,7% 

Não Sei 27 10,3% 
Total 263 100,0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.2.2.3 Na Perspectiva dos Familiares 

No que se refere às atividades oferecidas no CAPSad, 62,2% 

afirma que participou de grupo de apoio/familiar, 11,5% participou de 

oficinas, 34% participou de palestras, apenas 4,3% participou de 

grupos de apoio/familiar, 3,3% participou de assembleias e 1% 

participou de acolhimento, durante o último ano. 

Tabela 21: Participação dos familiares dos usuários nas atividades 
oferecidas no CAPSad durante o último ano. São Paulo/SP 
(n=209.) 

Variáveis N % 

Acompanha o Familiar ao 
CAPSad 

Sempre 40 19.1%
Com Frequência 49 23.4%

Às Vezes 55 26.3%
Raramente 23 11.0%

Nunca 42 20.1%
Total 209 100.0%

Participação em Grupo de 
Apoio/Familiar durante o Último 

Ano no CAPSad 

Não 130 62.2%
Sim 79 37.8%
Total 209 100.0%

Participação em Oficinas 
Não 185 88.5%
Sim 24 11.5%
Total 209 100.0%

Participação em Palestras 
Não 138 66.0%
Sim 71 34.0%
Total 209 100.0%

Participação em Grupo de 
Apoio/Familiar 

Não 200 95.7%
Sim 9 4.3%
Total 209 100.0%

Participação em Acolhimento 
Não 207 99.0%
Sim 2 1.0%
Total 209 100.0%

Participação em Assembléias 
Não 202 96.7%
Sim 7 3.3%
Total 209 100.0%

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 
Nos grupos de família, que apenas 4,3% dos pesquisados 

participou durante o último ano, 28,7% declararam que discutiam 

acerca do manejo com o usuário, 26,8% que era abordado temas 
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referentes ao apoio psicológico/estímulo-interação família e usuário, 

6,7% que tinham espaço, nesses grupos, para dar sugestões sobre 

o serviço, 16,3% discorriam sobre a patologia da dependência 

química e 18,2% conversavam sobre o tratamento do usuário. 

Em relação às informações sobre a doença do usuário, 

fornecidas pela equipe técnica, chama a atenção que 53,9% dos 

familiares informaram que o parente não permitiu. Dos 3,3% que 

receberam informações sobre a doença do usuário, 40,7% 

declararam que essas informações não eram nada claras.  

Observou-se que 27,3% dos familiares tinham contato 

raramente com os profissionais do CAPSad, seguidos de 23,9% que 

nunca tiveram contato com a equipe técnica do serviço. Dos 

familiares que tinham contato (48,8%) com os profissionais, 71,3% 

sempre se sentiram respeitados. 

Tabela 22: Apresentação das informações relativas aos conteúdos 
trabalhados nas atividades para as famílias que frequentam o 
CAPSad, São Paulo/SP (n=209). 

 Variáveis N % 

Discussão acerca do Manejo 
com o Usuário 

Não 149 71.3% 
Sim 60 28.7% 
Total 209 100.0% 

Apoio Psicológico/Estímulo-
Interação Família-Usuário 

Não 153 73.2% 
Sim 56 26.8% 
Total 209 100.0% 

Espaço Aberto para 
Sugestões sobre o Serviço 

Não 195 93.3% 
Sim 14 6.7% 
Total 209 100.0% 

Discussão acerca da 
Patologia 

Não 175 83.7% 
Sim 34 16.3% 
Total 209 100.0% 

Discussão acerca do 
Tratamento 

Não 171 81.8% 
Sim 38 18.2% 
Total 209 100.0% 

Informação sobre a Doença 
do Familiar 

Não 78 37.3% 
Sim 7 3.3% 

Meu Parente Não 
Permitiu 124 59.3% 

Total 209 100.0% 
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Clareza das Informações 
sobre a Doença do Familiar 

Não Eram Nada 
Claras 85 40.7% 

Não Eram Muito 
Claras 4 1.9% 

Mais ou Menos 9 4.3% 
Informações Claras 72 34.4% 
Informações Muito 

Claras 39 18.7% 

Total 209 100.0% 

Frequência de Contato com 
os Profissionais do CAPSad 

Nunca 50 23.9% 
Raramente 57 27.3% 

Mais ou Menos 32 15.3% 
Frequentemente 41 19.6% 

Sempre 29 13.9% 
Total 209 100.0% 

Tratado de Forma 
Respeitosa no CAPSad 

Nunca me Senti 
Respeitado 1 0.5% 

Raramente me Senti 
Respeitado 2 1.0% 

Mais ou Menos 16 7.7% 
Frequentemente me 

Senti Respeitado 41 19.6% 

Sempre me Senti 
Respeitado 149 71.3% 

Total 209 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

Ainda no que se refere às informações sobre a doença do 

usuário 39,7% dos familiares afirmaram que não receberam 

informações. 

No que diz respeito às informações sobre o tratamento do 

usuário, 63,2% informou que o parente não permitiu que fossem 

dadas informações. Dos 2,4% que receberam informações, 39,7% 

consideraram que as informações eram claras e 37,3% estavam 

muito satisfeitos com as informações recebidas. 

Quanto à competência do profissional que recebeu o familiar, 

38,3% referiu que esse era muito competente e 54,5% afirmou que a 

equipe é competente para lidar com a temática relacionada ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 
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Tabela 23: Apresentação das informações recebidas pelos familiares dos 
usuários nas atividades oferecidas nos CAPSad durante o último 
ano, São Paulo/SP (n=209). 

Variáveis N % 

Satisfação com a 
Informação recebida 
sobre a Doença do 

Familiar no CAPSad 

Não teve informações 83 39.7% 
Muito Insatisfeito 5 2.4% 

Insatisfeito 5 2.4% 
Indiferente 11 5.3% 
Satisfeito 75 35.9% 

Muito Satisfeito 30 14.4% 
Total 209 100.0% 

Informação sobre o 
Tratamento do 

Familiar 

Não 72 34.4% 
Sim 5 2.4% 

Meu Parente Não Permitiu 132 63.2% 
Total 209 100.0% 

Clareza da 
Informação sobre o 

Tratamento do 
Familiar 

Não Eram Nada Claras 77 36.8% 
Não Eram Muito Claras 3 1.4% 

Mais ou Menos 12 5.7% 
Informações Claras 83 39.7% 

Informações Muito Claras 34 16.3% 
Total 209 100.0% 

Satisfação com a 
Informação sobre o 

Tratamento do 
Familiar no CAPSad 

Não teve informações 77 36.8% 
Muito Insatisfeito 1 0.5% 

Insatisfeito 3 1.4% 
Indiferente 11 5.3% 
Satisfeito 78 37.3% 

Muito Satisfeito 39 18.7% 
Total 209 100.0% 

Grau de 
Competência do 

Profissional que o 
Atendeu 

Mais ou Menos 22 10.5% 
Competente 107 51.2% 

Muito Competente 80 38.3% 
Total 209 100.0% 

Grau de 
Competência da 

Equipe do CAPSad 

Mais ou Menos 24 11.5% 
Competente 114 54.5% 

Muito Competente 71 34.0% 
Total 209 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

Os serviços oferecidos pelo CAPSad foram considerados 

apropriados por 52,6% dos familiares e de boa qualidade por 49,8%; 

68,9% afirmou com certeza a melhora do usuário após os 
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atendimentos nos CAPSad, 52,6% sente-se satisfeito com a 

quantidade de ajuda e 48,8% com relação aos cuidados que o 

usuário recebeu no serviço. Dos familiares entrevistados 60,3% 

informou que o CAPSad poderia ser melhorado. 

Tabela 24: Apresentação da percepção dos familiares dos usuários 
referente aos serviços oferecidos, sua qualidade e melhora do 
usuário com o CAPSad, São Paulo/SP (n=209). 

Variáveis N % 

Serviços Oferecidos pelo 
CAPSad 

Muito Inapropriados 1 0.5% 
Inapropriados 2 1.0% 

Mais ou Menos 26 12.4% 
Apropriados 110 52.6% 

Muito Apropriados 70 33.5% 
Total 209 100.0% 

Melhora do Familiar com 
o Atendimento no 

CAPSad 

Não, de Forma Alguma 5 2.4% 
Não Muito 7 3.3% 

Mais ou Menos 12 5.7% 
Sim, de Alguma Forma 41 19.6% 

Sim, com Certeza 144 68.9% 
Total 209 100.0% 

Qualidade do Serviço que 
o Familiar Recebeu no 

CAPSad 

Mais ou Menos 21 10.0% 
Boa 104 49.8% 

Excelente 84 40.2% 
Total 209 100.0% 

Grau de Satisfação com a 
Quantidade de Ajuda que 

o Familiar Recebeu no 
CAPSad 

Muito Insatisfeito 4 1.9% 
Insatisfeito 9 4.3% 
Indiferente 14 6.7% 
Satisfeito 110 52.6% 

Muito Satisfeito 72 34.4% 
Total 209 100.0% 

Grau de Satisfação com 
Relação aos Cuidados 

que o Familiar Recebeu 
no CAPSad 

Muito Insatisfeito 1 0.5% 
Insatisfeito 6 2.9% 
Indiferente 14 6.7% 
Satisfeito 102 48.8% 

Muito Satisfeito 86 41.1% 
Total 209 100.0% 

O CAPSad Poderia Ser 
Melhorado 

Não 34 16.3% 
Sim 126 60.3% 

Não Sei 49 23.4% 
Total 209 100.0% 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.2.3 DIMENSÃO DO RESULTADO 

O resultado, segundo Donabedian (1992a), é o produto final 

da assistência prestada, considerando saúde, satisfação de padrões 

e de expectativas. É a mudança no estado de saúde do paciente que 

pode ser atribuída a esse cuidado. 

 

4.2.3.1 Na Perspectiva dos Profissionais 

A Tabela 25 mostra os escores de satisfação global dos 

profissionais com o serviço, avaliada pela escala SATIS‑BR. O valor 

obtido para a média foi de 3,77 e de 0,28 para o desvio padrão, em 

uma escala que varia de 1 a 5 pontos. Esse resultado indica que a 

avaliação dos profissionais sobre esse serviço se situa entre o 

sentimento de indiferença (escore 3) e a satisfação com o serviço 

(escore 4). 

De acordo com os valores encontrados para cada subescala 

ou fator da escala, pode‑se observar que a satisfação dos 

profissionais foi mais elevada com relação às condições de trabalho 

e à qualidade dos serviços oferecidos aos usuários (3,98%) 

(subescalas 3 e 1). A média do grau de satisfação da equipe com 

relação à sua participação no serviço (subescala 2) foi de 3,63, a 

menor média entre as subescalas, demonstrando ser a dimensão 

com o maior índice de insatisfação. Em seguida, com a média de 

3,88, observa‑se que o grau de satisfação da equipe a respeito do 

seu relacionamento no serviço (subescala 4) foi o segundo valor 

mais baixo, indicando menor grau de satisfação com essa dimensão 

do serviço. 
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Tabela 25: Médias e desvios padrão do Escore Global e de cada fator da 
escala SATIS‑BR, segundo os profissionais dos CAPSad, São 
Paulo/SP (n=288). 

Satisfação da Equipe com 
Relação à Qualidade dos 
Serviços Oferecidos aos 

Usuários 

Média 3,98 

IC 95% 
Limite Inferior 3,92 

Limite Superior 4,03 

Mediana 4,00 
Desvio Padrão 0,48 

Satisfação da Equipe com 
relação à sua Participação no 

serviço. 

Média 3,63 

IC 95% 
Limite Inferior  3,56 

Limite Superior 3,71 

Mediana 3,71 
Desvio Padrão 0,65 

Satisfação da Equipe com 
relação às condições de 

trabalho no serviço. 

Média 3,98 

IC 95% 
Limite Inferior 3,90 

Limite Superior 4,06 

Mediana 4,00 
Desvio Padrão 0,67 

Satisfação da Equipe a 
respeito do seu 

relacionamento no serviço. 

Média 3,88 
IC 95% Limite Inferior 3,80 

Limite 
Superior 

3,96 

Mediana 4,00 
Desvio Padrão 0,70 

Grau de Satisfação Global da 
Equipe com o Serviço de 

Saúde Mental 

Média 3,77 

IC 95% 
Limite Inferior 3,71 

Limite 
Superior 

3,83 

Mediana 3,81 
Desvio Padrão 0,48 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

 

4.2.3.2 Na Perspectiva dos Usuários 

I. SATIS – USUÁRIOS 

O grau de satisfação global dos usuários com o CAPSad foi 

calculado com base nos 12 itens da escala geral de satisfação – 
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SATIS – BR. O escore médio obtido para a escala geral foi de 4,51, 

com desvio padrão de 0,62, o que demonstra que a maioria dos 

entrevistados está muito satisfeito com o serviço. 

O fator que apresentou maior grau de satisfação foi o que 

avaliou a satisfação do usuário em relação a: ajuda recebida no 

serviço, qualidade da acolhida dos profissionais, respeito e 

dignidade com que foi tratado pela equipe. O escore médio foi de 

4,68, com desvio padrão de 0,61, revelando que os usuários estão 

muito satisfeitos com a ajuda e acolhida da equipe. 

O fator que avalia a satisfação dos usuários com relação à 

competência da equipe e do técnico de referência, a capacidade de 

escuta dos profissionais e a compreensão da equipe a respeito do 

problema apresentado por ele, apresentou uma média de 4,59, com 

desvio padrão de 0,64, apontando que os usuários estão satisfeitos 

ou muito satisfeitos. 

O fator com pior avaliação pertence à subescala referente às 

condições físicas e conforto do CAPSad, teve a média de 4,10 e 

desvio padrão de 0,70, indicando que os entrevistados estão menos 

satisfeitos com as instalações e conforto dos serviços que 

frequentam, do que com outros fatores. 

Tabela 26: Médias obtidas em cada fator e no escore global de satisfação 
(SATIS-BR) segundo os usuários dos CAPSad, São Paulo/SP 
(n=263) 

Grau de Satisfação 
Referente à Competência e 
Compreensão da Equipe a 
respeito do Problema do 

Usuário 

Média 4,59 

IC 95% 
Limite Inferior 4,51 
Limite Superior 4,67 

Mediana 5,00 
Desvio Padrão 0,64 

Grau de Satisfação 
Referente à Ajuda 

Recebida e à Acolhida da 
Equipe 

Média 4,68 

IC 95% Limite Inferior 4,60 
Limite Superior 4,75 

Mediana 5,00 
Desvio Padrão 0 ,61 
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Grau de Satisfação 
Referente às Condições 

Físicas e Conforto do 
CAPSad 

Média 4,10 

IC 95% Limite Inferior 4,01 
Limite Superior 4,18 

Mediana 4,00 
Desvio Padrão 0,70 

Grau de Satisfação Global 
com o CAPSad 

Média 4,51 

IC 95% Limite Inferior 4,44 
Limite Superior 4,59 

Mediana 5,00 
Desvio Padrão 0,62 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

II. ESCALA DE MUDANÇA PERCEBIDA 

O escore global da Escala de Mudança Percebida (EMP) visa 

avaliar quais foram às mudanças percebidas pelos próprios 

usuários, como resultado do tratamento recebido por eles em 

serviços de saúde mental; a média foi de 2,62 com desvio padrão de 

0,52. Estes dados indicam que, no geral, a maioria dos participantes 

da pesquisa considerou estar melhor do que antes do tratamento. 

Com relação à subescala “Atividades e Saúde Física”, que 

avalia as mudanças percebidas pelo usuário no que diz respeito: às 

suas atividades de lazer, sua energia, a realização das tarefas de 

casa, a sua capacidade de cumprir obrigações e tomar decisões, 

seu interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa, assim 

como sua sexualidade, apetite e saúde física; obteve-se um escore 

médio de 2,57 e desvio padrão de 0,53. 

A subescala “Aspectos Psicológicos e Sono”, que avalia as 

mudanças percebidas pelos usuários em relação à: confiança em si 

próprio, seu humor, seus problemas pessoais, seu sentimento de 

interesse pela vida, sua capacidade de suportar situações difíceis e 

a qualidade do seu sono; teve média de 2,68 com desvio padrão de 

0,49. 

Por fim a subescala “Relacionamentos e Estabilidade 

Emocional”, que avalia as mudanças percebidas pelo usuário no que 

se refere: a sua convivência com os amigos, a estabilidade de suas 
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emoções, a sua convivência com a família e convivência com as 

outras pessoas; teve média de 2,56 e desvio padrão de 0,54. Os 

dados com as médias obtidas em cada subescala e no escore global 

dos 19 itens encontram-se na Tabela 27 a seguir: 

Tabela 27: Apresentação das médias obtidas em cada subescala e no 
escore global (EMP) segundo os usuários dos CAPSad, São 
Paulo-SP (n=263) 

Atividades e Saúde Física 

Média 2,57 
IC 95% Limite Inferior 2,51 

Limite Superior 2,64 
Mediana 3 
Desvio Padrão 0,53 

Aspectos Psicológicos e 
Sono 

Média 2,68 
IC 95% Limite Inferior 2,62 

Limite Superior 2,74 
Mediana 3 
Desvio Padrão 0,497 

Relacionamentos e 
Estabilidade Emocional 

Média 2,56 
IC 95% Limite Inferior 2,49 

Limite Superior 2,62 
Mediana 3 
Desvio Padrão 0,54 

Mudanças Percebidas 
Pelos Próprios Pacientes 

como Resultado do 
Tratamento 

Média 2,62 
IC 95% Limite Inferior 2,56 

Limite Superior 2,69 
Mediana 3 
Desvio Padrão 0,52 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

 

4.2.3.3 Na Perspectiva dos Familiares 

I. SATIS FAMILIARES 

O grau de satisfação global dos familiares com o CAPSad, foi 

calculado com base nos 8 itens da escala geral de satisfação – 

SATIS–BR. O escore médio obtido para a escala geral foi de 4,23 

com desvio padrão de 0,60; o que demonstra que a maioria dos 

entrevistados está muito satisfeito com o serviço. 
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O fator que apresentou maior grau de satisfação foi o 

referente aos resultados do tratamento do usuário, primeiro fator, e 

avalia se, na opinião do familiar, o usuário se beneficiou do 

tratamento recebido no serviço, se este foi efetivo em ajudá-lo a lidar 

com os seus problemas e se o usuário recebeu o tratamento que o 

familiar achava que ele necessitava. O escore médio foi de 4,36 com 

desvio padrão de 0,77; revelando que os familiares estão muito 

satisfeitos com os resultados do tratamento. 

O terceiro fator refere-se à qualidade do tratamento recebido 

e avalia a satisfação do familiar em relação às medidas tomadas no 

serviço para garantir a privacidade e a confidencialidade sobre o 

problema do paciente, no decorrer do tratamento. Obteve-se uma 

média de 4,18 com desvio padrão de 0,75; apontando que os 

usuários estão satisfeitos com a privacidade e confidencialidade do 

serviço. 

O segundo fator foi o que recebeu pior avaliação, sendo que 

este possui itens referentes à competência e acolhida da equipe, e 

avalia o grau de satisfação do familiar com relação: à competência e 

à capacidade da equipe em compreender o problema e o tipo de 

ajuda de que o usuário necessitava. Obteve-se uma média de 4,14 

com desvio padrão de 0,63. Esses dados indicam que os 

entrevistados estão menos satisfeitos com a acolhida e competência 

da equipe, do que com outros fatores. 

Tabela 28: Apresentação das médias obtidas em cada fator e no escore 
global de satisfação (SATIS-BR) segundo os familiares dos 
usuários dos CAPSad, São Paulo-SP (n=209) 

Grau de 
Satisfação com os 

Resultados do 
Tratamento do 

Familiar no 
CAPSad

Média 4,36 
IC 95% Limite Inferior 4,26 

Limite Superior 4,47 
Mediana 4,66 
Desvio Padrão 0,77 

Grau de 
Satisfação com 

Relação à 
Acolhida e 

Competência da 

Média 4,14 
IC 95% Limite Inferior 4,05 

Limite Superior 4,23 
Mediana 4,33 
Desvio Padrão 0,63 
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Equipe
Grau de 

Satisfação 
Referente à 

Privacidade e 
Confidencialidade 

no CAPSad 

Média 4,18 
IC 95% Limite Inferior 4,08 

Limite Superior 4,28 
Mediana 4,00 
Desvio Padrão 0,75 

Satisfação Global 
Com CAPSad 

Média 4,23 
IC 95% Limite Inferior 4,15 

Limite Superior 4,32 
Mediana 4,37 
Desvio Padrão 0,60 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

II. EMP FAMILIARES 

O escore global da Escala de Mudança Percebida (EMP - 

Familiares) visa avaliar as mudanças percebidas pelos familiares 

nos diferentes aspectos da vida dos usuários, em função do 

tratamento recebido em serviços de saúde mental; a média foi de 

2,50 com desvio padrão de 0,44. Estes dados indicam que, no geral, 

a maioria dos pesquisados considerou que seu familiar está melhor 

do que antes do tratamento. 

A subescala com pior avaliação foi referente à “Ocupação”, 

que avalia as mudanças percebidas pelos familiares nos aspectos 

referentes às ocupações dos usuários: atividades de lazer, tarefas 

de casa, capacidade de cumprir obrigações e tomar decisões, 

interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa e energia. 

Obteve-se um escore médio de 2,40 e desvio padrão de 0,55, 

indicando que os entrevistados percebem menos melhora nessa 

área da vida de seu familiar. 

A “Dimensão Psicológica”, segunda subescala, avalia as 

mudanças percebidas nos seguintes aspectos da vida do paciente: 

capacidade de suportar situações difíceis, humor, estabilidade das 

emoções, confiança em si mesmo, problemas pessoais e interesse 

pela vida. Essa foi a subescala que apresentou a maior média 2,56 

com desvio padrão de 0,49; apontando que os entrevistados 
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perceberam maiores mudanças na área relacionada a aspectos mais 

subjetivos na percepção da melhora do usuário. 

A terceira subescala “Relacionamentos” avalia as mudanças 

percebidas pelos familiares nos seguintes aspectos dos 

relacionamentos do paciente: convivência com sua família, 

relacionamento com seus amigos (as) e convivência com as outras 

pessoas. Obteve-se uma média de 2,55 com desvio padrão de 0,55. 

Por fim a “Saúde Física”, quarta subescala, avalia as 

mudanças percebidas pelos familiares no que se refere aos 

seguintes aspectos da saúde física do usuário: apetite, sono, saúde 

física e sexualidade. Obteve-se uma média de 2,49 e desvio padrão 

de 0,46. Os dados com as médias obtidas em cada subescala e no 

escore global dos 18 itens encontram-se na Tabela 28 a seguir: 

Tabela 29: Médias obtidas na subescala e no escore global (EMP) segundo 
os familiares dos usuários dos CAPSad, São Paulo-SP (n=209) 

Aspectos Referentes às 
Ocupações 

Média 2,40 
IC 95% Limite Inferior 2,33 

Limite Superior 2,48 
Mediana 2,40 
Desvio Padrão 0,55 

Aspectos Referentes à Vida

Média 2,56 

IC 95% Limite Inferior 2,49 
Limite Superior 2,63 

Mediana 2,66 
Desvio Padrão 0,49 

Aspectos Referentes aos 
Relacionamentos 

Média 2,55 
IC 95% Limite Inferior 2,47 

Limite Superior 2,63 
Mediana 3,00 
Desvio Padrão 0,55 

Aspectos Referentes à 
Saúde Física 

Média 2,49 

IC 95% Limite Inferior 2,43 
Limite Superior 2,55 

Mediana 2,50 
Desvio Padrão 0,46 

Aspectos Referentes aos 
Resultados do Tratamento 

Média 2,50 
IC 95% Limite Inferior 2,44 

Limite Superior 2,56 
Mediana 2,61 
Desvio Padrão 0,44 

Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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4.3 ANÁLISE INFERENCIAL 

4.3.1 Trabalhadores 

4.3.1.1 Satisfação 

Para a análise dos determinantes da satisfação dos 

trabalhadores optamos pela seguinte metodologia para definir a 

inclusão das variáveis nos modelos de regressão. Primeiramente 

dividimos as variáveis em seis diferentes conjuntos de variáveis, a 

saber: características sócio-demográficas, perfil do trabalhador, 

problemas no trabalho, estrutura física e condições de trabalho, 

processo de trabalho e por fim as atitudes frente ao álcool, 

alcoolismo e alcoolista. 

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos a análise univariada 

de cada variável e incluímos no modelo múltiplo de cada conjunto as 

variáveis com valor de p ≤ 0,3. Optamos por uma regra mais 

permissiva visando reduzir a possibilidade de excluir variáveis que 

sejam de fato importantes no modelo final. Após as análises 

univariadas, estimamos um modelo múltiplo de cada conjunto de 

variáveis, a partir do qual selecionamos todas as variáveis que 

tiveram um valor de p ≤ 0,1 e as incluímos no Modelo Múltiplo Final 

sobre os determinantes da satisfação do trabalhador - SATIS-

TRABALHADOR, no qual utilizamos erros padrões robustos à 

heterocedasticidade. 

As tabelas de 30 a 36 apresentam os resultados dos modelos 

lineares univariados e os modelos finais múltiplos para os 

respectivos conjuntos de variáveis: características sócio-

demográficas, perfil do trabalhador, problemas no trabalho, estrutura 

física e condições de trabalho, processo de trabalho e por fim as 

atitudes frente ao álcool, alcoolismo e alcoolista, como variáveis 

independentes. Em todas as análises, a variável dependente é o 

escore final da escala SATIS-Trabalhador. 
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Na tabela 30 analisamos os efeitos das características sócio 

demográficas na satisfação do trabalhador. As variáveis incluídas no 

modelo foram quatro: a) cor/raça; b) idade; c) estado civil; e d) 

escolaridade. 

Medimos Cor/Raça por meio da auto-declaração do 

trabalhador e dividimos em duas categorias: 0- branco e 1- não 

branco. 

A variável Estado Civil é dividida também em duas categorias: 

0- vive sozinho (solteiro, separado, divorciado e viúvo) e 1- vive com 

companheiro (casado/amasiado). 

Por fim, Escolaridade é apresentada em 4 categorias: 0- 

ensino fundamental ou médio; 1- ensino técnico; 2- ensino superior; 

3- pós graduação. Tomamos como categoria de comparação a 

educação fundamental ou média5. 

Como pode ser observado na Tabela 30, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos. Mas nos modelos univariados 

apenas uma variável teve um valor de p ≤ 0,3: Escolaridade, na qual 

a categoria pós-graduação indica que os trabalhadores com pós-

graduação são menos satisfeitos que os trabalhadores com ensino 

médio e fundamental.  

Contudo no modelo múltiplo a variável Escolaridade perde 

significância e nenhuma outra variável tem valor de p ≤ 0,05, o que 

indica que não temos confiança estatística para dizer que a 

escolaridade ou qualquer outro fator sociodemográfico tem efeito no 

grau de satisfação geral da equipe com o serviço. Ademais, 

podemos ver pelos valores estimados do R2 ajustado que o modelo 

multivariado das características sócio–demográficas explica muito 

pouco da satisfação do trabalhador, apenas 3% de toda variação6. 

                                            
5 Sempre apresentamos como categoria 0 – a classe de comparação dos modelos 
multi-categóricos. 
6 Ao longo de toda a pesquisa analisamos sempre o R2 ajustado. 
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Tabela 30: Características Sócio-Demográficas – SATIS-Trabalhador. 
 São Paulo/SP (n=288) 

Modelos SATIS Global Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Etnia 0,080 0% 0,030 

 p valor 0,169 0,634 
Modelo 2 Idade -0,003 0% -0,001 

 p valor 0,299 0,304 
Modelo 3 Com 

Companheiro -0,075 0% -0,071 
 p valor 0,195  0,227 

Modelo 
Escolaridadade Ensino Técnico -0,060 3% -0,050 
 p valor 0,588 0,642 
 Ensino Superior -0,096 -0,110 
 p valor 0,297 0,257 
 Pós - Graduação -0.187** -0.180* 
 p valor 0,041 0,056 
 constante   3.887*** 
   0,00 

Número de Casos - (todos 
modelos) 263 R2 3% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 31 analisamos a associação entre as variáveis de 

perfil do trabalhador com a sua satisfação. As variáveis incluídas no 

modelo são seis: a) tempo de trabalho no CAPSad; b) profissão; c) 

existência de outro vínculo de trabalho; d) carga horária; e) renda 

total e f) turno de trabalho. 

Destas variáveis, carga horária é medida em horas semanais 

de trabalho. E três possuem quatro categóricas: 

i) Renda Total: 0 – 1 a 3 salários mínimos; 1 – 4 a 7 salários 

mínimos; 2 – 8 a 11 salários mínimos e 3 – acima de 12 

salários mínimos; a categoria de comparação foi 1 a 3 

salários mínimos. 

ii) Profissão: 0 – técnico administrativo; 1 – técnico de saúde; 2 

– oficineiro; 3 – nível superior de saúde.  
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iii) Turno de trabalho: 0 – dia; 1 – noite; 2 – revezamento 

semanal; 3 – parte dia e parte noite. Tomamos com categoria 

de comparação o turno diurno. 

E as outras duas são dicotômicas:  

i)  Tempo de trabalho no CAPSad: 0- menos de 1 ano e 1- mais 

que 1 ano. 

ii) Outro vínculo indica se o profissional tem outro vínculo de 

trabalho: (0 – sem vínculo e 1 – com vinculo). 

Tabela 31: Perfil do Trabalhador – SATIS-Trabalhador. São Paulo/SP (n=288) 

Modelos SATIS Global Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Tempo no CAPSad -0.340*** 10% -0.306*** 

 p valor 0,000 0,000 
Modelo 2 
Profissão Técnico de Saúde -0,003 1% 0,019 

 p valor 0,977 0,826 
 Oficineiro -0,116 -0.111 
 p valor 0,387 0,397 
 Nível Superior de Saúde 0.158** -0.129 
 p valor 0,037 0,203 

Modelo 3 Outro Vínculo -0.240** 4% -0.140* 
 p valor 0,001  0,084 

Modelo 4 Carga Horária 0,004 0% 0,000 
 p valor 0,249 0,983 

Modelo 5 
Renda 4 a 7 sal. mínimos -0,080 5% -0,029 

 p valor 0,207 0,697 
 8 a 11 sal. mínimos -0,116 0,107 
 p valor 0,215 0,367 
 acima 12 sal. mínimos -0.348** -0,119 
 p valor 0,003 0,390 

Modelo 6 
Turno Noturno 0,007 0% 0,014 

 p valor 0,111 0,914 
 Rev. Semanal 0,002 0,016 
 p valor 0,667 0,914 
 Dia e Noite -0,132 -0.240* 
 p valor 0,296 0,051 
 constante   4.01*** 

    0,000 
Número de Casos - (todos modelos) 288 R2 14% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 



Resultados 125 
 

 
 

Em relação ao perfil do trabalhador, como pode ser observado 

na Tabela 31, todas as variáveis que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos 

modelos univariados foram inseridas nos modelos múltiplos. Nos 

modelos univariados as únicas variáveis que tiveram um valor de p ≤ 

0,05 são Tempo de trabalho, Profissão, Outro Vínculo e Renda.  

O coeficiente negativo de Tempo de trabalho indica que 

quanto mais tempo o trabalhador atua no CAPSad maior sua 

insatisfação. Já o resultado da variável Profissão - na categoria Nível 

Superior de Saúde indica que os trabalhadores em nível superior 

estão mais satisfeitos que os técnicos administrativos; Outro Vínculo 

indica que aqueles que possuem outro vínculo de trabalho são 

menos satisfeitos dos que os trabalhadores que apenas trabalham 

no CAPSad e, por fim, a categoria Renda Superior a 12 Salários 

Mínimos indica que os trabalhadores com essa renda são mais 

insatisfeitos que os trabalhadores que ganham até 3 salários 

mínimos. 

Contudo no modelo múltiplo apenas a variável Tempo de 

Trabalho no CAPS ad permanece significante, com valor de p ≤ 

0,05; indicando que quanto maior o tempo de trabalho no CAPSad 

menor a satisfação do trabalhador. Todas as outras perdem o efeito 

estatístico. Podemos ver inclusive pela análise do R2 que o modelo 

múltiplo explica 14% da variação da satisfação do trabalhador, 

enquanto só a variável Tempo de Trabalho no CAPSad é 

responsável por 10%. 

Na tabela 32 analisamos os efeitos dos problemas 

identificados no trabalho na satisfação do trabalhador. As variáveis 

incluídas no modelo são seis: a) Fadiga; b) Choque de Horário; c) 

Organização de Vida; d) Estresse; e) Sinais e Sintomas Físicos e f) 

Outros Problemas. Essas seis variáveis são dicotômicas e indicam 

se o profissional tem ou não tem esses problemas. 

No que tange aos problemas de trabalho, embora quase 

todas as variáveis tenham sido significantes nos modelos 
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univariados, a única variável que teve valor de p ≤ 0,05 no modelo 

múltiplo foi a variável Estresse, indicando que o fator estresse 

nessas categorias tem associação negativa com o grau de 

satisfação e predominância em relação aos outros problemas 

relatados. Ou seja, quanto maior o nível de estresse, menor a 

satisfação geral da equipe com o serviço. 

Ademais, podemos ver pelo R2 no modelo múltiplo que os 

problemas no trabalho explicam pouco da satisfação do trabalhador: 

apenas 6% de toda variação. No modelo múltiplo todas as outras 

variáveis tornam-se insignificantes estatisticamente, tendo inclusive 

valores de p ≥ 0,1. 

Tabela 32: Problemas Identificados no Trabalho – SATIS-Trabalhador. São 
Paulo – SP (n=288) 

Modelos SATIS Global Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Fadiga -0.190** 3% -0,015 

 p valor 0,002 0,855 
Modelo 2 Choque horário -0,119 0% 0,030 

 p valor 0,138 0,741 
Modelo 3 Organização de Vida -0.180** 2% -0,061 

 p valor 0,010  0,460 
Modelo 4 Estresse -0.270*** 6% -0.180** 

 p valor 0,000 0,032 
Modelo 5 Sintomas -7.930*** 4% -0,121 

 p valor 0,000 0,135 
Modelo 6 Outros Problemas -0,118 0% 0,004 

 p valor 0,160 0,961 
 constante   3.88*** 
    0,000 

Número de Casos - (todos modelos) 288 R2 6% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 
Na tabela 33 analisamos os efeitos da estrutura física e das 

condições de trabalho na satisfação do profissional. As variáveis 

incluídas no modelo são três: a) Estrutura Física; b) Condições de 

Trabalho; c) Outros Incômodos.  

A variável Estrutura Física é um índice construído a partir de 

um somatório de respostas a itens referentes aos equipamentos de 
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proteção coletivas, de segurança e de bem estar dos profissionais, 

variando de 0 a 11. A variável outros incômodos também 

corresponde ao somatório das respostas de quatro perguntas a 

respeito de situações incomodas que os trabalhadores enfrentam no 

campo de trabalho. 

Já a variável Condições de Trabalho é uma mensuração 

sobre a mudança percebida dos profissionais em relação às 

condições de trabalho em quatro categorias: 0 – pioraram; 1 – não 

mudaram; 2 – melhoraram pouco; e 3 – melhoraram muito.  

Os resultados da Tabela 33 são bastante discrepantes dos 

resultados até agora apresentados. Enquanto as Características 

Sócio-demográficas, o Perfil do Trabalhador (com exceção apenas 

da variável Tempo de Trabalho no CAPSad) e Problemas 

Identificados no Campo de Trabalho pouco explicam da satisfação 

do trabalhador, a Estrutura e as Condições de Trabalho, por sua vez, 

são importantes determinantes. Mais uma vez as três variáveis são 

significantes com valor de p ≤ 0,05 e, portanto, entram no modelo 

múltiplo. 

No modelo múltiplo todas continuam significantes ao 

possuírem valor de p ≤ 0,05. As duas variáveis que são somatórios – 

Estrutura Física e Incômodos – estão bastante associadas com a 

satisfação do trabalhador e com o sinal da relação esperado. Já uma 

das categorias da variável condições de trabalho deixou de ser 

significante no modelo múltiplo (não melhoraram deixa de ser 

estatisticamente diferente de pioraram), enquanto as outras duas 

(melhoraram pouco e melhoraram muito) mantiveram-se 

significantes. 

Por fim, podemos apontar também que o R2 desta classe de 

variáveis é bastante superior aos apresentados anteriormente, cerca 

de 40% da variação de satisfação do trabalhador é explicada por 

estas três variáveis. 

  



Resultados  128 
 

Tabela 33: Estrutura Física e Condições de Trabalho – SATIS-Trabalhador. 
São Paulo/SP (n=288) 

Modelos SATIS Global Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Estrutura Física 0.100*** 22% 0.050*** 

 p valor 0,000 0,000 
Modelo 2

Condições de 
Trabalho 

 
 Não mudaram 0.340** 17% 0,120 

 p valor 0,001 0,165 
 Melhoraram Pouco 0.350*** 28% 0.200** 
 p valor 0,000 0,016 
 Melhoraram Muito 0.690*** 0.360*** 
 p valor 0,000 0,000 

Modelo 3 Incômodos -0.210*** 28% -0.140*** 
 p valor 0,000  0,000 
 constante   3.470*** 
    0,000 

Número de Casos - (todos modelos) 288 R2 39% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 34 analisamos os efeitos dos processos de trabalho 

desenvolvidos no serviço na satisfação do profissional. As variáveis 

incluídas no modelo são sete: a) Atividades Oferecidas; b) 

Possibilidades de Trabalho; c) Atividades Terapêuticas Oferecidas; 

d) Sobrecarga no Trabalho; e) Competências da Equipe; f) Notas de 

Supervisão; e g) Notas de Apoio. 

Quatro destas variáveis são consideradas como medidas 

contínuas: 

i) Atividades oferecidas: a respeito do desenvolvimento de 

atividades oferecidas e realizadas pelos profissionais no 

campo de trabalho, variando de 0 a 19. 

ii)  Possibilidades de trabalho: índice construído a partir de 

somatório de respostas a oito itens referentes à autonomia do 

trabalhador no desenvolvimento de atividades profissionais 

cotidianas, variando de 0 a 8.  

iii)  Atividades Terapêuticas Oferecidas: índice construído a partir 

de somatório das respostas de 33 itens a respeito do 
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desenvolvimento de oficinas e atividades terapêuticas 

oferecidas no campo de trabalho. 

iv)  Sobrecarga no trabalho: índice da percepção dos 

profissionais em relação à sobrecarga no trabalho dividida em 

5 categorias – de 0 a 4. 

Já a variável Competências da Equipe é composta por dois 

componentes a) competência geral da equipe e b) competência da 

equipe para lidar com famílias; ambos são dicotômicos e mensuram 

se o trabalhador entende se a equipe é 0 – incompetente ou 1 – 

competente. 

Por fim, as variáveis Notas de Supervisão e Notas de Apoio 

são mensuradas em dois subcomponentes distintos por meio de 

notas atribuídas aos profissionais em cada quesito, podendo variar 

de 0 (ausência) a 10 (qualificada): i) Nota de Supervisão – a) 

supervisão entre equipe e b) supervisão pela comunidade; i) Por fim, 

Nota de Apoio – a) apoio entre a equipe e b) apoio pela comunidade.  

As variáveis relacionadas aos processos de trabalho são as 

que mais importam para se compreender e prever a satisfação dos 

trabalhadores no campo de trabalho de um CAPSad. Podemos 

constatar isso com a observação do R2 do modelo múltiplo. Cerca de 

59% da variação da satisfação do trabalhador é explicada por essa 

classe de variáveis. Entre todo o conjunto de variáveis desta classe, 

as que se destacaram são: Competência da Equipe, Notas de 

Supervisão e as Notas de Apoio, que explicam, respectivamente, 

29%, 33% e 43% da variação da satisfação dos trabalhadores.  

No que se refere aos efeitos individuais das variáveis, apenas 

as variáveis que mensuram as Atividades Oferecidas e as 

Possibilidades de Trabalho não são significantes ao possuírem valor 

de p ≥ 0,05. Já as outras quatro variáveis – Terapias Oferecidas; 

Competência da Equipe; Notas de Supervisão; e Notas de Apoio – 

são significantes e positivamente associadas com a satisfação do 

trabalhador, enquanto Sobrecarga no Trabalho tem relação 
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significante, mas negativa. Como todas as variáveis tem um valor de 

p ≥ 0,3; as sete entraram no modelo múltiplo. 

No modelo múltiplo, os resultados são um pouco alterados. 

Apenas os subcomponentes Supervisão pela Comunidade e Apoio 

pela Comunidade perdem significância. E a variável Atividades 

Oferecidas deixa de ter efeito negativo enquanto Possibilidades de 

Trabalho passa a ter efeito positivo e significante, assim como 

Atividades Terapêuticas Oferecidas. Todas as outras variáveis e 

seus subcomponentes repetem os mesmos resultados obtidos nos 

modelos univariados. 

Tabela 34: Processo de Trabalho – SATIS-Trabalhador.São Paulo/SP (n=288) 

Modelos SATIS Global Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Atividades Oferecidas -0.010* 1% 0,000 

 p valor 0,067 0,569 
Modelo 2 Possibilidade de Trabalho 0,030 0% 0.020* 

 p valor 0,199 0,086 
Modelo 3 Atividades Terapêuticas 

Oferecidas 0.030*** 4% 0.010** 
 p valor 0,000  0,003 

Modelo 4 Sobrecarga no Trabalho -0.150*** 14% -0.100*** 
 p valor 0,000 0,000 

Modelo 5 Competência da Equipe 
para lidar com Famílias 0.460*** 29% 0.270*** 

 p valor 0,000 0,000 
 Competência Geral da 

Equipe 0.480*** 0.250*** 
 p valor 0,000 0,001 

Modelo 6 Supervisão entre Equipe 0.072*** 33% 0.040*** 
 p valor 0,000 0,000 
 Supervisão pela 

Comunidade 0.029** 0,000 
 p valor 0,001 0,894 

Modelo 7 Apoio entre Equipe 0.105*** 0.040*** 
 p valor 0,000 43% 0,000 
 Apoio pela Comunidade 0,033 0.010* 
 p valor 0,000 0,095 
 constante   2.34*** 
   0,000 

Número de Casos - (todos modelos) 288 R2 59% 
Legenda: * = p ≤ 0,1  ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Na tabela 35 analisamos os resultados dos modelos lineares 

univariados e o modelo final múltiplo para as variáveis da Escala de 

Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (EAFAAA) 

na satisfação do profissional. As variáveis principais incluídas no 

modelo são a própria escala global das atitudes dos profissionais e 

depois os seus quatro diferentes fatores. 

No primeiro modelo fazemos uma regressão univariada 

apenas com a escala global e no segundo modelo fazemos uma 

regressão múltipla apenas com os quatro fatores da escala. A seguir 

refazemos o modelo múltiplo com quatro fatores, incluindo também 

uma variável do nível educacional dos profissionais para verificar se 

a relação entre atitudes e satisfação é afetada pela escolaridade dos 

indivíduos7.  

Tabela 35: Associação entre a EAFAAA e Escala Global da SATIS-
Trabalhador. São Paulo/SP (n=288). 

SATIS Global Modelo1 Modelo2 Modelo3 
Global -0,070
p valor 0,287

Trabalhar e o Relacionar-se com 
o Alcoolista 0.250*** 0.280*** 

p valor 0,002 0,000 
Atitudes Frente ao Alcoolista -0,070 -0,050 

p valor 0,244 0,341 
Atitudes Frente ao Alcoolismo 

(Etiologia) -0.180** -0.150* 
p valor 0,023 0,058 

Atitudes Frente ao Uso do Álcool -0.120*** -0.110** 
p valor 0,001 0,003 

Ensino Técnico -0,080 
p valor 0,479 

Ensino Superior -0.130 
p valor 0,182 

Pós Graduação -0.21** 
p valor 0,036 

constante 4.020*** 4.010*** 3.860*** 
0,000 0,000 0,000 

Número de Casos 288 288 288 
R2 0% 7% 8% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

                                            
7 Neste modelo a EAFAAA Global não foi inserida no modelo múltiplo. Como os 4 
fatores foram inseridos, a variável Global tornar-se-ia perfeitamente colinear e o 
modelo não poderia ser estimado. 
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Como podemos ver aparentemente as atitudes globais dos 

trabalhadores não estão correlacionadas com a sua satisfação no 

trabalho. Contudo, quando observamos a escala decomposta em 

seus quatro fatores fica evidente que apenas o fator 2 - Atitudes 

Frente ao Alcoolista não esta relacionada à satisfação, enquanto o 

fator 1 - Trabalhar e o Relacionar-se com o Alcoolista é positiva e 

significantemente relacionado, assim como os fatores 3 - Atitudes 

Frente ao Alcoolismo e 4 - Atitudes Frente ao Uso do Álcool que 

possuem uma relação negativa. Para os três fatores o valor foi de p 

≤ 0,05. A inclusão da escolaridade, no modelo 3, afeta os resultados 

do fator 3 apenas, que deixa de ser significantemente relacionado ao 

valor de p ≤ 0,05, mas ainda mantendo o sinal negativo. 

Por fim, na tabela 36 apresentamos o Modelo Múltiplo Final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

apresentadas nos modelos múltiplos de cada classe de variáveis p ≤ 

0,1, nas tabelas de 30 a 36. Optamos por essa significância para 

aumentar as exigências da inclusão de variável, mas sem correr o 

risco de eliminar variáveis que sejam determinantes.  

Contudo, a apresentação deste modelo é um pouco diferente 

das tabelas anteriores. Incluímos apenas um modelo e 

apresentamos o coeficiente estimado, em seguida o seu valor de p e 

o seu respectivo intervalo de confiança. Incluímos nos modelos as 

seguintes variáveis:  

a) Classe das variáveis sócio–econômicas: Escolaridade 

b) Classe das variáveis de Perfil do Trabalhador: Tempo de 

Trabalho no CAPSad; e Outro Vínculo. 

c) Classe das variáveis de Problemas Identificados no Trabalho: 

Estresse 

d) Classe das variáveis de Estrutura e Condições de Trabalho: 

Estrutura Física, Condições de Trabalho; e Incômodos. 
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e) Classe das variáveis de Processo de Trabalho: Possibilidades 

de Trabalho; Atividades Terapêuticas Oferecidas; Sobrecarga 

no Trabalho; Competências da Equipe; Notas de Supervisão; 

e Notas de Apoio. 

f) Classe das variáveis de Atitudes: EAFAAA – Fatores de 1 a 4.  

Na Tabela 36 apresentamos o modelo múltiplo final com todas 

as variáveis listadas acima e que apresenta entre estas nove 

variáveis (ou subcomponentes de variáveis) que são significantes ao 

terem um valor de p ≤ 0,05. Em primeiro lugar, apontamos que 

nenhuma variável das classes de variáveis sócio econômica, sobre o 

perfil do trabalhador ou sobre problemas identificados no trabalho 

possuem algum impacto estatisticamente significante sobre a 

satisfação do trabalhador. Já das três outras classes de variáveis, 

pelo menos um de seus componentes são significantes.  

Da classe de variáveis de estrutura e condições de trabalho, a 

Estrutura Física e os Incômodos são associados com a satisfação do 

trabalho, tendo a primeira uma relação positiva e a segunda uma 

relação negativa ao terem ambas, um valor de p ≤ 0,05. Já da classe 

de variáveis de Processo de Trabalho, encontramos cinco variáveis 

estatisticamente relacionadas com o grau de satisfação dos 

trabalhadores, a saber: Sobrecarga no Trabalho; Competência da 

Equipe para lidar com Famílias; Competência Geral da Equipe; 

Supervisão entre Equipe; e Apoio entre Equipe. Entre estas, como 

esperado, apenas sobrecarga no trabalho é negativamente 

associado e todas as outras estão associadas de forma positiva. 

Tabela 36: Análise de regressão múltipla final – SATIS-BR Trabalhadores do 
CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

Satis Global Coef. p>| t | Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Escolaridade (Ensino Técnico) -0.079 0.248 -0.213 0.055 
Escolaridade (Ensino Superior) -0.031 0.578 -0.141 0.079 
Escolaridade (Pós Graduação) -0.086 0.171 -0.210 0.037 
Tempo no CAPSad -0.060 0.128 -0.138 0.017 
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Outro Vínculo 0.020 0.738 -0.096 0.135 
Estresse -0.053 0.165 -0.128 0.022 
Estrutura Física 0.024** 0.003 0.008 0.040 
Condições de Trabalho  
(Não mudaram)

0.008 0.924 -0.161 0.177 

Condições de Trabalho 
(Melhoraram Pouco) 

0.037 0.625 -0.112 0.185 

Condições de Trabalho 
(Melhoraram Muito) 

0.107 0.215 -0.063 0.277 

Incômodos 
-

0.073***
0.000 -0.108 -0.037 

Possibilidade de Trabalho 0.025* 0.070 -0.002 0.051 
Atividades Terapêuticas 
Oferecidas 

0.007 0.170 -0.003 0.016 

Sobrecarga no Trabalho 
-

0.060***
0.000 -0.092 -0.028 

Competência da Equipe para 
lidar com Famílias 

0.207*** 0.000 0.094 0.320 

Competência Geral da Equipe 0.248** 0.002 0.093 0.403 

Supervisão entre Equipe 0.030*** 0.000 0.014 0.046 

Supervisão pela Comunidade -0.006 0.481 -0.024 0.012 

Apoio entre Equipe 0.032** 0.003 0.011 0.054 
Apoio pela Comunidade 0.013 0.161 -0.005 0.031 
EAFAAA Fator 1 0.153** 0.006 0.045 0.261 
EAFAAA Fator 2 0.002 0.952 -0.073 0.077 
EAFAAA Fator 3 -0.112** 0.068 -0.233 0.008 
EAFAAA Fator 4 0.000 0.986 -0.046 0.047 
Constante 2.444*** 0.000 2.032 2.855 
TOTAL DE CASOS 288 R2 66%

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 – Erros Padrões Robustos 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Entre as variáveis de atitudes que também foram testadas, 

encontramos evidências que a EAFAAA Fator 1 esta positivamente 

associada e a EAFAAA Fator 3 está negativamente associada. Já os 

outros dois fatores não apresentaram relação, seus respectivos 

coeficientes são muito diminutos, enquanto os seus valores de p são 

muito maiores do que p ≥0,1. 
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Podemos concluir, portanto, a partir do modelo múltiplo final 

que: 

i)  uma estrutura física mais desenvolvida aumenta a satisfação 

dos trabalhadores enquanto um maior número de situações 

incômodas a reduzem. 

ii)  quanto maior for a percepção dos profissionais em relação à 

sobrecarga que sofrem no cotidiano do campo de trabalho 

maior é sua insatisfação. 

iii)  trabalhar com uma equipe competente, que coopera entre si 

apoiando e supervisionando uns aos outros é um componente 

fomentador da satisfação do profissional; 

 

4.3.1.2 Atitudes 

Para a análise dos determinantes das atitudes dos 

trabalhadores na Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo 

e ao Alcoolista (EAFAAA) optamos por metodologia semelhante à 

utilizada na seção anterior para definir a inclusão das variáveis nos 

modelos de regressão. Em primeiro lugar dividimos as variáveis em 

três classes: descrição sociodemográfica dos trabalhadores, perfil do 

trabalhador e processo de trabalho. 

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos a análise univariada 

de cada variável e incluímos no modelo final de cada classe as 

variáveis com valor de p ≤ 0,3. Na Tabela 37 incluímos as variáveis 

sociodemográficas e de perfil do trabalhador e na Tabela 38 as 

variáveis de Processo de Trabalho. Após realizarmos o modelo 

múltiplo em cada Tabela, selecionamos todas as variáveis que 

tiveram um valor de p ≤ 0,1 nos modelos múltiplos e as incluímos no 

modelo final, apresentado na Tabela 39, sobre os determinantes das 

atitudes frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. 
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A Tabela 37 apresenta os resultados dos modelos lineares 

univariados e os modelos finais múltiplos para as classes de 

variáveis: perfil do trabalhador e características socioeconômicas. A 

Tabela 38 apresenta os resultados de processo de trabalho. Em 

todas, a variável dependente é o escore final da escala EAFAAA. 

Na Tabela 37 analisamos os efeitos das características 

sociodemográficas e do perfil do trabalhador em suas atitudes frente 

ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. As variáveis incluídas no 

modelo são as seguintes seis: a) sexo; b) cor/raça; c) escolaridade; 

d) renda; e) cursos de atualização; e f) profissão. 

Medimos gênero em 0- masculino e 1-feminino; cor/raça por 

meio da auto-declaração do trabalhador e dividimos em duas 

categorias: 0- branco e 1- não branco. Outra variável dicotômica é a 

variável curso de atualização que mensura se o trabalhador não fez 

(0) ou fez (1) cursos de atualização. As outras três variáveis 

possuem quatro categorias: 

i) Escolaridade: 0 – ensino fundamental ou médio; 1 – ensino 

técnico; 2 – ensino superior; 3 – pós-graduação. Tomamos 

com categoria de comparação a educação fundamental ou 

média.  

ii)  Renda total: 0 – 1 a 3 salários mínimos; 1 – 4 a 7 salários 

mínimos; 2 – 8 a 11 salários mínimos e 3 – acima de 12 

salários mínimos; a categoria de comparação foi 1 a 3 

salários mínimos.  

iii)  Profissão: 0 – técnico administrativo; 1 – técnico de saúde; 2 

– oficineiro; 3 – nível superior de saúde. 

Tabela 37: Modelos univariados – Variáveis Sociodemográficas e EAFAAA 
Trabalhadores dos CAPSad, São Paulo/SP (n=288) 

Modelos EAFAAA Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo  1 Sexo 0.131** 2% 0.073 

 p valor 0.021 0.135 
Modelo 2 Cor / Raça -0.162** 3% -0.228 

 p valor 0.002 0.636 
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Modelo 3 
Escolaridade  Ensino Técnico 0.185** 24% 0.085 

 p valor 0.047  0.406 
 Ensino Superior 0.429***  0.200** 
 p valor 0.000  0.016 
 Pós Graduação 0.638***  0.169 
 p valor 0.000  0.107 

Modelo 4 
Renda 4 a 7 sal. mínimos 0.314*** 20% 0.095 

 p valor 0.000 0.116 
 8 a 11 sal. mínimos 0.545*** 0.206** 
 p valor 0.000 0.024 
 acima 12 sal. mín. 0.539*** 0.199* 
 p valor 0.000 0.057 

Modelo 5 Curso de Atualização 0.328*** 11% 0.119** 
 p valor 0.000 0.027 

Modelo 6 
Profissão  Técnico de Saúde 0.183** 28% 0.093 

 p valor 0.006 0.219 
 Oficineiro 0.409*** 0.294** 
 p valor 0.000 0.007 
 Nível superior de 

Saúde 0.577*** 0.321** 
 p valor 0.000 0.001 
 constante   3.019*** 
 p valor   0.000 

Número de Casos - (todos modelos) 288 R2 33% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 – Erros Padrões Robustos 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Como pode ser observado na Tabela 38, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos, inclusive vale a pena apontar que 

todas as variáveis e categorias univariadas da tabela tiveram valor 

de p ≤ 0,05. Contudo, no modelo múltiplo as variáveis de sexo e 

cor/raça perdem significância. Em relação à variável de 

escolaridade, apenas aqueles que pertencem à categoria Ensino 

Superior possuem atitudes mais positivas e essa diferença é 

significantemente diferente da categoria educação fundamental ou 

média. Sobre a variável de renda, as duas categorias de maior 

remuneração possuem atitudes mais positivas que a categoria de 

comparação. 
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Ademais, os trabalhadores que fizeram cursos de atualização 

também possuem atitudes significativamente mais positivas do que 

as atitudes daqueles que não fizeram. E por fim, os trabalhadores 

técnicos e com nível superior de saúde possuem melhores atitudes 

que os técnicos administrativos.  Por fim, observando os R2 dos 

modelos, percebemos que as variáveis mais explicativas são a 

escolaridade e a renda obtida no CAPSad, ambas explicam 24% e 

28% da variação das atitudes dos trabalhadores. Mas ambas 

parecem captar os mesmos efeitos, uma vez que o R2 do modelo 

múltiplo só é ligeiramente superior, explicando 33% das atitudes. 

Na tabela 38 analisamos os efeitos de duas variáveis sobre o 

Processo de Trabalho, a saber: a) objetivo das intervenções 

terapêuticas; e b) indicação das internações. 

O objetivo das intervenções terapêuticas é medido da 

seguinte forma: 0 – Alertar para os riscos do consumo de álcool e 

outras drogas, afastar as pessoas das drogas, evitar lugares e 

pessoas que incentivam o uso de álcool e outras drogas ou não sei; 

1 – Desenvolver a consciência crítica para além do consumo de 

álcool e outras drogas e conjunto de todas as alternativas. 

As indicações de internações foram medidas como 0 – pelo 

médico, pela família, pelo usuário ou por via judicial e 1 – após 

discussão em equipe.  

Ambas as variáveis são significantes no modelo múltiplo, o 

que indica que os indivíduos que acreditam que desenvolver 

consciência crítica acerca do álcool e outras drogas é o principal 

objetivo das intervenções e aqueles que indicam internação após 

discussão de caso em equipe possuem melhores atitudes, com um p 

valor ≤ 0,0001, mostrando alta significância deste modelo. 
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Tabela 388: Modelos univariados intervenções e internações - Determinantes 
da Atitude dos Profissionais, São Paulo/SP (n=288) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo Múltiplo 
intervenções 0.313***  0.284*** 

p valor 0.000 0.000 
internações  0.360** 0.316*** 

p valor 0.001 0.000 
_cons. 3.319*** 3.249*** 3.063*** 

0.000 0.000 0.000 
N 288 288 288 
R2 8% 6% 12% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 – Erros Padrões Robustos 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Por fim, na Tabela 39 apresentamos o modelo múltiplo final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

apresentadas nos modelos múltiplos das duas primeiras tabelas. O 

critério adotado para entrada de uma variável no modelo final é que 

a variável tenha um valor de p ≤ 0,1 no modelo múltiplo. Incluímos 

da Tabela 36 as variáveis: Escolaridade, Cursos de Atualização, 

Renda e Profissão. E da tabela 37 incluímos as duas variáveis de 

processo: intervenções e internações. A apresentação deste modelo 

final é um pouco diferente das Tabelas anteriores. Incluímos apenas 

um modelo e apresentamos o coeficiente estimado, em seguida o 

seu valor de p e o seu respectivo intervalo de confiança. 

Tabela 39: Análise de regressão múltipla final da EAFAA profissionais, 
CAPSad, São Paulo/SP (n=288). 

EAFAAA Coef. P>| t | Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Escolaridade (Ensino 
Técnico) 0,078 0,492 -0.145 0.301 
Escolaridade (Ensino 
Superior) 0,176 0,063* -0.009 0.361 
Escolaridade (Pós 
Graduação) 0,153 0,170 -0.066 0.372 
Renda (4 a 7 sal. mínimos) 0,066 0,317 -0.064 0.197 
Renda (8 a 11 sal. mínimos) 0,209 0,020** 0.033 0.385 
Renda (acima 12 sal. mín.) 0,181 0,093* -0.030 0.392 
Curso de Atualização 0,100 0,065* -0.006 0.206 
Profissão (Técnico de 
Saúde) 0,069 0,423 -0.100 0.237 
Profissão (Oficineiro) 0,218 0,080** -0.026 0.462 
Profissão (Nível superior de 
Saúde) 0,298 0,002*** 0.109 0.487 
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Intervenções - 1 0,152 0,008*** 0.040 0.263 
Internações - 2 0,100 0,160 -0.040 0.241 
_cons 2,915 0,000 2.748 3.082 
TOTAL DE CASOS 288 R2 34%   
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 – Erros Padrões Robustos 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

No modelo final sobre Atitudes apresentado na Tabela 39 as 

variáveis que permanecem significantes com valor de p ≤ 0,05 são: 

Renda, Profissão e Intervenções. Da variável Escolaridade apenas 

os profissionais que possuem Ensino Superior possuem atitudes 

significativamente mais positivas que as atitudes dos trabalhadores 

que só possuem Ensino Fundamental ou Médio, mas apenas a um 

valor de p ≤ 0,1. O mesmo acontece com a variável renda, aqueles 

que ganham de 8 a 11 salários mínimos possuem atitudes mais 

positivas que o grupo de comparação. 

Algo bastante semelhante acontece a respeito da profissão 

dos trabalhadores. Somente os profissionais de nível superior em 

Saúde e Oficineiros possuem atitudes significantemente mais 

positivas que os profissionais administrativos. Por fim, o objetivo das 

intervenções está positivamente associado a melhores atitudes dos 

profissionais. Todas as outras variáveis, como por exemplo, 

internações, cursos de atualização não apresentam efeitos sobre as 

atitudes que sejam asseguradamente diferentes de zero. 

 

4.3.2 Usuários 

4.3.2.1 Satisfação dos usuários 

Para a análise dos determinantes da satisfação dos usuários 

adotamos a mesma metodologia utilizada na seção anterior (na qual 

analisamos a satisfação e as atitudes dos trabalhadores) para definir 

a inclusão das variáveis nos modelos de regressão. Em primeiro 

lugar dividimos as variáveis em três diferentes classes: 

sociodemográficas, perfil dos usuários; e relacionadas ao processo e 

estrutura, sendo que esta última foi dividida em 3 conjuntos distintos: 
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processo1 – participação do usuário no CAPSad, processo2 – visão 

do usuário acerca do tratamento; e processo3 – avaliação do usuário 

em relação à assistência e estrutura do CAPSad. Assim em 

processo3 incluímos também duas variáveis de estrutura. 

As tabelas de 40 a 45 a seguir apresentam os resultados dos 

modelos lineares univariados e os modelos finais múltiplos para 

cada classe de variáveis relacionada à qualificação 

sociodemográfica dos usuários, o perfil destes e também os dois 

conjuntos de variáveis relacionadas ao processo e o terceiro 

relacionado ao processo e estrutura. Em todos os modelos a variável 

dependente é o escore final da escala de satisfação do usuário. 

Na tabela 40 analisamos os efeitos das características 

sociodemográficas na satisfação do usuário. Os potenciais 

determinantes da satisfação do usuário são analisados a partir de 

um conjunto de dez variáveis distintas. Para cada uma destas 

variáveis testamos um modelo univariado. A seguir selecionamos 

apenas aquelas que estão relacionadas com a satisfação do usuário 

a um valor de p ≤ 0,3 para o modelo múltiplo da classe. 

As variáveis incluídas no modelo são as dez seguintes: a) 

idade; b) sexo; c) etnia; d) estado civil; e) escolaridade; f) jornada de 

trabalho; g) renda familiar; h) nº de membros da família; i) tipo de 

moradia; e j) bens. 

Medimos as variáveis com duas ou três categorias: 

i) Sexo em duas categorias: 0- feminino e 1- masculino;  

ii)  Etnia por meio da auto-declaração do usuário e dividimos em 

três categorias: 0- branco, 1- negro e 2- pardos e índios;  

iii)  Estado Civil: 0- vive sozinho (solteiro, separado, divorciado e 

viúvo) e 1- vive com companheiro (casado / amasiado).  

iv)  Tipo de Moradia: 0- situação vulnerável de moradia (hospital 

ou instituição/rua/abrigo de emergência/albergue/centro de 

acolhida/pensão) e 1- moradia regular (casa ou apartamento 
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próprio/casa ou apartamento alugado/casa de amigos e 

familiares).  

v)  Renda familiar: 0- até 2 salários mínimos, 1- entre 2 a 4 

salários mínimos, 2- acima de 4 salários mínimos.  

Além destas, duas são multicategóricas: 

i) Escolaridade: 0- sem escolaridade/ensino fundamental 

incompleto, 1- ensino fundamental completo/ensino médio 

incompleto, 2- ensino médio completo/curso técnico completo, 

3- ensino superior incompleto/ensino superior completo/pós 

graduação incompleta.  

ii) Jornada de Trabalho: 0- não trabalha/jornada parcial não 

remunerada, 1- trabalho eventual, 2- jornada parcial 

remunerada e 3- jornada integral remunerada.  

Por fim temos a variável bens que se refere à quantidade de 

bens que o usuário declara ter; e a variável número de pessoas da 

família foi informada pelo usuário. 

Como pode ser observado na Tabela 40, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos. Na primeira coluna da tabela 

apresentamos o nº do modelo univariado, na segunda coluna o 

nome variável do modelo (ou as categorias nas variáveis 

multicategóricas), na terceira o coeficiente estimado e o respectivo 

valor de p e na quarta o R2 ajustado do modelo. Por fim na quinta 

coluna apresentamos o modelo múltiplo da categoria, no qual todas 

as variáveis com valor de p ≤ 0,3 estão inseridas. Esta estrutura é 

repetida em todas as análises. 

Nas variáveis jornada de trabalho e renda familiar no último 

mês, as categorias trabalho eventual e renda familiar entre 2 a 4 

salários mínimos são significantemente diferentes das respectivas 

categorias não trabalha e renda até 2 salários mínimos a um valor 

de p ≤ 0,05; indicando, respectivamente, que quem possui trabalho 
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eventual é mais satisfeito do que quem não trabalha e quem tem 

renda familiar entre 2 a 4 salários também é mais satisfeito do que 

quem recebe até 2 salários mínimos. Contudo, as categorias 

superiores destas duas variáveis não estão associadas a uma maior 

satisfação que as categorias de comparação. 

Além destas duas categorias das variáveis citadas acima, 

nenhum outro coeficiente estimado é significantemente diferente de 

zero a um valor de p bastante permissivo como ≤ 0,3, o que indica 

claramente que as variáveis sociodemográficas não impactam na 

satisfação do usuário. 

Outra indicação clara da pouca associação destas variáveis 

sociodemográficas é obtida analisando o R2 ajustado dos modelos 

univariados e do modelo múltiplo. Todos são muito baixos, a maioria 

explicando 0% da variação da satisfação do usuário. E o maior R2 

ajustado é o encontrado no modelo multivariado que é de apenas 

2%, um valor muito baixo, indicando claramente a não associação 

entre as características sociodemográficas dos usuários e a sua 

satisfação com o CAPSad 

Tabela 40: Modelos univariados das Características Sociodemográficas dos 
Usuários do CAPSad – SATIS-BR Usuários São Paulo/SP (n=263) 

MODELOS SATISGLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 Idade 0,002 0% 

p valor 0,435 
Modelo 2 Sexo -0,079 0% 

p valor 0,323 
Modelo 3 
Raça / Cor Negro 0,033 0%  

p valor 0,745 
Pardos e Índios 0,041 

p valor 0,565 
Modelo 4 Estado Civil -0,072 0% 

p valor 0,308 
Modelo 5 
Escolaridade Ensino Fund. Comp. -0,090 0%  

p valor 0,307 
Ensino Médio Comp. -0,072 

p valor 0,406 
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Ensino Superior -0,026 
p valor 0,796 

Modelo 6 
Jornada de 
Trabalho 

Trabalho Eventual 0.204** 0,9% 0.219** 

p valor 0,050 0,035 
Parcial Remunerada 0,120 0,100 

p valor 0,416 0,499 
Integral Remunerada -0,027 -0,032 

p valor 0,711 0,661 
Modelo 7 
Renda 2 - 4 Sal. Mínimos 0.165*** 1,0% 0.175*** 

p valor 0,033 0,023 
Mais de 4 Sal. Mínimos 0,086 0,094 

p valor 0,372 0,327 
Modelo 8 Nº de Membros na Família -0,008 0% 

p valor 0,619 
Modelo 9 Tipo de Moradia 0,045 0% 

p valor 0,689 
Modelo 10 Bens 0,006 0% 

p valor 0,385 
 constante   4.406*** 
 p valor   0.000 
 Número de Casos - (todos 

modelos) 263 R2 2.1% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01  
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Aliás, o diminuto impacto das variáveis independentes 

selecionadas nesta seção na variável dependente foi algo bastante 

comum na análise da Satisfação do Usuário, com exceção das 

variáveis de processo. Uma explicação plausível para tal resultado 

decorre do fato que a grande maioria dos usuários respondeu aos 

questionários de maneira bastante similar, sendo quase todos 

bastante satisfeitos com o serviço recebido, o que tornou a 

variabilidade das respostas bastante constrangida. 

Na tabela 41 analisamos o conjunto de variáveis que 

mensuram o perfil do usuário de modo a verificar se este conjunto de 

características estão associadas com o grau de satisfação 

reportado. As variáveis incluídas no modelo são oito: a) tempo que 

frequenta o CAPSad, b) conhecimento do seu diagnóstico, c) 
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existência de internação psiquiátrica antes do tratamento no 

CAPSad, d) necessidade de internação psiquiátrica durante o 

tratamento no CAPSad, e) ser fumante, f) consumo de bebida 

alcóolica no último mês, g) uso de alguma droga ilegal no último 

mês, e h) encaminhamento ao CAPS. 

Medimos cada uma das variáveis da seguinte forma. Duas 

com quatro categorias e as outras como dicotômicas. As 

multicategóricas são: 

i) Tempo em que frequenta o CAPSad: 0 – 6 meses a 1 ano, 

1- entre 1 a 2 anos, 2- entre 3 a 5 anos e 3- mais de 5 anos. 

ii) Encaminhamento ao CAPS: 0 – ordem judicial / polícia / 

outros, 1 – médico / terapeuta / técnico / serviço de referência, 2 – 

familiar / amigo e 3- demanda espontânea. 

E as dicotômicas (0- não e 1- sim): i) conhecimento do seu 

diagnóstico, ii) existência de internação psiquiátrica antes do 

tratamento no CAPSad, iii) necessidade de internação psiquiátrica 

durante o tratamento no CAPSad, iv) fumante, v) consumo de bebida 

alcóolica no último mês e vi) uso de alguma droga ilegal no último 

mês.  

Tabela 41: Modelos univariados - Inserção no CAPSad e uso atual – SATIS-
BR Usuários, São Paulo/SP (n=263) 

MODELOS Variável Modelos 
Univariados R2 Modelos 

Múltiplos 
Modelo 1 
Frequência ao 
CAPSad 

6 - 12 meses 0,013 0.0%  
p valor 0,883 

1 a 2 anos 0,076 
p valor 0,408 

Mais de 5 anos 0,034 
p valor 0,752 

Modelo 2 Conhecim/o do 
diagnóstico -0,020 0,0%  

p valor 0,866 

Modelo 3 Internação 
Psiquiátrica anterior -0.124* 1,0% -0.128* 

p valor 0,059 0,052 
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Modelo 4 Internação 
Psiquiátrica posterior -0,025 0,0%  

p valor 0,724 
Modelo 5 Fumante 0,014 0,0%

p valor 0,832 
Modelo 6 Bebida alcóolica  -0,055 0,0%

p valor 0,406 
Modelo 7 Droga Ilegal  0,031 0,0%

p valor 0,685 
Modelo 8 
Encaminhamento 
ao CAPSad 

Profissional ou  
Serviço de Referência 0,107 0,2% 0,125 

p valor 0,540 0,473 
Familiar / Amigo 0,230 0,247 

p valor 0,195 0,161 
Demanda espontânea 0,164 0,183 

p valor 0,370 0,314 
 Constante   4.372*** 
 p valor   0.000 
 Número de Casos - 

(todos modelos) 263 R2 1.3% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Em relação ao perfil do usuário, como pode ser observado na 

Tabela 41, todas as variáveis que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos 

modelos univariados foram inseridas nos modelos múltiplos. E 

apenas duas se classificaram mesmo com a adoção de um valor de 

p bastante permissivo: internação psiquiátrica antes do CAPSad e 

encaminhamento ao CAPSad. 

Em relação à primeira, a relação permanece estatisticamente 

significante inclusive no modelo múltiplo a um valor de p ≤ 0,1; 

apresentando uma relação negativa com a satisfação do usuário. Já 

na segunda variável a categoria encaminhamento ao CAPSad por 

um familiar / amigo tem valor de p ≤ 0,3; que se mantém maior que p 

≥ 0,1 no modelo múltiplo e por isso não entrará no modelo múltiplo 

final. Todas as outras apresentaram valores de p maior e sem 

associação significante. 

A pequena associação das variáveis de perfil do usuário é 

também constatada se analisar os R2 ajustado dos modelos 
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univariados e do modelo multivariado. Todos são muito baixos, 

sendo o maior o do modelo multivariado que explica apenas 1,3% da 

variância total da satisfação do usuário. 

Na tabela 42 analisamos os efeitos do primeiro grupo de 

variáveis de processo na satisfação do usuário. As variáveis 

incluídas no modelo são sete: a) possuir técnico de referência no 

CAPSad, b) nº de vezes que frequenta o CAPSad por semana ou 

mês, c) participação em atendimento grupal no CAPSad no último 

mês; d) participação em oficinas no CAPSad no último mês, e) 

participação em atendimento individual no CAPSad no último mês, f) 

participação em atividades na comunidade com o CAPSad no último 

mês, g) Participação em Atividades. 

A primeira e as cinco penúltimas variáveis são dicotômicas: 

a) possuir técnico de referência no CAPSad,  

c)  participação em atendimento grupal no CAPSad no último 

mês;  

d)  participação em oficinas no CAPSad no último mês,  

e)  participação em atendimento individual no CAPSad no último 

mês,  

f)  participação em atividades na comunidade com o CAPSad no 

último mês,  

A segunda é multicategórica e indica o número de vezes que 

o usuário frequenta o CAPSad por semana ou mês, possuindo 4 

categorias: 0- não frequenta ou frequenta pouco o CAPSad, 1- 1 a 3 

vezes por mês, 2- 1 a 2 dias por semana e 3- 3 a 7 dias por semana. 

Por fim, a última variável Participação em Atividades é um índice que 

pode ir de 0 a 26 e mede a quantidade de atividades no CAPSad 

que o usuário participou. 
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O mesmo cenário encontrado nas Tabelas 40 e 41 se 

repetem. Este conjunto de variáveis de processo não está muito 

relacionado com a satisfação do usuário. 

Nos modelos univariados apenas a variável participação em 

oficinas no CAPSad no último mês, tem uma relação com valor de p 

≤ 0,05; mas que no modelo múltiplo esse valor é maior que 0,1 e por 

isso não entra no modelo múltiplo final. E com exceção da variável 

Participação em Atividades que tem um valor de p ≤ 0,2, todas as 

outras não se qualificam para entrar no modelo múltiplo. E o valor de 

p de Participação em Atividades no modelo múltiplo é maior que 0.8. 

Assim a análise indica, mais uma vez, que nenhuma das sete 

variáveis listadas tem relação com a satisfação do usuário. Outra 

indicação desta pouca associação ente o conjunto de variáveis 

independentes com a variável dependente é o pequeno tamanho 

dos R2 ajustados de todos os modelos. 

Tabela 42: Modelos univariados – Participação do usuário no CAPSad – 
SATIS-BR Usuários, São Paulo/SP (n=263) 

MODELO SATIS-GLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Multiplo 
Modelo 1 Técnico de referência 0,034 0% 

p valor 0,791 

Modelo 2 Frequenta o CAPS 1 a 3 
vezes por mês -0,189 2,7%  

p valor 0,138 
1 a 2 dias por semana 0,052 

p valor 0,650 
3 a 7 dias por semana 0,093 

p valor 0,480 
Modelo 3 Atendimento Grupal 0,054 0% 

p valor 0,419 
Modelo 4 Oficinas 0.163** 1,4% 0,154 

p valor 0,031 0,108 
Modelo 5 Atendimento Individual 0,012 0% 

p valor 0,864 

Modelo 6 Atividades na 
comunidade 0,107 0%  

0,355 

Modelo 7 Participação em 
Atividades 0,013 0,4% 0,002 
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p valor 0,149 0,871 
 Constante   4.442*** 
 p valor   0.000 
 Número de Casos - 

(todos modelos) 263  1,0% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Já os resultados da Tabela 43 são bastante discrepantes 

daqueles que foram até agora apresentados. Enquanto as variáveis 

sociodemográficas, o perfil do usuário e as variáveis de processo-1 

pouco explicaram da satisfação do usuário, algumas das variáveis 

de processo-2 têm um poder explicativo muito maior. 

As variáveis incluídas no modelo são seis: a) visitas 

domiciliares; b) participação em atividades de geração de renda, c) 

modalidade de tratamento utilizada com o usuário no CAPSad, d) 

auxílio em outras necessidades como: moradia, educação, lazer e 

outros) grau de satisfação com a assistência recebida no CAPSad 

em relação às necessidades do usuário, f) assistência recebida 

auxiliou a lidar mais eficazmente com seus problemas. 

As duas primeiras variáveis pouco explicam da SATIS-

USUÁRIO e com exceção da variável modalidade de tratamento 

utilizada pela equipe do CAPSad, nenhuma tem relação significativa 

com a variável dependente, sendo os valores de p > 0,3. A variável 

auxílio em outras necessidades tem um valor de p que a qualifica 

para entrar no modelo múltiplo, mas neste modelo seu p aumenta, 

não apresentando portanto uma associação estatisticamente 

significante.  

As três variáveis com múltiplas categorias: c) modalidade de 

tratamento utilizada com o usuário no CAPSad, e) grau de satisfação 

com a assistência recebida no CAPSad em relação às necessidades 

do usuário, f) assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente 

com seus problemas; são todas significantes e positivamente 

relacionadas com SATIS-USUÁRIO e seus valores de p ≤ 0,5 estão 

nos três modelos univariados.  
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Contudo, quando realizamos o modelo múltiplo com estas três 

variáveis e mais a variável auxílio em outras necessidades, a 

associação da variável modalidade de tratamento utilizada perde 

completamente a significância estatística. Por outro lado as 

variáveis: Satisfação das necessidades (0 – Muito 

insatisfatória/insatisfatória, 1 – Mais ou menos, 2 – Satisfatória 3 – 

Muito satisfatória) e Lidar mais eficazmente com os problemas (0 – 

Pioram as coisas, não ajudam muito, não fez diferença, 1 – Ajudam 

um pouco, 2 – Ajudam muito) estão forte e positivamente associadas 

com a satisfação do usuário, tanto nos modelos univariados quanto 

no modelo múltiplo.  

Além do mais cada uma explica boa parte da variação de 

SATIS-USUÁRIO, o R2 ajustado da primeira é cerca de 61% e o da 

segunda cerca de 47%. Tanto nos modelos univariados quanto no 

modelo múltiplo as duas variáveis estão relacionadas 

significantemente ao possuírem valores de p ≤ 0,001. 

Tabela 43: Modelos univariados – Percepção do usuário acerca do 
tratamento – SATIS-BR Usuários, São Paulo/SP (n=263) 

MODELOS VARIÁVEIS Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo 1 
Visitas Domiciliares 1 - Recebeu 0,078 0%  

p valor 0,470 
Modelo 2 
Geração de renda 1 - Participou -0,020 0%  

p valor 0,857 
Modelo 3 
Modalidade de 
tratamento 

1 - Abstinência 
Total 0.249** 1% -0,039 

p valor 0,030 0,568 

 
2 - Redução de 

Danos 0,186 -0,025 
p valor 0,122 0,726 

 
3 - As Duas 
Modalidades 0.24** -0,043 

p valor 0,046 0,551 
Modelo 4 
Auxílio em outras 
necessidades

1 - Recebeu 0,089 0% 0,045 

p valor 0,187 0,250 
Modelo 5  1 – Mais ou 0.585*** 61% 0.453*** 
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Satisfação das 
necessidades

menos

p valor 0,000 0,000 
2 – Satisfatória 1.193*** 0.901*** 

p valor 0,000 0,000 

 
3 – Muito 

Satisfatória 1.556*** 1.181*** 
p valor 0,000 0,000 

Modelo 6 
Lidar mais 
eficazmente com 
os problemas

1 – Ajudam um 
pouco 0.618*** 47% 0.307*** 

p valor 0,000 0,001 

 
2 – Ajudam 

muito 1.194*** 0.564*** 
p valor 0,000 0,000 

 constante   3,488*** 
 p valor   0,000 

Número de Casos - (todos modelos) 263 R2 67% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 44 continuamos a análise das variáveis de processo 

e incluímos duas variáveis de estrutura para verificarmos se de fato 

estas afetam a satisfação do usuário. As variáveis incluídas no 

modelo são seis. As quatro primeiras referem-se a processos: a) 

obtenção do tratamento que achava necessário no CAPSad, b) 

qualidade da assistência recebida no CAPSad, c) grau de satisfação 

com relação à quantidade de ajuda recebida no CAPSad, d) o 

CAPSad poderia ser melhorado. E as duas últimas referem-se às 

estruturas do CAPSad: e) Grau de satisfação com o conforto e 

aparência do CAPSad e condições gerais das instalações. 

Diferentemente de todas as tabelas analisadas anteriormente, 

todas as variáveis estão significantemente relacionadas com SATIS-

USUÁRIO e possuem valores de p ≤ 0,001. Com exceção da 

variável o CAPSad poderia ser melhorado, todas estão 

positivamente associadas à satisfação do usuário, enquanto esta 

variável tem uma relação negativa. 

Por fim, a mesma variável negativamente relacionada com 

SATIS-USUÁRIO é a única que perde a significância do efeito no 
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modelo múltiplo. Todas as outras mantem a sua relação positiva e 

significativa, além do fato que a categoria satisfeito, da variável Grau 

de satisfação com relação à quantidade de ajuda recebida no 

CAPSad perde a diferença estatística com a categoria de 

comparação 0 - muito insatisfeito/insatisfeito/indiferente. 

Tabela 44: Modelos univariados – Avaliação do usuário em relação à 
assistência e estrutura do CAPSad – SATIS-BR Usuários, São 
Paulo/SP (n=263) 

Variável Colunas1
Modelos 

Univariados R2 
Modelos 
Multiplos 

Modelo 1 
Obtenção do tratamento que 

achava necessário no 
CAPSad – em geral sim

0.685*** 50% 0.371*** 

p valor 0,000 0,000 

 
Obtenção do tratamento que 

achava necessário no 
CAPSad – Sim com Certeza

1.085***  0.535*** 

p valor 0,000 0,000 

Modelo 2 Qualidade da assistência 
recebida no CAPSad - Boa 0.902*** 51% 0.466*** 

p valor 0,000 0,000 

 
Qualidade da assistência 

recebida no CAPSad - 
Excelente

1.358***  0.604*** 

p valor 0,000 0,000 

Modelo 3 
Grau de satisfação com 
relação à quantidade de 

ajuda recebida no CAPSad - 
Satisfeito

0.758*** 50% 0,097 

p valor 0,000 0,180 

 

Grau de satisfação com 
relação à quantidade de 

ajuda recebida no CAPSad 
– Muito Satisfeito

1.180***  0.215** 

p valor 0,000 0,009 

Modelo 4 O CAPSad poderia ser 
melhorado -0.297*** 8% -0,014 

p valor 0,000 0,695 

Modelo 5 
Estrutura1 

Grau de satisfação com o 
conforto e aparência do 

CAPSad - Satisfeito
0.478*** 35% 0.191*** 

p valor 0,000 0,000 

 
Grau de satisfação com o 
conforto e aparência do 

CAPSad – Muito Satisfeito
0.916***  0.345*** 

p valor 0,000 0,000 
Modelo 6 
Estrutura2 

Condições gerais das 
instalações - Boa 0.356*** 25% 0.151** 
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p valor 0,000 0,002 

 
Condições gerais das 

instalações - Excelente 0.742*** 0.237*** 
p valor 0,000 0,000 

 constante   3,031*** 
    0,000 
 Número de Casos - (todos 

modelos) 263 R2 76% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

Por fim, na Tabela 45 apresentamos o modelo múltiplo final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

apresentadas nos modelos múltiplos de cada classe de variáveis a 

um valor de p ≤ 0,1, nas Tabelas de 40 a 44 – (quinta coluna). 

Optamos por essa significância para aumentar as exigências da 

inclusão de variável, mas sem correr o risco de eliminar variáveis 

que sejam determinantes. 

Contudo, a apresentação deste modelo é um pouco diferente 

das Tabelas anteriores. Incluímos apenas um modelo e 

apresentamos o coeficiente estimado na 2ª coluna, em seguida o 

seu valor de p e nas colunas 4 e 5 o seu respectivo intervalo de 

confiança. Incluímos nos modelos das variáveis sociodemográficas 

apenas jornada de trabalho e renda familiar que entraram no modelo 

final, enquanto das medidas do perfil do usuário apenas a variável 

internação psiquiátrica antes do tratamento no CAPSad entra. 

Nenhuma variável de Processo 1 e duas variáveis de 

Processo 2 grau de satisfação com a assistência recebida no 

CAPSad em relação às necessidades do usuário e assistência 

recebida auxiliou a lidar mais eficazmente com seus problemas do 

Processo 2 entram no modelo múltiplo final. E, por fim, todas as 

variáveis de Processo 3 - Estrutura, com exceção apenas da variável 

o CAPSad poderia ser melhorado. 

Em primeiro lugar, apontamos que das variáveis 

sociodemográficas, apenas a renda familiar permanece significante 

a um valor de p ≤ 0,05. Os usuários que tem uma renda entre 2 a 4 
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salários mínimos são mais satisfeitos que os usuários que tem uma 

renda de até 2 salários mínimos e esta diferença é relevante 

estatisticamente. Já a variável internação psiquiátrica antes do 

tratamento no CAPSad, do perfil do usuário, também perde 

significância. 

Já das variáveis de Processo 3 – Estrutura, quase todas que 

entraram no modelo múltiplo final tem relação estatisticamente 

significante a um valor de p ≤ 0,05. Apenas o grau de satisfação com 

relação à quantidade de ajuda recebida no CAPSad perde efeito. 

O efeito encontrado para todas as outras variáveis é positivo. 

E, por fim, apenas algumas categorias são semelhantes à categoria 

de baseline de comparação. Podemos apontar que na variável a 

assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente com seus 

problemas, somente a categoria Sim ajudam um pouco e na variável 

obtenção do tratamento que achava necessário no CAPSad, 

somente a categoria em geral sim. 

Tabela 45: Mod. múltiplo final e SATIS-BR Usuários. São Paulo/SP (n=263) 

Satisglobal Coef. P>| t | Limite 
Inferior 

Limite 
Superior

Trabalho Eventual 0.087* 0.055 -0.002 0.176 
Jornada Parcial Remunerada -0.098 0.122 -0.222 0.026 
Jornada Integral Remunerada 0.004 0.889 -0.057 0.066 

Renda Familiar entre 2 a 4 Salários Mínimos 0.067** 0.045 0.001 0.132 
Renda Familiar entre 4 a 20 Salários 

Mínimos 
0.022 0.584 -0.058 0.102 

Internação Psiquiátrica antes do CAPS -0.017 0.566 -0.073 0.040 
Satisfez as necessidades do usuário-

Mais ou Menos
0.380*** 0.000 0.224 0.535 

Satisfatória 0.646*** 0.000 0.478 0.815 
Muito Satisfatória 0.762*** 0.000 0.590 0.933 

Assistência auxiliou a lidar mais eficazmente 
com seus problemas – Ajudam um pouco

0.112* 0.096 -0.020 0.244 

Ajudam muito 0.192** 0.007 0.053 0.332 
Obtenção do tratamento que achava 

necessário no CAPSad – em geral sim
0.122* 0.054 -0.002 0.246 

Sim com Certeza 0.260*** 0.000 0.137 0.384 
Qualidade da assistência recebida no 

CAPSad - Boa 
0.286*** 0.000 0.145 0.428 

Excelente 0.377*** 0.000 0.221 0.532 
Grau de satisfação com relação à quantidade 

de ajuda recebida no CAPSad - Satisfeito
-0.015 0.811 -0.140 0.109 

Muito Satisfeito 0.077 0.281 -0.063 0.216 
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Grau de satisfação com o conforto e 
aparência do CAPSad - Satisfeito

0.175*** 0.000 0.088 0.262 

Muito Satisfeito 0.283*** 0.000 0.181 0.385 
Condições gerais das instalações - Boas 0.174*** 0.000 0.095 0.253 

Excelente 0.247*** 0.000 0.157 0.338 
_cons 2.742*** 0.000 2.595 2.888 

TOTAL DE CASOS 263 R2 83%  
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

 

4.3.2.2 Mudança Percebida 

Para a análise dos determinantes da Mudança Percebida 

pelos usuários adotamos a mesma metodologia utilizada nas seções 

anteriores (na qual analisamos a satisfação e as atitudes dos 

trabalhadores) para definir a inclusão das variáveis nos modelos de 

regressão. Em primeiro lugar dividimos as variáveis em três 

diferentes classes: sociodemográficas, perfil dos usuários e 

relacionadas ao processo de tratamento, sendo que esta última foi 

dividida em 3 conjuntos distintos: participação do usuário no 

CAPSad, Percepção do usuário acerca do tratamento, avaliação do 

usuário em relação à assistência e estrutura do CAPSad. A 

avaliação do usuário em relação à assistência e estrutura no 

CAPSad mais uma vez inclui duas variáveis de estrutura. As 

variáveis independentes são as mesmas usadas na análise da 

Satisfação do Usuário. 

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos a análise univariada 

de cada variável e incluímos no modelo final de cada classe as 

variáveis com valor de p ≤ 0,3. Optamos por uma regra mais 

permissiva visando reduzir a possibilidade de excluir variáveis que 

sejam de fato importantes no modelo final. Em seguida, realizamos o 

modelo múltiplo de cada classe, a partir do qual selecionamos todas 

as variáveis que tiveram um valor de p ≤ 0,1 nos modelos múltiplos e 

as incluímos no modelo final sobre os determinantes da mudança 

percebida pelos usuários. 
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As tabelas de 46 a 51 apresentam os resultados dos modelos 

lineares univariados e os modelos finais múltiplos para cada classe 

de variáveis relacionadas à qualificação sociodemográfica dos 

usuários, o perfil destes e também três conjuntos de variáveis 

relacionadas ao processo de tratamento. Em todos os modelos a 

variável dependente é o escore final da Escala de Mudança 

Percebida pelos usuários. 

Na tabela 46 analisamos os efeitos das características 

sociodemográficas na mudança percebida pelos usuários. Os 

potenciais determinantes das mudanças percebidas pelo usuário são 

dez variáveis distintas. Para cada uma destas variáveis rodamos um 

modelo univariado. A seguir selecionamos apenas aquelas que 

estão relacionadas com a MUDANÇA PERCEBIDA-USUÁRIOS e 

tem um valor de p ≤ 0,3. 

As variáveis incluídas no modelo são as seguintes (10 ao 

total): a) idade; b) sexo; c) etnia; d) estado civil; e) escolaridade; f) 

jornada de trabalho; g) renda familiar; h) nº de membros na família; i) 

tipo de moradia; j) bens. 

Medimos as variáveis como: sexo dividido em duas 

categorias: 0- feminino e 1- masculino; etnia por meio da auto-

declaração do usuário e dividimos em duas categorias: 0- branco e 

1- não branco; estado civil é dividido também em duas categorias: 0- 

vive sozinho (solteiro, separado, divorciado e viúvo) e 1- vive com 

companheiro (casado / amasiado). A variável escolaridade é 

apresentada em 4 categorias: 0- sem escolaridade/ensino 

fundamental incompleto, 1- ensino fundamental completo/ensino 

médio incompleto, 2- ensino médio completo/curso técnico completo, 

3- ensino superior incompleto/ensino superior completo/pós 

graduação incompleta. 

A variável jornada de trabalho, também foi dividida em quatro 

categorias: 0- não trabalha/jornada parcial não remunerada, 1- 

trabalho eventual, 2- jornada parcial remunerada e 3- jornada 
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integral remunerada. A renda familiar foi divida em três categorias: 0- 

até 2 salários mínimos, 1- entre 2 a 4 salários mínimos, 2- acima de 

4 salários mínimos. A variável nº de pessoas da família foi informada 

em nº pelo usuário. A variável tipo de moradia foi dividida em duas 

categorias 0- situação vulnerável de moradia (hospital ou 

instituição/rua/abrigo de emergência/albergue/centro de 

acolhida/pensão) e 1- moradia regular (casa ou apartamento 

próprio/casa ou apartamento alugado/casa de amigos e familiares). 

Por fim temos a variável bens que se refere à quantidade de bens 

que o usuário declara ter. 

Como pode ser observado na Tabela 46, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos. Estas foram: estado civil, renda 

familiar e jornada parcial remunerada. A primeira é negativamente 

associada com o escore de Mudança Percebida e a segunda tem a 

categoria 1 significantemente diferente da categoria 0 a um valor de 

p ≤ 0,05 no modelo univariado. Ademais a categoria 1 da variável 

renda familiar é a única que permanece significante a um valor de p 

≤ 0,05 no modelo múltiplo. Além destas categorias, nenhum outro 

coeficiente foi encontrado que seja significantemente diferente de 

zero a um valor de p bastante permissivo como ≤ 0,3, o que indica 

claramente que as variáveis sociodemográficas não impactam no 

escore de Mudança Percebida pelo usuário. Outra indicação clara do 

impacto nulo das variáveis sociodemográficas é obtida analisando o 

R2 ajustado dos modelos univariados e do modelo múltiplo. Todos 

são muito baixos, a maioria explicando 0% da variação de mudança 

percebida pelo usuário, e o maior R2 ajustados encontrado no 

modelo multivariado é de apenas 2%. 

Tabela 46: Modelos Univariados - Características Sociodemográficas dos 
Usuários dos CAPSads – EMP Usuários, São Paulo/SP (n = 263) 

Modelos Variável Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo R2 

Modelo  1 Idade -0,002 0,00%
p valor 0,41 
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Modelo  2 Sexo 0,008 0,00%
p valor 0,906 

Modelo 3 Etnia Branco -0,042 0,00%
p valor 0,602 

Etnia Não Branco 0,053 
p valor 0,348 

Modelo 4 Estado Civil -0,077 0,30% -0,087 
p valor 0,171 0,127 

Modelo 5 
Ensino Fundamental 

Completo/Ensino Médio 
Incompleto

-0,026 0,00%  
p valor 0,71 

Ensino Médio e Curso 
Técnico Completo 0,031 

p valor 0,655 
Ensino Superior 

Incompleto/Ensino 
Superior Completo/Pós 

Grad. Incompleta

-0,032   

p valor 0,69 
Modelo 6 Trabalho Eventual -0,075 0,10%

p valor 0,365 
Jornada Parcial 

Remunerada 0,162 
p valor 0,169 

Jornada Integral 
Remunerada 0,022 

p valor 0,710 

Modelo 7 Entre 2 a 4 Salários 
Mínimos 0.130** 1,40% 0.142** 1,90%

p valor 0,034 0,021 
Entre 4 a 10 Salários 

Mínimos -0,046 -0,026 
p valor 0,55 0,734 

Modelo 8 Nº de Membros na Família 0,006 0,00%
p valor 0,615 

Modelo 9 Tipo de Moradia -0,001 0,00%
p valor 0,995 

Modelo 10 Bens 0,003 0,00%
p valor 0,6 
_cons 2.584*** 

      0 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Aliás, o não impacto das variáveis independentes da variável 

dependente foi algo bastante comum na análise da Escala de 
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Mudança Percebida do usuário, com exceção das variáveis de 

processo. Uma explicação plausível para tal resultado decorre do 

fato que a grande maioria dos usuários respondeu aos questionários 

de maneira bastante similar, ou seja, quase todos os usuários 

perceberam melhoras em alguns aspectos da sua vida após o 

tratamento no CAPSad.  

Na tabela 47 analisamos os efeitos do perfil do usuário na sua 

mudança percebida após o tratamento no CAPSad. As variáveis 

incluídas no modelo são oito: a) tempo que frequenta o CAPSad, b) 

conhecimento do seu diagnóstico, c) existência de internação 

psiquiátrica antes do tratamento no CAPSad, d) necessidade de 

internação psiquiátrica durante o tratamento no CAPSad, e) ser 

fumante, f) consumo de bebida alcóolica no último mês, g) uso de 

alguma droga ilegal no último mês, e h) encaminhamento ao CAPS. 

Medimos cada uma das variáveis da seguinte forma: tempo que 

frequenta o CAPSad é apresentada em quatro categorias: 0– 6 

meses a 1 ano, 1- entre 1 a 2 anos, 2- entre 3 a 5 anos e 3- há mais 

de 5 anos. As variáveis: conhecimento do seu diagnóstico, 

existência de internação psiquiátrica antes do tratamento no 

CAPSad, necessidade de internação psiquiátrica durante o 

tratamento no CAPSad, ser fumante, consumo de bebida alcóolica 

no último mês e uso de alguma droga ilegal no último mês são 

dicotômicas 0- não e 1- sim. Por fim a variável encaminhamento ao 

CAPS foi dividida em quatro categorias: 0- ordem 

judicial/polícia/outros, 1- médico/terapeuta/técnico/serviço de 

referência, 2- familiar/amigo e 3- demanda espontânea. 

Em relação ao perfil do usuário, como pode ser observado na 

Tabela 47, todas as variáveis que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos 

modelos univariados foram inseridas nos modelos múltiplos. E estas 

são apenas existência de internação psiquiátrica antes do 

tratamento no CAPSad e ser fumante. Nos modelos univariados 

somente a variável existência de internação psiquiátrica antes do 
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tratamento no CAPSad teve um valor de p ≤ 0,1, apresentando 

relação negativa com a Escala de Mudança Percebida dos usuários. 

Todas as outras apresentaram valores de p maior e nenhuma teve 

uma relação significante a p ≤ 0,05. Já no modelo múltiplo nenhuma 

variável é significante a um valor de p ≤ 0,05. A pequena associação 

das variáveis de perfil do usuário é também constatada ao se 

analisar os R2 ajustado dos modelos univariados e do modelo 

multivariado. Todos são muito baixos, sendo o maior o do modelo 

multivariado que explica apenas 1,2% da variância total da Mudança 

Percebida pelos usuários. 

Tabela 47: Modelos univariados - Perfil do Usuário – EMP Usuários (n = 263) 

 Variável Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo R2 

Modelo 1 Frequenta o CAPS entre 
6 a 12 meses 0,013 0,0%   

p valor 0,859 
Frequenta o CAPS entre

 1 a 2 anos 0,010   
p valor 0,896 

Frequenta o CAPS há mais 
de 5 anos 0,045   

p valor 0,602 

Modelo 2 Conhecimento do seu 
diagnóstico -0,023 0,0%   

p valor 0,799 

Modelo 3 Internação Psiquiátrica antes 
do CAPS -0.087* 0,7% -0,081 1,2% 

p valor 0,094 0,119 
Modelo 4 Internação Psiquiátrica após 

o CAPS -0,001 0,0%   
p valor 0,985 

Modelo 5 Fumante -0,086 0,6% -0,079       
p valor 0,103 0,130       

Modelo 6 Consumo de bebida alcoólica 
no último mês 0,007 0,0%         

p valor 0,898         

Modelo 7 Uso de alguma droga ilegal 
no último mês 0,051 0,0% 

p valor 0,398 

Modelo 8  
Encaminhamento por um 
médico/terapeuta/técnico/ 

serviço de referência
-0,104 0,4% 

p valor 0,453 
Encaminhamento por um 0,013 
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familiar/amigo
p valor 0,929 

Demanda espontânea -0,087 
p valor 0,547 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

Na tabela 48 analisamos os efeitos de um primeiro grupo de 

variáveis de processo na mudança percebida pelo usuário. As 

variáveis incluídas no modelo são sete: a) possuir técnico de 

referência no CAPSad, b) nº de vezes que frequenta o CAPSad por 

semana ou mês, c) Participação em atendimento grupal no CAPSad 

no último mês d) Participação em oficinas no CAPSad no último 

mês, e) Participação em atendimento individual no CAPS d no último 

mês, f) participação em atividades na comunidade com o CAPSad 

no último mês, g) somatório de participação em atividades. A 

primeira e as cinco últimas variáveis são dicotômicas. E a segunda 

nº de vezes que frequenta o CAPSad por semana ou mês possui 4 

categorias, a saber: 0- não frequenta o CAPSad ou vai ao serviço 

uma vez a cada 2 ou 3 meses, 1- 1 a 3 vezes por mês, 2- 1 a 2 dias 

por semana e 3- 3 a 7 dias por semana.  

Mais uma vez encontramos o mesmo cenário das Tabelas 46 

e 47. Este conjunto de variáveis de processo não estão relacionados 

com a Mudança Percebida pelos usuários. Nenhum dos modelos 

univariados tem uma relação com valor de p ≤ 0,05; apenas a 

variável Participação em atividades na comunidade com o CAPSad 

no último mês é significante a um valor de p ≤ 0,1. No modelo 

múltiplo nenhuma atinge esses patamares mínimos de significância. 

Mais uma vez, o R2 ajustado de todos os modelos também indica a 

falta de associação entre estas variáveis e o Escore de Mudança 

Percebida dos usuários. 
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Tabela 48: Modelos univariados – Participação do usuário no CAPSad – 
EMP Usuários (n = 263) 

 Variável Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo R2 

Modelo 1 Possui técnico de 
referência no CAPSad -0,046 -0,3%   

p valor 0,654 

Modelo 2 
Frequenta o CAPS 

entre 1 a 3 vezes por 
mês 

-0,124 2,1%   

p valor 0,223 

 
Frequenta o CAPS de 1 

a 2 dias por semana 0,028   
p valor 0,763 

 
Frequenta o CAPS de 3 

a 7 dias por semana 0,107   
p valor 0,310 

Modelo 3 
Participação em 

atendimento grupal no 
CAPSad no último mês

0,071 0,3% 0,044 0,6%

p valor 0,177 0,438 

Modelo 4 
Participação em 

oficinas no CAPSad no 
último mês

0,078 0,2% 0,035       

p valor 0,200 0,597       

Modelo 5 
Participação em 

atendimento individual 
no CAPSad no último 

mês 
-0,022 -0,3%                 

p valor 0,704                 

Modelo 6 
Participação em 

atividades na 
comunidade com o 

CAPSad no último mês

0.164* 0,8% 0,134 

p valor 0,074 0,161 
Modelo 7 Somatório de atividades 0,006 -0,1% 

p valor 0,361 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

Já os resultados da Tabela 48 são um pouco mais 

interessantes se comparados com aqueles que foram até agora 

apresentados. Enquanto as condições socioeconômicas, o perfil do 

usuário e as variáveis de processo 1 pouco explicam a MUDANÇA 

PERCEBIDA PELO USUÁRIO, algumas das variáveis de processo 2 

tem um poder explicativo muito maior. As variáveis incluídas no 
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modelo são seis: a) Visitas Domiciliares; b) participação em 

atividades de geração de renda, c) modalidade de tratamento 

utilizada com o usuário no CAPSad, d) Auxílio em outras 

necessidades como: moradia, educação, lazer e outros) grau de 

satisfação com a assistência recebida no CAPSad em relação às 

necessidades do usuário, e f) assistência recebida auxiliou a lidar 

mais eficazmente com seus problemas. 

As variáveis: modalidade de tratamento (categorias 

Abstinência total e as duas modalidades), o grau de satisfação com 

a assistência recebida no CAPSad em relação às necessidades do 

usuário (categoria muito satisfatória) e as duas variações da 

assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente com seus 

problemas estão associadas positivamente com o escore e as 

relações tem um valor de p ≤ 0,05. Também incluímos no modelo 

final a variável participação em atividades de geração de renda que 

é associada positivamente e com um valor de p ≤ 0,1. 

No modelo múltiplo a variável satisfação com a assistência 

recebida no CAPSad em relação às necessidades do usuário perde 

completamente a relação com a Escala de Mudança Percebida, 

enquanto as outras três: participação em atividades de geração de 

renda, modalidade de tratamento – (abstinência total) e as duas 

variações da assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente 

com seus problemas permanecem associados positivamente a um 

valor de p ≤ 0,05. Da variável modalidade de tratamento apenas a 

categoria abstinência total é estatisticamente diferente da categoria 

não sei, a um nível de significância de p ≤ 0,05, enquanto 

encontramos diferença da categoria as duas modalidades de 

tratamento a um p ≤ 0,1. Na variável a assistência recebida auxiliou 

a lidar mais eficazmente com seus problemas todas as categorias 

são diferentes da baseline – (Categoria de Comparação). 

No que se refere à análise do R2 ajustado, observamos que as 

mais relevantes para explicar a variação na Escala de Mudança 
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Percebida é a variável assistência recebida auxiliou a lidar mais 

eficazmente com seus problemas que sozinha explica 26% desta 

variação. 

Tabela 49: Modelos univariados - Percepção do usuário acerca do 
tratamento – EMP Usuários, São Paulo/SP (n=263) 

Modelos Variável Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo R2 

Modelo 1 Visitas Domiciliares -0,017 -0,4%
p valor 0,838

Modelo 2 
Participação em 

atividades de geração de 
renda 0.152* 0,8% 0.149** 31,4%
p valor 0,080 0,044 

Modelo 3 
Modalidade de 

tratamento utilizada com 
o usuário no CAPSad – 

Abstinência Total 0.272** 3,4% 0.169** 
p valor 0,003 0,032 

 

Modalidade de 
tratamento utilizada com 
o usuário no CAPSad – 

Redução de Danos 0,123 0,044 
p valor 0,190 0,592 

 

Modalidade de 
tratamento utilizada com 
o usuário no CAPSad – 
As Duas Modalidades 0.237** 0.138* 

p valor 0,012 0,093 
Modelo 4 Auxílio em outras 

necessidades 0,017 -0,3%
p valor 0,754

Modelo 5 

Grau de satisfação com a 
assistência recebida no 
CAPSad em relação às 

necessidades do usuário-
Mais ou Menos -0,016 19,4% -0,190 

p valor 0,900 0,132 

 

Grau de satisfação com a 
assistência recebida no 
CAPSad em relação às 

necessidades do usuário-
Satisfatória 

 
 
 
 

0.306**

 
 
 
 

-0,042 
p valor 0,007 0,727 

 

Grau de satisfação com a 
assistência recebida no 
CAPSad em relação às 

necessidades do usuário-
Muito Satisfatória     0.527*** 0,105 

p valor 0,000 0,394 
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Modelo 6 

Assistência recebida 
auxiliou a lidar mais 

eficazmente com seus 
problemas – Sim ajudam 

um pouco 0.363*** 25,9% 0.387*** 
p valor 0,000 0,000 

 

Assistência recebida 
auxiliou a lidar mais 

eficazmente com seus 
problemas – Sim ajudam 

muito 0.710*** 0.590*** 
p valor 0,000 0,000 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 50 continuamos a análise das variáveis de processo 

e verificamos se de fato elas afetam a Percepção de Mudança do 

usuário. As variáveis incluídas no modelo são seis: a) Obtenção do 

tratamento que achava necessário no CAPSad, b) Qualidade da 

assistência recebida no CAPSad, c) Grau de satisfação com relação 

à quantidade de ajuda recebida no CAPSad, d) o CAPSad poderia 

ser melhorado, e) Grau de satisfação com o conforto e aparência do 

CAPSad, f) condições gerais das instalações. 

Diferentemente de todas as tabelas analisadas anteriormente, 

as análises univariadas mostram que, com exceção de o CAPSad 

poderia ser melhorado, todas as outras variáveis estão significante e 

positivamente relacionadas com a EMP dos usuários e possuem 

valores de p ≤ 0,05, ainda que nos modelos o grau de satisfação 

com o conforto e aparência do CAPSad e as condições gerais das 

instalações isso só seja válido para a categoria muito satisfeito e 

excelentes. 

Contudo, no modelo múltiplo, algumas variáveis perdem o 

efeito significante. Apenas a variável obtenção do tratamento que 

achava necessário no CAPSad e Qualidade da assistência recebida 

no CAPSad tem uma de suas categorias (para ambos a categoria 

sim com certeza e excelente) com um efeito positivo e significante a 

um valor de p ≤ 0,05. Todas as outras variáveis perdem seu efeito, 

não sendo inclusive significantes a um valor de p ≤ 0,1. 
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Tabela 50: Modelos univariados – Avaliação do usuário em relação à 
assistência e estrutura do CAPSad – EMP Usuários, São Paulo/ 
SP (n=263) 

Variável Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 

 
Obtenção do tratamento que 

achava necessário no 
CAPSad – em geral sim

0.222** 20,0% 
0,138 

Modelo 1 p valor 0,010 0,147 

 
Obtenção do tratamento que 

achava necessário no 
CAPSad – Sim com Certeza

0.518***  0.349*** 
p valor 0,000 0,000 

 
Qualidade da assistência 

recebida no CAPSad - Boa 0.313** 17,0% 0,176 
Modelo 2 p valor 0,001 0,123 

 
Qualidade da assistência 

recebida no CAPSad - 
Excelente

0.576***  0.312*** 
p valor 0,000 0,012 

 
Grau de satisfação com 

relação à quantidade de ajuda 
recebida no CAPSad - Boa

0.287*** 13,7% 
-0,005 

Modelo 3 p valor 0,000 0,963 

 

Grau de satisfação com 
relação à quantidade de ajuda 

recebida no CAPSad - 
Excelente

0.487***  
0,034 

p valor 0,000 0,769 

 
O CAPSad poderia ser 

melhorado - Sim -0,064 0,2% 0,041 
Modelo 4 p valor 0,234 0,422 

 
Grau de satisfação com o 
conforto e aparência do 

CAPSad - Satisfeito
0,120 4,0% 

0,029 
Modelo 5 p valor 0,119 0,703 

 
Grau de satisfação com o 
conforto e aparência do 

CAPSad – Muito Satisfeito
0.258**  -0,002 

p valor 0,001 0,979 

 
Condições gerais das 

instalações - Boa 0,030 3,6% -0,026 
Modelo 6 p valor 0,668 0,704 

 
Condições gerais das 

instalações - Excelentes 0.204** 0,038 
p valor 0,005 0,629 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Por fim, na Tabela 51 apresentamos o modelo múltiplo final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

apresentadas nos modelos múltiplos de cada classe de variáveis a p 

≤ 0,1, nas tabelas de 45 a 50. Optamos por essa significância para 

aumentar as exigências da inclusão de variável, mas sem correr o 

risco de eliminar variáveis que sejam determinantes. Contudo, a 

apresentação deste modelo é um pouco diferente das Tabelas 

anteriores. Incluímos apenas um modelo e apresentamos o 

coeficiente estimado, em seguida o seu valor de p e o seu respectivo 

intervalo de confiança. Incluímos nos modelos das variáveis 

sociodemográficas apenas renda familiar, nenhuma do perfil do 

usuário e nenhuma de Processo1. Já de Processo 2 incluímos: a 

assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente com seus 

problemas, participação em atividades de geração de renda e 

modalidade de tratamento utilizada com o usuário no CAPSad. E de 

Processo 3: Obtenção do tratamento que achava necessário no 

CAPSad e Qualidade da assistência recebida no CAPSad. 

Primeiramente, apontamos que das variáveis 

socioeconômicas, apenas renda familiar permanece significante a 

um valor de p ≤ 0,1 para a categoria entre 2 a 4 salários mínimos. O 

mesmo acontece com a variável participação em atividades de 

geração de renda. Já as variáveis de processo: modalidade de 

tratamento, assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente 

com seus problemas e obtenção do tratamento que achava 

necessário no CAPSad tem relação estatisticamente significante a 

um valor de p ≤ 0,05, ainda que para modalidade de tratamento 

apenas para a abstinência total e para a obtenção do tratamento que 

achava necessário no CAPS a categoria sim, com certeza. Para a 

variável assistência recebida auxiliou a lidar mais eficazmente com 

seus problemas, ambas as categorias sim ajudam um pouco e sim, 

ajudam muito são diferentes do baseline. A variável qualidade da 

assistência recebida no CAPSad perde seu efeito no modelo final. 
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Por fim, esse modelo final é capaz de explicar cerca de 32% da 

variação da EMP do usuário. 

Tabela 51: Modelo múltiplo final – EMP Usuários. São Paulo/SP (n=263) 

EMP GLOBAL Coef. P Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Renda Familiar entre 2 a 4 salários 
mínimos 

0.099* 0.060 -0.004 0.203 

Renda Familiar entre 4 a 10 
salários mínimos 

-0.034 0.595 -0.162 0.093 

Participação em atividades de 
Geração de Renda 

0.126* 0.090 -0.020 0.272 

Modalidade de tratamento – 
Abstinência Total  

0.167** 0.033 0.014 0.319 

Modalidade de tratamento - 
Redução de Danos 

0.053 0.517 -0.108 0.214 

Modalidade de tratamento - As 
duas modalidades 

0.125 0.127 -0.036 0.286 

Assistência recebida auxiliou a lidar 
mais eficazmente com seus 
problemas – Sim ajudam um pouco

0.305** 0.003 0.101 0.509 

Assistência recebida auxiliou a lidar 
mais eficazmente com seus 
problemas – Sim ajudam muito

0.501*** 0.000 0.285 0.717 

Obtenção do tratamento que 
achava necessário no CAPSad – 
Em geral sim

0.040 0.647 -0.131 0.211 

Obtenção do tratamento que 
achava necessário no CAPSad – 
Sim com certeza 

0.211** 0.013 0.045 0.376 

Qualidade da assistência recebida 
no CAPSad - Boa 

-0.012 0.902 -0.212 0.187 

Qualidade da assistência recebida 
no CAPSad - Excelente 

0.051 0.645 -0.168 0.271 

_cons 1.842*** 0.000 1.617 2.067 
TOTAL DE CASOS 263 R2 32%  
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

 

4.3.3 Familiares 

4.3.3.1 Satisfação 

Para a análise dos determinantes da satisfação dos familiares 

adotamos a mesma metodologia utilizada na seção anterior (na qual 

analisamos a satisfação e as atitudes dos trabalhadores e a 

satisfação e mudança percebida dos usuários) para definir a 

inclusão das variáveis nos modelos de regressão. 
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Inicialmente dividimos as variáveis em três diferentes classes: 

a) sociodemográficas, b) perfil dos familiares e estrutura física; e c) 

relacionadas ao processo, sendo que esta última foi dividida em 4 

conjuntos distintos: processo – 1: referente à participação do familiar 

no CAPSad; processo – 2: relativo às informações sobre o familiar-

usuário em tratamento; processo – 3: relacionado à visão do familiar 

sobre a assistência recebida pelo usuário e processo – 4:  referente 

à visão do familiar sobre a qualidade e cuidados dispensados ao 

familiar-usuário . 

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos a análise univariada 

de cada variável e incluímos no modelo múltiplo de cada classe as 

variáveis cujo valor de p ≤ 0,3. Optamos por uma regra mais 

permissiva visando reduzir a possibilidade de excluir variáveis que 

sejam de fato importantes no modelo final. Em seguida, realizamos o 

modelo múltiplo de cada classe e a partir deste selecionamos todas 

as variáveis que tiveram um valor de p ≤ 0,1 e as incluímos no 

modelo múltiplo final sobre os determinantes da satisfação dos 

familiares. 

As tabelas de 52 a 57, a seguir, apresentam os resultados dos 

modelos lineares univariados e os modelos finais múltiplos para 

cada conjunto de variáveis relacionadas à qualificação 

sociodemográfica dos familiares; o perfil destes e a estrutura física 

do serviço; e também os quatro conjuntos de variáveis relacionadas 

ao processo. Em todos os modelos a variável dependente é o escore 

final da escala SATIS-FAMILIAR. 

Na tabela 52 analisamos os efeitos das características 

sociodemográficas na satisfação dos familiares. Os potenciais 

determinantes da satisfação dos familiares são analisados a partir de 

um conjunto de dez variáveis distintas. Para cada uma destas 

variáveis testamos um modelo univariado. A seguir selecionamos 

apenas aquelas que estão relacionadas com SATIS-FAMIILIAR a 
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um valor de p ≤ 0,3 para serem incluídas no modelo múltiplo da 

classe. 

As variáveis incluídas nos modelos univariados são as 

seguintes, introduzidas nesta mesma ordem: a) vínculo do familiar 

com o usuário; b) sexo; c) cor/raça; d) idade; e) estado civil; f) 

escolaridade; g) existência de trabalho remunerado; h) renda 

individual; i) tipo de moradia; e j) número de bens que a família 

possui.  

Quatro destas variáveis são multicategóricas: 

a) Vínculo com o usuário: 0 – familiar é pai ou mãe, 1 – irmão(a), 

2 – cônjuge, 3 – outros e 4 – filho(a).  

b) Estado civil: 0 – solteiro, 1 – casado ou vive com companheiro, 

2 – separado ou divorciado e 3 – viúvo. 

c) Escolaridade: 0- até ensino fundamental incompleto, 1- ensino 

fundamental completo ou médio incompleto, 2- ensino médio 

completo ou curso técnico completo, 3- ensino superior.  

d) Renda individual: 0- até 2 salários mínimos, 1- entre 2 a 4 

salários mínimos, 2- acima de 4 salários mínimos. 

Outras quatro variáveis são dicotômicas: 

a) Sexo: 0- feminino e 1- masculino. 

b) Cor/raça 0- branco e 1- não branco; indicada por meio da auto-

declaração do usuário. 

c) Trabalho Remunerado: 0- não e 1-sim 

d) Tipo de Moradia: 0- casa/apartamento próprio, 1- 

casa/apartamento não próprio ou outra instituição  

Além destas oito variáveis categóricas, as outras duas últimas 

variáveis são duas contagens: de idade e da quantidade de bens 

que a família declara possuir. 
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Como pode ser observado na Tabela 52, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos. Na primeira coluna da tabela 

apresentamos o nº do modelo univariado, na segunda coluna o 

nome da variável do modelo (ou as categorias nas variáveis 

multicategóricas), na terceira o coeficiente estimado e o respectivo 

valor de p e na quarta o R2 ajustado de cada modelo. Por fim na 

quinta coluna apresentamos o modelo múltiplo da categoria 

sociodemográfica, no qual todas as variáveis com valor de p ≤ 0,3 

estão inseridas. Esta estrutura de apresentação dos dados é 

repetida em todas as análises. 

As variáveis univariadas que possuem valor de p ≤ 0,3 e 

entraram no modelo múltiplo são: vínculo com o usuário, sexo, 

estado civil, escolaridade, tipo de moradia e total de bens que a 

família declarou ter. Destas seis variáveis apenas duas tem um valor 

de p ≤ 0,1 e apenas uma o valor de p ≤ 0,05. As duas primeiras são: 

a) a variável vínculo com o usuário que indica que os familiares que 

são filhos de usuários são mais satisfeitos que os pais ou mães dos 

usuários; b) e a variável sexo, na qual os familiares homens são 

menos satisfeitos que as mulheres. Por fim, a variável total de bens 

que a família possui é a única relacionada positivamente com a 

SATIS-FAMILIAR a um valor de p ≤ 0,05. 

Quando as seis variáveis são incluídas no modelo múltiplo 

sociodemográfico, apenas duas são significantes a um valor de p ≤ 

0,05. A variável sexo mantém-se associada negativamente a um 

patamar mais elevado de significância e a variável total de bens 

mantém o mesmo sinal e coeficientes e valor de p de mesma 

magnitude. O tipo de vínculo com o usuário perde a relação 

encontrada anteriormente. E estas duas variáveis – sexo e total de 

bens – se qualificam para participarem do modelo múltiplo final. 

Por outro lado, ainda que estas duas variáveis estejam 

associadas com a SATIS-FAMILIAR, a análise dos R2 ajustados dos 
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modelos univariados e mesmo do modelo múltiplo indicam que as 

variáveis socioeconômicas explicam pouco da satisfação dos 

familiares. Todos são muito baixos, a maioria explicando 0% da 

variação. O maior R2 ajustado é o encontrado no modelo 

multivariado, mas de apenas 3%, um valor muito baixo que indica 

claramente a diminuta associação entre as características 

sociodemográficas dos familiares e a sua satisfação com o CAPSad. 

Este resultado de R2 ajustado baixo é semelhante aos 

resultados de algumas das outras análises que realizamos à frente, 

o diminuto impacto das variáveis independentes selecionadas foi 

algo bastante comum ao longo da pesquisa, com exceção apenas 

de algumas variáveis de processo que, conforme veremos, possuem 

maior poder explicativo. Uma explicação plausível para tal resultado 

decorre do fato que a grande maioria dos familiares respondeu aos 

questionários de maneira bastante similar, sendo quase todos 

bastante satisfeitos com o serviço recebido, o que tornou a 

variabilidade das respostas bastante constrangida.  

Tabela 51: Modelos univariados - Características Sociodemográficas dos 
Familiares dos Usuários do CAPSad – SATIS-BR Familiares, São 
Paulo/SP (n = 209) 

SATIS GLOBAL Modelo 
Univariado R2 Modelo 

Múltiplo 

Modelo 1 
Vínculo 

Irmão -0.004 0.0% 0.091 
p valor 0.972 0.469 

Conjugê 0.101 0.166 
p valor 0.391 0.191 
Outro -0.015 -0.017 
p valor 0.919 0.911 
Filho 0.307* 0.215 

p valor 0.080 0.266 

Modelo 2 Sexo Masculino -0.206* 1.1% -0.289** 
p valor 0.070 0.017 

Modelo 3 
Cor/raça 

Não Brancos -0.036 0.0% 
p valor 0.669

Modelo 4 Idade -0.001 0.0% 
p valor 0.680

Modelo 5 
Estado Civil 

Casado ou Vive com 
Companheiro -0.090 0.0% -0.121 

p valor 0.446 0.355 
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Separado/Divorciado -0.184 -0.139 
p valor 0.201 0.359 
Viúvo -0.155 -0.113 
p valor 0.262 0.465 

Modelo 6 
Escolaridade 

Ensino Fundamental 
Completo -0.075 0.7% -0.122 

p valor 0.497 0.287 
Ensino Médio ou Técnico 

Completo 0.051 -0.048 
p valor 0.651 0.696 

Ensino Superior 
Completo/Incompleto 0.194 -0.016 

p valor 0.129 0.914 

Modelo 7 Trabalho Remunerado -0.052 0.0% 
p valor 0.538

Modelo 8 
Renda Individual 

2 – 4 Salários Mínimos 0.026 0.0% 
p valor 0.806

4 - 10 Salários Mínimos 0.128
p valor 0.426

Modelo 9 Tipo de Moradia -0.134 0.2% -0.105 
p valor 0.224 0.341 

Modelo 10 Total de Bens 0.029** 2.6% 0.034** 
p valor 0.011 0.010 

 

constante 4.086*** 
0.000 

N 209 209 
R2 3.0% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 53 analisamos o segundo conjunto de variáveis que 

mensuram o perfil do familiar e a estrutura do serviço, de modo a 

verificar se este conjunto de características está associado com 

maior ou menor grau de satisfação reportado pelo familiar. A variável 

de perfil é uma medida dicotômica se o familiar é o único que cuida 

do usuário (0-não; 1-sim). Já as duas variáveis de estrutura 

identificam a percepção do familiar a respeito da estrutura do 

CAPSad. A primeira identifica a sua satisfação com o Conforto e 

Aparência do CAPSad e possui duas categorias: a) 0- insatisfeito ou 

indiferente; 1-satisfeito. A segunda identifica a percepção do familiar 

sobre as condições das instalações do CAPSad, também dividida 
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em duas categorias: b) 0- inadequadas ou indiferentes e 1- 

boas/excelentes. 

Outra vez todas as três variáveis que tiveram um valor de p ≤ 

0,3 nos modelos univariados foram inseridas no modelo múltiplo do 

conjunto. Os modelos univariados indicam que os familiares que 

cuidam sozinhos dos usuários, que estão satisfeitos com a estrutura 

física e classificam as instalações como boas ou excelentes são 

mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. Contudo, no modelo 

múltiplo a variável cuidar do familiar perdeu a significância estatística 

de seu efeito, assim como a variável que mensura a aprovação do 

familiar sobre as condições das instalações. Apenas a variável que 

mensura a satisfação do familiar com a estrutura física - Conforto e 

Aparência do CAPSad permaneceu forte e positivamente associadas 

com a SATIS-FAMILIAR a um valor de p ≤ 0,001. 

Ademais a análise do R2 ajustado dos modelos univariados 

indica que realmente é apenas a variável de estrutura sobre a 

satisfação do familiar com o conforto e aparência do CAPSad que 

está mais associada com a SATIS-FAMILIAR. O modelo múltiplo do 

conjunto atinge uma magnitude relevante de R2, indicando que a 

variável de estrutura é um importante componente da satisfação do 

familiar.  

Tabela 52: Modelos univariados - Perfil do familiar e estrutura dos CAPSads 
– SATIS-BR Familiares, São Paulo/SP (n=209) 

 SATISGLOBAL Modelo 
Univariado R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo1 Único que cuida do familiar 0.104 0.2% 0.046 

p valor 0.223 0.567 
Modelo2 Conforto e Aparência do CAPSad 0.593*** 13.8% 0.482*** 

p valor 0.000       0.000 
Modelo3 Condições das instalações 0.467*** 8.6% 0.172 

p valor 0.000 0.157 
_cons 3.677*** 

     0.000 
N 209 209 

    R2  14% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Na tabela 54 analisamos os efeitos do primeiro grupo de 

variáveis de processo, referente à participação do familiar no 

CAPSad, na satisfação dos familiares. As variáveis incluídas no 

modelo são seis, sendo duas multicategóricas, duas dicotômicas e 

duas de contagem. 

As categorias das variáveis multicategóricas são: 

a) Frequência em que o familiar acompanha o usuário no 

CAPSad dividida em 5 categorias: 0- nunca, 1- raramente, 2- 

às vezes, 3- com frequência, 4- sempre; 

b) Frequência que o familiar entra em contato com os 

profissionais do CAPSad dividida em 5 categorias: 0- nunca, 

1- raramente, 2- mais ou menos, 3- frequentemente, 4- 

sempre. 

Já as categorias das variáveis dicotômicas são: 

c) Participação em grupo de apoio/familiar no CAPSad durante o 

último ano: 0- não participou; 1- participou;  

d) Tratado de forma respeitosa pela equipe do CAPSad: 0- não 

(nunca, raramente, ou mais ou menos); 1- sim 

(frequentemente ou sempre)  

As variáveis de contagem são: 

e) Soma numérica das atividades que participou no CAPSad 

entre as seguintes atividades: oficinas, palestras, grupo de 

apoio/familiar, acolhimento, assembleia e outros;  

f) Soma numérica das abordagens utilizadas nos grupos de 

família pelos profissionais: manejo com o usuário, apoio 

psicológico/estímulo interação familiar x usuário, patologia, 

tratamento, espaço aberto para sugestões sobre o serviço e 

outros. 

O cenário encontrado na Tabela 53 se repete. As seis 

variáveis estão associadas à SATIS-FAMILIAR nos modelos 
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univariados com valor de p ≤ 0,3 e todas foram incluídas no modelo 

múltiplo deste conjunto. Todas as seis variáveis possuem relações 

positivas com a SATIS-FAMILIAR nos modelos univariados. 

Destas variáveis se destacam três que possuem um valor de 

p ≤ 0,05: (a) frequência do acompanhar do familiar no CAPSad; (b) a 

frequência de contato com os profissionais do CAPSad e (d) ser 

tratado de forma respeitosa pela equipe do CAPSad estão 

associados a uma maior satisfação do familiar. 

Contudo, no modelo múltiplo quase todas as variáveis 

mostram-se insignificantes. A única que manteve a relação com um 

valor de p ≤ 0,05 foi a variável (d) ser tratado de forma respeitosa 

pela equipe do CAPSad que se manteve positivamente relacionada 

com a SATIS-FAMILIAR; e assim ela será inserida no modelo 

múltiplo final. 

Por fim, a análise do R2 ajustado dos modelos univariados 

mostra que estas variáveis são um pouco mais relevantes (maiores 

que 5%), indicando que existe uma maior capacidade explicativa 

destes modelos. E a magnitude do R2 ajustado do modelo múltiplo 

mantém-se semelhante, indicando que realmente a variável 

explanatória fundamental deste conjunto é (d) ser tratado de forma 

respeitosa pela equipe do CAPSad. 

Tabela 53: Modelos univariados – Participação do familiar no CAPSad – 
SATIS-BR Familiares, São Paulo/SP (n=209) 

  SATISGLOBAL
Modelo 

Univariado R2  Modelo 
Múltiplo 

Modelo1 
(a) Costuma 
Acompanhar 
o Familiar no 
CAPSad 

Raramente  0.269**  4.7% 0.157 
p valor 0.035 0.284 

Às Vezes  0.241*  0.080 
p valor 0.051 0.606 

Com Frequência  0.551***  0.303 
p valor 0.001 0.125 
Sempre  0.349***  0.096 
p valor 0.008 0.596 

Modelo2 (c) 
Participou de Grupo de 

Apoio/Familiar 0.117 0.4% -0.137 
p valor 0.176 0.455 
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Modelo3 (e) 
Somatória das Atividades 

que Participou 0.072 0.6% 0.000 
p valor 0.126 1.000 

Modelo4 (f) 
Somatória das Abordagens 
Utilizadas 0.035 0.4% 0.009 

p valor 0.179 0.827 

Modelo5 (b) 
Frequência 
de Contato 
com os 
Profissionais 
do CAPSad 

Raramente 0.013 5.6% -0.098 
p valor 0.912       0.455 

Mais ou Menos
  0.269**        0.157 

p valor 0.046       0.327 
Frequentemente  0.395**        0.256 

p valor 0.002       0.123 
Sempre  0.300**        0.224 
p valor 0.031       0.238 

Modelo6 (d) 
 

Tratado de Forma 
Respeitosa 0.523*** 5.7% 0.382** 

p valor 0.000 0.020 
_cons 3.745*** 

      0.000 

 
N 209 209 
    R2  8% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Os resultados da Tabela 55 são bastante semelhantes 

àqueles obtidos na Tabela 54. Todas as cinco variáveis de Processo 

– 2, relativo às informações sobre o familiar-usuário em tratamento, 

tem um poder explicativo nos modelos univariados e entram no 

modelo múltiplo da classe, mas apenas duas retém a significância 

neste modelo. As variáveis incluídas no modelo são: a) informações 

sobre a doença do familiar; b) clareza das informações, c) satisfação 

com o tipo de informação recebida acerca da doença, d) 

informações sobre o tratamento do familiar; e) satisfação com o tipo 

de informação recebida acerca do tratamento. 

Todas as variáveis medidas nesse conjunto são dicotômicas, 

indicando a presença ou ausência do tipo de informação ou a 

satisfação com a informação recebida. As variáveis: a) informações 

sobre a doença do familiar e c) informações sobre o tratamento do 

familiar foram divididas em 0- não recebeu e 1- recebeu 
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informações. Já a variável clareza das informações também foi 

dividida em 0 – não teve informações ou as informações não eram 

nada claras e 1- informações claras; e as variáveis satisfação com o 

tipo de informação recebida acerca da doença e satisfação com o 

tipo de informação recebida acerca do tratamento também foram 

divididas em 0- não teve informações ou fico insatisfeito com a 

informação e 1- satisfeito e muito satisfeito com a informação 

recebida. 

Todas estas cinco variáveis explicativas sobre a utilização das 

informações possuem associação positiva e significante a valores de 

p > 0,00 com a SATIS-FAMILIAR. Contudo no modelo múltiplo, as 

variáveis: informação sobre a doença, informação sobre o 

tratamento e satisfação com a informação sobre o tratamento 

perdem significância ao terem valor de p ≥ 0,2. 

Apenas clareza das Informações permanece mantendo uma 

associação positiva e significante a um valor de p ≤ 0,05, enquanto a 

variável informação sobre a doença mantém a significância, mas o 

sinal da associação torna-se negativo. Uma explicação plausível 

para a inversão do sinal é resultado do fato que todos que 

receberam informações sobre a doença receberam informações que 

são claras ou obscuras. Assim ao inserirmos ambas as variáveis no 

modelo, a variável informação sobre a doença acaba captando o 

efeito conjunto de receber uma informação sobre a doença e esta 

informação ser obscura. O resultado indica, portanto, que uma 

informação que não é clara prejudica mais a satisfação do familiar 

do usuário do que o não receber informações, o que é indicado pelo 

sinal negativo e o efeito estatisticamente significante do coeficiente.   

Por fim a análise dos R2 ajustados indica que as variáveis 

“Informação sobre o usuário em tratamento” explicam uma parte 

relevante da SATIS-FAMILIAR, variando de 5% a 18% no modelo 

múltiplo. 
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Tabela 54: Modelos univariados – Informação sobre o usuário em 
tratamento – SATIS-BR Familiar, São Paulo/SP (n=209) 

 SATISGLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo
Modelo 1 Informação sobre a Doença 0.301*** 5.5% -0.571**

p valor 0.000 0.005 
Modelo 2 Clareza das Informações 0.423*** 11.7% 0.405** 

p valor 0.000 0.039 

Modelo 3 Satisfação com Informação 
sobre Doença 0.453*** 13.6% 0.356 

p valor 0.000 0.234 
Modelo 4 Informação sobre o Tratamento 0.393*** 9.4% 0.149 

p valor 0.000 0.420 

Modelo 5 Satisfação com Informação 
sobre o Tratamento 0.465*** 14.1% 0.170 

p valor 0.000 0.340 
_cons 3.995***

0.000 
N 209 209 

R2 18% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na Tabela 56 continuamos a análise das variáveis de 

processo. As variáveis incluídas no conjunto são três e referem-se a 

processos relacionados à visão do familiar sobre a assistência 

recebida pelo usuário, as variáveis são: a) conhecimento e 

competência da pessoa que atendeu/atende o familiar no CAPSad, 

b) qualidade do serviço que o familiar recebeu; e c) adequação dos 

serviços oferecidos pelo CAPSad. 

As categorias das duas variáveis tricotômicas são: 

a) conhecimento e competência da pessoa que recebeu o 

familiar no CAPSad dividida em três categorias: 0- 

incompetente e mais ou menos, 1- competente e 2- muito 

competente.  

b) qualidade do serviço que o familiar recebeu: 0- ruim e mais ou 

menos, 1- boa e 2- excelente. 

A outra variável dicotômica é:  
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c) adequação dos serviços oferecidos pelo CAPSad  apresenta-

se da seguinte forma: 0 – inapropriado e mais ou menos e 1- 

apropriado. 

Tabela 55: Modelos univariados – Concepção do familiar sobre a 
assistência recebida pelo usuário e SATIS BR Familiares, São 
Paulo/SP (n=209) 

  SATISGLOBAL
Modelos 

Univariados R2  Modelo 
Múltiplo 

Modelo 1 
Competência da 

pessoa que atende 
o familiar no 

CAPSad 

Competente 0.730*** 33.0% 0.256*** 
p valor 0.000 0.006 

Muito competente 1.176*** 0.544** 
p valor 0.000 0.000 

Modelo 2 
Qualidade do 
serviço que o 

familiar recebeu 

Boa 0.939*** 48.4% 0.557*** 
p valor 0.000 0.000 

Excelente 1.445*** 0.844*** 
p valor 0.000 0.000 

Modelo 3 
 

Adequação dos serviços 
oferecidos pelo CAPSad 1.093*** 38.6% 0.582*** 

p valor 0.000 0.000 
_cons 2.781*** 

0.000 
N 209 209 

  R2 65% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Semelhante ao resultado da Tabela 56, todos os modelos 

univariados da Tabela 57 apresentam relações significantes e 

positivas com valor de p ≤ 0,001. Assim todas entram no modelo 

múltiplo da classe de variáveis. No modelo múltiplo da Tabela 57 

todas as três variáveis permanecem significantes a um valor de p ≤ 

0,05; inclusive todas as categorias das variáveis tricotômicas. 

Assim podemos afirmar que os familiares que qualificam o 

trabalho do profissional como competente ou muito competente são 

mais satisfeitos com os serviços prestados pelo CAPSad em relação 

aos que os qualificaram como incompetentes. Ademais é importante 

notar que o coeficiente da categoria muito competente é maior que o 

coeficiente da categoria competente. 
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O mesmo acontece em relação à variável qualidade do 

serviço que o familiar recebeu, os familiares que qualificam o serviço 

como excelente são mais satisfeitos do que os que o qualificam 

como ruim/mais ou menos, assim como os familiares que o 

qualificam como bom, sendo o coeficiente de excelente superior ao 

coeficiente de bom. 

Por fim a análise dos R2 ajustados indica que as variáveis de 

Concepção do Familiar sobre a assistência recebida pelo usuário 

explicam uma parte relevante da SATIS-FAMILIAR, variando de 33% 

a 65% no modelo múltiplo. 

Na tabela 57 as três últimas variáveis de processos são 

analisadas e se referem ao processo 4 - a visão do familiar sobre a 

qualidade e cuidados dispensados ao familiar-usuário. As variáveis 

incluídas no conjunto são: a) satisfação com a quantidade de ajuda 

que o familiar recebeu no CAPSad, b) satisfação com os cuidados 

que o familiar recebeu no CAPSad; e c) uma avaliação se o CAPSad 

poderia ser melhorado. 

Para medir cada uma das variáveis, a satisfação com a 

quantidade de ajuda que o familiar recebeu no CAPSad e a 

satisfação com os cuidados que o familiar recebeu no CAPSad; 

foram divididas em duas categorias: 0- muito insatisfeito, insatisfeito, 

indiferente e 1- satisfeito e muito satisfeito. Já a variável o CAPSad 

poderia ser melhorado foi dividida em três categorias: 0 – não, 1- sim 

e 2- não sei.  

Tabela 56: Modelos univariados – Qualidade e cuidados dispensados ao 
usuário – SATIS-BR Familiares, São Paulo/SP (n=209) 

  SATISGLOBAL
Modelo 

Univariado R2  Modelo 
Múltiplo 

Modelo 1 Quantidade de ajuda 1.125*** 38.5% 0.456*** 
p valor 0.000 0.000 

Modelo 2 
Cuidados recebidos pelo 

familiar 1.344*** 44.2% 0.933*** 
p valor 0.000 0.000 

Modelo 3 
O CAPSad 

Sim -0.492*** 8.0% -0.327*** 
p valor 0.000 0.000 
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poderia ser 
melhorado 

Não Sei -0.476*** -0.249** 
p valor 0.000 0.011 
_cons 3.258*** 

        0.000 
N 209 209 

      R2  51% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Todos os modelos univariados apresentam relações 

significantes com valor de p ≤ 0,001. As variáveis: satisfação com a 

quantidade de ajuda que o familiar recebeu no CAPSad e satisfação 

com os cuidados que o familiar recebeu no CAPSad tem relações 

positivas com a SATIS-FAMILIAR enquanto a variável o CAPSad 

poderia ser melhorado também é associado de forma negativa, o 

que é plausível, uma vez que é esperado que quem não acha que o 

CAPSad deve ser melhorado (categoria base) deve estar mais 

satisfeito com o serviço. 

No modelo múltiplo da Tabela 57, todas as variáveis 

permanecem significantes a um valor de p ≤ 0,05 e os sinais 

permanecem iguais. Por fim, mais uma vez, a análise dos R2 

ajustados indica que as variáveis de processo 4 explicam uma parte 

relevante da SATIS-FAMILIAR, variando de 8% a 51% no modelo 

múltiplo. 

Por fim, na Tabela 58 apresentamos o modelo múltiplo final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

apresentadas nos modelos múltiplos de cada classe de variáveis a 

um valor de p ≤ 0,1; nas tabelas de 52 a 57 – (na quinta coluna). 

Optamos por essa significância para aumentar as exigências da 

inclusão de variável, mas sem correr o risco de eliminar variáveis 

que sejam determinantes.  

A apresentação deste modelo é um pouco diferente das 

Tabelas anteriores. Incluímos apenas um modelo e apresentamos o 
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coeficiente estimado na 2ª coluna, em seguida o seu valor de p e 

nas colunas 4 e 5 o seu respectivo intervalo de confiança.  

Incluímos nos modelos das variáveis sociodemográficas 

apenas as variáveis: sexo e total de bens que se qualificam ao 

modelo múltiplo final. Já das medidas de perfil do familiar e estrutura 

apenas a variável Conforto e aparência do CAPSad entra no modelo 

final. Do primeiro conjunto de variáveis de Processo-1, apenas a 

variável ser tratado de forma respeitosa pela equipe se qualifica para 

entrar no modelo final. Já do conjunto de variáveis “Informação 

sobre o usuário em tratamento” as variáveis Informação sobre a 

Doença e Clareza das Informações. E das duas tabelas finais de 

“Concepção do familiar sobre a assistência recebida pelo usuário” e 

“Concepção sobre a qualidade e cuidados dispensados ao usuário” 

(Tabela 56 e 57) incluímos todas as variáveis. 

Em primeiro lugar apontamos que as variáveis 

sociodemográficas, sexo e total de bens, não são significantes no 

modelo múltiplo final. O mesmo acontece com a variável de estrutura 

Conforto e aparência do CAPSad, bem como as variáveis de 

Processo 1 e Processo 2 (Ser tratado de forma respeitosa pela 

equipe; Receber Informação sobre a Doença e Clareza das 

Informações). No modelo múltiplo final apenas as variáveis de 

Processo 3 e Processo 4 são de fato associadas à Satisfação dos 

Familiares. 

Tabela 57: Modelo Múltiplo Final -- SATIS GLOBAL Familiares, São Paulo/SP 
(n=209) 

SATISGLOBAL Coef. P>| t | Limite 
Inferior 

Limite 
Superior

Total de Bens 0.006 0.385 -0.008 0.020 
Sexo 0.014 0.835 -0.119 0.148 
Conforto e aparência do CAPSad 0.046 0.539 -0.101 0.192 
Tratado com Respeito 0.009 0.927 -0.178 0.196 
Informação sobre a Doença -0.068 0.518 -0.275 0.139 
Clareza das Informações 0.127 0.232 -0.082 0.336 
Pessoa que o atendeu - 
Competente 0.118 0.228 -0.075 0.310 
Pessoa que o atendeu - Muito 0.361*** 0.001 0.149 0.573 
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Competente 
Qualidade do serviço oferecido - 
Boa 0.349*** 0.001 0.152 0.545 
Qualidade do serviço oferecido- 
Excelente 0.612*** 0.000 0.398 0.826 
Adequação dos serviços oferecidos 0.331*** 0.000 0.151 0.512 
Quantidade de ajuda 0.137 0.222 -0.084 0.358 
Cuidados recebidos pelo familiar 0.446*** 0.001 0.177 0.716 
O CAPSad poderia ser melhorado 
– Sim -0.170** 0.016 -0.308 -0.032 
O CAPSad poderia ser melhorado 
– Não Sei -0.126 0.112 -0.282 0.030 
_cons 2.817*** 0.000 2.550 3.084 
TOTAL DE CASOS 209 R2 69% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

As três variáveis de “Concepção do familiar sobre a 

assistência recebida pelo usuário” permanecem significantes com 

valor de p ≤ 0,05: competência da pessoa que atende o usuário, 

qualidade do serviço oferecido e adequação dos serviços oferecidos, 

incluindo as duas categorias de qualidade do serviço oferecido (boa 

e excelente). Mas da primeira variável (competência da pessoa que 

recebeu o usuário), somente a categoria muito competente é a 

categoria diferente da categoria de base. 

Por fim das três variáveis de “Concepção sobre qualidade e 

cuidados dispensados ao usuário”, apenas a variável satisfação com 

os cuidados recebidos pelo familiar e a categoria sim da variável o 

CAPSad poderia ser melhorado permanecem associadas 

significantemente com a SATIS-FAMILIAR. A primeira com sinal 

positivo e a segunda com sinal negativo. Enquanto a categoria dos 

familiares que são indiferentes (não sei) às mudanças no CAPSad 

não são estatisticamente menos satisfeitos que aqueles familiares 

que não querem mudanças. Já a outra variável – satisfação com a 

quantidade de ajuda perdeu a significância ao ter um p-valor ≥ 0,05. 

Podemos concluir, portanto, a partir do modelo múltiplo final 

que: 
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i) a competência (muita competência) do profissional que 

recebe o familiar no CAPSad é de fundamental importância 

para a satisfação deste familiar; 

ii) a percepção sobre a excelência da qualidade do serviço de 

saúde mental prestado no CAPSad está positivamente 

associado com uma maior satisfação deste familiar; assim 

como a satisfação com os cuidados que o familiar recebeu no 

CAPSad 

iii) a percepção de que o CAPSad é adequado para o tratamento 

também é importante para a satisfação deste familiar; 

iv) por fim, quando o familiar entende que o CAPSad deve ser 

melhorado, isto é um indicio que ele não está satisfeito com o 

serviço de saúde mental prestado. 

 

 

4.3.3.2 Mudança Percebida 

Para a análise dos determinantes da mudança dos usuários 

percebida pelos familiares (EMP) adotamos a mesma metodologia 

utilizada nas seções anteriores. Além disso, dividimos as variáveis 

independentes nas mesmas três classes da análise da satisfação 

dos familiares: a) sociodemográficas, b) perfil dos familiares e 

estrutura física; e c) relacionadas ao processo, sendo que esta 

última foi dividida em 4 conjuntos distintos: processo – 1: referente à 

participação do familiar no CAPSad; processo – 2: relativo às 

informações sobre o familiar-usuário em tratamento; processo – 3: 

relacionado à visão do familiar sobre a assistência recebida pelo 

usuário e processo – 4:  referente à visão do familiar sobre a 

qualidade e cuidados dispensados ao familiar-usuário . 

As tabelas de 59 a 65, a seguir, apresentam os resultados dos 

modelos lineares univariados e os modelos finais múltiplos para 

cada classe de variáveis relacionada à qualificação 

sociodemográfica dos familiares, o perfil destes e estrutura e 
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também os quatro conjuntos de variáveis relacionadas ao processo. 

Em todos os modelos a variável dependente é o escore final da 

ESCALA de MUDANÇA PERCEBIDA-FAMILIARES. 

Na tabela 59 analisamos os efeitos das características 

sociodemográficas na percepção da mudança dos usuários pelos 

seus familiares. Os potenciais determinantes da mudança percebida 

pelos familiares são analisados a partir de um conjunto de dez 

variáveis distintas. Para cada uma destas variáveis testamos um 

modelo univariado. A seguir selecionamos apenas aquelas que 

estão relacionadas com A MUDANÇA PERCEBIDA-FAMILIARES a 

um valor de p ≤ 0,3 para serem incluídas no modelo múltiplo da 

classe. 

As variáveis incluídas no modelo e suas respectivas 

categorias são as mesmas dez utilizadas na análise da satisfação, a 

saber: a) vínculo com o usuário; b) sexo; c) cor/raça; d) idade; e) 

estado civil; f) escolaridade; g) existência de trabalho remunerado; h) 

renda individual; i) tipo de moradia; e j) número de bens que a 

família possui.  

Como pode ser observado na Tabela 59, todas as variáveis 

que tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram 

inseridas nos modelos múltiplos. Na primeira coluna da tabela 

apresentamos o nº do modelo univariado, na segunda coluna o 

nome da variável do modelo (ou as categorias nas variáveis 

multicategóricas), na terceira o coeficiente estimado e o respectivo 

valor de p e na quarta o R2 ajustado do modelo. Por fim na quinta 

coluna apresentamos o modelo múltiplo da categoria, no qual todas 

as variáveis com valor de p ≤ 0,3 estão inseridas. Esta estrutura é 

repetida em todas as análises. 

As variáveis que possuem valor de p ≤ 0,3 e entraram no 

modelo múltiplo são sete: vínculo com o usuário, cor/raça, idade, 

estado civil, escolaridade, trabalho remunerado e renda individual no 

último mês. Todas estas têm um valor de p ≤ 0,1 nos modelos 
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univariados. E quando as sete são incluídas no modelo múltiplo, 

apenas vínculo com o usuário e renda individual são positivas e 

significantes a um valor de p ≤ 0,1. 

Em relação ao vínculo com o usuário apenas a categoria 

outro vínculo possui uma diferença significativa em relação à 

categoria base vínculo com pai e mãe. Isto é, os familiares que 

percebem mais mudanças são aqueles que não são parte do grupo 

nuclear da família. Já sobre a variável renda individual somente os 

familiares com renda entre 2 a 4 salários mínimos percebem mais 

mudanças que os familiares com renda menor que 2 salários 

mínimos. E apenas estas duas variáveis se qualificam para 

participarem do modelo múltiplo final. 

Por outro lado, ainda que estas duas variáveis estejam 

associadas com a ESCALA DE MUDANÇA PERCEBIDA-

FAMILIARES (EMP), a análise dos R2 ajustados dos modelos 

univariados e do modelo múltiplo indicam que as variáveis sócio-

econômicas explicam pouco da mudança percebida pelos familiares. 

Todos são muito baixos, a maioria explicando 0% da variação. O 

maior R2 ajustado é o encontrado no modelo multivariado que é de 

apenas 3,7%, um valor muito baixo, indicando claramente a diminuta 

associação entre as características sociodemográficas dos familiares 

e a percepção de mudança dos usuários por seus familiares após o 

tratamento no CAPSad. 

Tabela 58: Modelos univariados - Variáveis Socioeconômicas – EMP 
Familiares, CAPS ads, São Paulo/SP (n=209) 

 EMPGLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo

Modelo 1 
Vínculo com 
o usuário 

Irmão 0.079 4.2% 0.019 
p valor 0.330 0.838 

Cônjuge 0.127 0.061 
p valor 0.129 0.525 
Outro 0.356*** 0.258**
p valor 0.001 0.034 
Filho 0.167 0.015 

p valor 0.181 0.922 
Modelo 2 Sexo Masculino 0.023 0.0% 
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p valor 0.787 
Modelo 3 Não Brancos 0.075 0.2% 0.051 
Cor/raça p valor 0.230 0.422 
Modelo 4 Idade -0.006** 3.3% -0.003 

p valor 0.005 0.406 

Modelo 5 
Estado Civil 

Casado ou Vive com 
Companheiro -0.104 1.1% -0.022 

p valor 0.225 0.822 
Separado/Divorciado -0.083 -0.015 

p valor 0.428 0.900 
Viúvo -0.225** -0.112 
p valor 0.026 0.368 

Modelo 6 
Escolaridade 

Ensino Fundamental Completo -0.011 0.9% -0.057 
p valor 0.887 0.493 

Ensino Médio ou Técnico 
Completo 0.154*  0.025 

p valor 0.060 0.783 
Ensino Superior 

Completo/Incompleto 0.048  -0.097 
p valor 0.604 0.376 

Modelo 7 Trabalho Remunerado 0.103* 0.9% 0.017 
p valor 0.096 0.794 

Modelo 8 
Renda 
Individual 

2 – 4 Salários Mínimos 0.182** 1.8% 0.151* 
p valor 0.020 0.072 

4 - 10 Salários Mínimos 0.087 0.065 
p valor 0.452 0.636 

Modelo 9 Tipo de Moradia 0.068 0.0% 
p valor 0.398 

Modelo 10 

Total de Bens 0.007 0.0% 
p valor 0.385 

Constante  
2.594**

* 
0.000 

N 209 209 
R2 3.7% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01  
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
 

Na tabela 60 analisamos o conjunto de variáveis que 

mensuram o perfil do familiar e a estrutura do serviço, de modo a 

verificar se este conjunto de características está associado com a 

EMP reportada. A variável de perfil é uma medida dicotômica se o 

familiar é o único que cuida do usuário (0-não; 1-sim). Já as duas 

variáveis de estrutura identificam a percepção do familiar a respeito 
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da estrutura do CAPSad. A primeira identifica a sua satisfação com o 

Conforto e Aparência do CAPSad e possui duas categorias: a) 0- 

insatisfeito ou indiferente; 1-satisfeito. A segunda identifica a 

percepção do familiar sobre as condições das instalações do 

CAPSad, também dividida em duas categorias: b) 0- inadequadas ou 

indiferentes e 1- boas/excelentes. 

Nos modelos univariados apenas a variável satisfação com o 

Conforto e Aparência do CAPSad tem efeito sobre a ESCALA de 

MUDANÇA PERCEBIDA pelos FAMILIARES. As outras duas não 

tiveram resultados significativos. Novamente todas as variáveis que 

tiveram valor de p ≤ 0,3 nos modelos univariados foram inseridas no 

modelo múltiplo. Inserimos as duas variáveis de estrutura. Mas 

ambas perderam a significância da relação. A análise do R2 ajustado 

dos modelos indica que a associação entre as variáveis é 

baixíssima, variando de 0% a apenas 0,8%. Deste modo não há 

relação entre o perfil do familiar e a estrutura do CAPSad com a 

EMP e por isso não incorporamos nenhuma das variáveis no modelo 

múltiplo final. 

Tabela 59  Modelos univariados - Perfil do Familiar, Estrutura do CAPSads 
– EMP Familiares, São Paulo/SP (n=209) 

 EMPGLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 

Modelo 1 Único que cuida do familiar -0.042 0.0% 
p valor 0.506 

Modelo 2 
Satisfação com Conforto e 

Aparência do CAPSad 0.132* 0.8% 0.093 
p valor 0.098 0.348 

Modelo 3 

Classificação das Condições 
das Instalações 0.119 0.6% 0.063 

p valor 0.132 0.522 
_Cons 2.376*** 

0.000 
 N 209 209 
 R2 0.6% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Na tabela 61 analisamos os efeitos do primeiro grupo de 

variáveis de processo referente à participação do familiar no 

CAPSad na EMP dos familiares. As variáveis incluídas no modelo 

são as mesmas seis utilizadas na análise da satisfação dos 

familiares, incluindo as categorias e forma de contagem: a) 

Frequência em que o familiar acompanha o usuário no CAPSad, b) 

Participação em grupo de apoio/familiar no CAPSad, c) atividades 

que participou no CAPSad; d) abordagens utilizada nos grupo de 

família pelos profissionais, e) Frequência que o familiar entra em 

contato com os profissionais do CAPSad e f) Tratado de forma 

respeitosa pela equipe do CAPSad. 

Na Tabela 61 todas as seis variáveis estão associadas à EMP 

FAMILIARES nos modelos univariados com valor de p ≤ 0,3 - e por 

isso foram incluídas no modelo múltiplo –, apenas a variável 

dicotômica que indica se o familiar foi tratado de forma respeitosa 

pela equipe do CAPSad é significativa a um valor de p ≤ 0,05. No 

modelo múltiplo esse resultado se repete, pois ter sido tratado de 

forma respeitosa pela equipe do CAPSad é a única associada à 

mudança percebida. Desta forma, das variáveis de processos 

referentes à participação do familiar no CAPSad, apenas ter sido 

tratado de forma respeitosa tem impacto na percepção de mudança 

do familiar. 

Por fim, a análise do R2 ajustado dos modelos univariados 

mostra também a pouca relevância das variáveis de processo1 para 

se explicar a percepção de mudança pelos familiares. O R2 ajustado 

é de apenas 1,8%. 

Tabela 60: Modelos univariados – Participação do familiar no CAPSad – 
EMP Familiares. São Paulo – SP (n=209) 

EMP GLOBAL Modelos 
Univariados R2 Modelo 

Múltiplo 
Modelo1 
Costuma 
Acompanhar o 
Familiar no 

Raramente 0.077 0.0% 0.065 
0.419 0.554 

Às Vezes -0.003 0.007 
0.977 0.949 
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CAPSad Com Frequência 0.163 0.189 
0.163 0.187 

Sempre 0.018 0.008 
0.858 0.952 

Modelo 2 
Participou de Grupo de 

Apoio/Familiar -0.029 0.0% -0.137 
0.647 0.455 

Modelo 3 
Somatória das Atividades que 

Participou 0.000 0.0% 0.000 
0.990 1.000 

Modelo 4 
Somatória das Abordagens 

Utilizadas -0.009 0.0% 0.009 
0.646 0.827 

Modelo 5 
Frequência de 
Contato com 
os 
Profissionais 
do CAPSad 

Raramente -0.113 0.0% -0.188 
0.190 0.057 

Mais ou Menos -0.035 -0.141 
0.732 0.223 

Frequentemente -0.087 -0.214 
0.353 0.071 

Sempre -0.011 -0.098 
0.916 0.461 

Modelo 6 

Tratado de Forma Respeitosa 0.226** 1.7% 0.294** 
0.034 0.017 

_cons 3.326*** 
0.000 

 N 209 209 
 R2 1.8% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Na tabela 62 analisamos os efeitos do segundo grupo de 

variáveis de processo – relativas às informações sobre o familiar-

usuário em tratamento – sobre a EMP dos familiares. As cinco 

variáveis incluídas no modelo são: a) informações sobre a doença 

do familiar; b) clareza das informações, c) satisfação com o tipo de 

informação recebida acerca da doença, d) informações sobre o 

tratamento do familiar; e e) satisfação com o tipo de informação 

recebida acerca do tratamento. As seis são dicotômicas e suas 

categorias já foram expostas anteriormente. 

Os resultados da Tabela 62 são mais interessantes que 

aqueles obtidos na Tabela 61. Com exceção apenas de - 

informações sobre o tratamento do familiar, todas as outras quatro 
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variáveis de processo-2 têm um poder explicativo nos modelos 

univariados a valores de p ≤ 0,3 e entram no modelo múltiplo. Mas 

mesmo assim, nos modelos univariados apenas a clareza das 

informações, satisfação com a informação sobre a doença e 

satisfação com a informação sobre o tratamento possuem relações 

significantes a valores de p ≤ 0,05. No modelo múltiplo apenas a 

variável satisfação com o tipo de informação recebida acerca da 

doença tem efeito positivo e um valor de p ≤ 0,1. As duas outras 

deixam de ser significantes. Por outro lado, a variável informações 

sobre a doença do familiar torna-se negativamente associada e com 

valor de p ≤ 0,1 e ambas as variáveis entram no modelo múltiplo 

final.  
Tabela 61: Modelos univariados – Informação sobre o usuário em 

tratamento – EMP Familiares. São Paulo – SP (n=209) 

 EMPGLOBAL Modelo 
Univariado R2 Modelo 

Múltiplo 

Modelo 1 Informação sobre a Doença 0.078 0.3% -0.259* 
p valor 0.210 0.056 

Modelo 2 Clareza das Informações 0.135** 1.8% 0.139 
p valor 0.028 0.351 

Modelo 3 
Satisfação com a Informação 

sobre a Doença 0.163** 2.9% 0.212* 
p valor 0.008 0.085 

Modelo 4 Informação sobre o Tratamento 0.062 0.0% 
p valor 0.328 

Modelo 5 

Satisfação com Informação 
sobre o Tratamento 0.140** 2.0% 0.058 

p valor 0.023 0.514 
_cons 2.445*** 

0.000 
 N 209 209 
 R2 4% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

A inversão do sinal, mais uma vez, é resultado do fato que 

todos que receberam informações sobre a doença receberam 

informações claras ou obscuras. Assim ao inserirmos ambas as 

variáveis no modelo, a variável informação sobre a doença acaba 

captando o efeito conjunto de receber uma informação sobre a 

doença e esta informação ser obscura. O resultado indica, portanto, 
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que uma informação que não é clara prejudica mais a percepção de 

mudança do familiar do usuário do que o não receber informações. 

Na Tabela 63 continuamos a análise das variáveis de 

processos relacionados à visão do familiar sobre a assistência 

recebida pelo usuário. As variáveis incluídas no conjunto são cinco. 

Além das três incluídas na análise da satisfação dos familiares - a) 

conhecimento e competência da pessoa que atendeu/atende o 

familiar no CAPSad, b) qualidade do serviço que o familiar recebeu; 

e c) adequação dos serviços oferecidos pelo CAPSad - incluímos 

também duas novas variáveis relacionadas à percepção do familiar 

quanto ao d) grau de competência da equipe; e e) benefício do 

familiar com o atendimento no CAPSad; 

A mensuração das três primeiras variáveis já foi apresentada. 

Já as duas últimas são variáveis categóricas. A variável grau de 

competência da equipe tem três categorias: 

a) grau de competência da equipe: 0- incompetente e mais ou 

menos, 1- competente e 2- muito competente.  

E a outra variável é dicotômica: 

c) benefício do familiar com o atendimento no CAPSad  

apresenta-se da seguinte forma: 0 – não 1- sim. 

Semelhante ao resultado da Tabela 62, todos os modelos 

univariados apresentam relações significantes e positivas com valor 

de p ≤ 0,05. E assim todas entram no modelo múltiplo da classe de 

variáveis. Contudo, no modelo múltiplo três das cinco variáveis 

perdem significância. 

As variáveis que permanecem significantes a um valor de p ≤ 

0,1 são apenas benefícios do familiar com o atendimento no 

CAPSad e qualidade do serviço que o familiar recebeu. Em 

adequação dos serviços oferecidos pelo CAPSad, o modelo mostra 

que aqueles que entendem que os serviços do CAPSad são 

apropriados percebem mais mudanças que os outros. E apenas a 
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categoria excelente permanece estatisticamente diferente da 

categoria de comparação ruim ou mais ou menos na variável 

qualidade do serviço que o familiar recebeu, indicando que apenas 

os familiares que acham o serviço do CAPSad excelente percebem 

mais mudanças que os familiares que acham o serviço ruim ou mais 

ou menos. 

Por fim a análise dos R2 ajustados indica que as variáveis de 

processo - 3 relacionados à visão do familiar sobre a assistência 

recebida pelo usuário explicam uma parte relevante da MUDANCA 

PERCEBIDA-FAMILIARES, variando de 4% a 17% no modelo 

múltiplo. 

Tabela 62: Modelos univariados – Visão do familiar sobre a assistência 
recebida pelo usuário – EMP Familiar. São Paulo – SP (n=209)  

 
EMPGLOBAL

Modelo 
Univariado R2  

Modelo 
Múltiplo

Modelo 1 
Competência da 
pessoa que recebeu o 
familiar no CAPSad 

Competente 0.236** 3.9% 0.000 
p valor 0.022 0.998 

Muito competente 0.335** 0.043 
p valor 0.002 0.763 

Modelo 2 
Competência da 
Equipe 

Competente 0.307** 6.8% 0.063 
p valor 0.002 0.650 

Muito competente 0.418*** 0.012 
p valor 0.000 0.942 

Modelo 3 Benefício do familiar 
com o atendimento no 

CAPSad
0.543*** 14.9% 0.385*** 

p valor 0.000 0.000 

Modelo 4 
Qualidade do serviço 
que o familiar recebeu 

Boa 0.346*** 12.3% 0.074 
p valor 0.001 0.551 

Excelente 0.543*** 0.230* 
p valor 0.000 0.100 

Modelo 5 Adequação dos 
serviços oferecidos 

pelo CAPSad
0.354*** 7.2% 0.087 

p valor 0.000 0.379 
_cons 1.904*** 

0.000 
 N 209 209 

 R2 17% 
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 
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Na tabela 64 as três últimas variáveis de processos são 

analisadas e se referem ao processo 4 - a visão do familiar sobre a 

qualidade e cuidados dispensados ao familiar-usuário. As variáveis 

incluídas no conjunto são: a) satisfação com a quantidade de ajuda 

que o familiar recebeu no CAPSad, b) satisfação com os cuidados 

que o familiar recebeu no CAPSad; e c) uma avaliação se o CAPSad 

poderia ser melhorado. As duas primeiras variáveis são dicotômicas 

e a terceira tricotômica. Todas as categorias foram apresentadas 

anteriormente. 

Todos os modelos univariados apresentam relações 

significativas com a escala de MUDANÇA PERCEBIDA pelos 

FAMILIARES com valor de p ≤ 0,05. As variáveis quantidade de 

ajuda que o familiar recebeu no CAPSad e os cuidados que o 

familiar recebeu no CAPSad tem relações positivas, enquanto a 

variável o CAPSad poderia ser melhorado tem uma associação 

negativa. 

No modelo múltiplo da Tabela 64, a variável quantidade de 

ajuda que o familiar recebeu no CAPSad perde a associação 

significativa. As outras duas permanecem significantes a um valor de 

p ≤ 0,05 e os sinais permanecem iguais. Mas na variável o CAPSad 

poderia ser melhorado apenas a categoria 1 – sim, é 

estatisticamente diferente da categoria de comparação não, 

indicando que os familiares que desejam que o CAPSad adote 

melhorias percebem menos mudanças que aqueles que não acham 

que o CAPSad poderia ser melhorado. 

Por fim, mais uma vez, a análise dos R2 ajustados indica que 

as variáveis de processo 4 explicam uma pequena parte da 

percepção de mudança dos familiares, variando de 3,6% a 10,6% no 

modelo múltiplo. 
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Tabela 63: Modelos univariados – Concepção sobre qualidade e cuidados 
dispensados ao usuário – EMP Familiares. São Paulo/SP (n=209) 

 EMPGLOBAL Modelo 
Univariado R2 Modelo 

Múltiplo 

Modelo 1 Quantidade de ajuda 0.295*** 4.6% -0.043 
p valor 0.001 0.740 

Modelo 2 
Cuidados recebidos pelo 

familiar 0.428*** 8.0% 0.454** 
p valor 0.000 0.002 

Modelo 3 
O CAPSad 
poderia ser 
melhorado 

Sim -0.256** 3.6% -0.220** 
p valor 0.003 0.008 

Não Sei -0.155 -0.077 
p valor 0.113 0.422 
_cons 2.284*** 

0.000 
 N 209 209 
 R2 10.6% 

Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Por fim, na Tabela 65 apresentamos o modelo múltiplo final 

que inclui todas as variáveis que foram estatisticamente significantes 

nos modelos múltiplos de cada classe de variáveis a um valor de p ≤ 

0,1; que foram apresentados nas tabelas de 60 a 64 na quinta 

coluna. Conforme já expusemos a apresentação deste modelo é um 

pouco diferente. Incluímos apenas um único modelo, apresentamos 

o coeficiente estimado na 2ª coluna, seguido de seu valor de p e nas 

colunas 4 e 5 o respectivo intervalo de confiança. 

Incluímos nos modelos das variáveis sociodemográficas 

apenas as variáveis vínculo com o usuário e renda individual. Já das 

medidas do perfil do familiar e estrutura do CAPSad nenhuma das 

variáveis analisadas se qualificou para entrar no modelo final. Do 

primeiro conjunto de variáveis de Processo1, apenas a variável ser 

tratado de forma respeitosa pela equipe se qualificou para entrar no 

modelo múltiplo final. Já do conjunto de variáveis de Processo2 as 

variáveis: informação sobre a doença e satisfação sobre o tipo de 

informação recebida sobre a doença entram. E das duas tabelas 

finais (Tabela 63 e 64) incluímos as variáveis: benefício do usuário 
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com o serviço oferecido pelo CAPSad, qualidade do serviço 

oferecido, e adequação dos serviços oferecidos pelo CAPSad, da 

Tabela 63 – Processo3  e as variáveis: cuidados que o familiar 

recebeu e o CAPSad poderia ser melhorado da Tabela 64 – 

Processo4. 

Em primeiro lugar, apontamos que as variáveis 

sociodemográficas, vínculo com o usuário e renda individual são 

significantes. A categoria outro da variável vínculo com o usuário é 

significantemente associada a uma maior mudança percebida a um 

valor de p ≤ 0,001. Já a variável renda individual é positivamente 

associada a um valor de p≤ 0,05, mas apenas para a categoria entre 

2 a 4 salários mínimos. 

A variável tratado com respeito pela equipe do CAPSad de 

Processo1 também possui relação significativa e positiva com a 

escala de mudança percebida dos familiares a um valor de p≤ 0,05. 

Por fim, a variável benefício do usuário com o atendimento recebido 

no CAPSad, de Processo 3, possui relação positiva e significante.  

Todas as outras não são relacionadas com a MUDANÇA 

PERCEBIDA-FAMILIARES e o R2 ajustado final do modelo múltiplo 

é de 26%.  

Tabela 64: Modelo Múltiplo Final – EMP GLOBAL Familiar. São Paulo/SP 
(n=209) 

EMPGLOBAL Coef. P>| t | Limite 
Inferior

Limite 
Superior 

Vínculo com o Usuário - Irmão 0.067 0.363 -0.078 0.212 
Vínculo com o Usuário - Conjugê 0.077 0.308 -0.072 0.226 
Vínculo com o Usuário -Outro 0.395*

** 0.000 0.201 0.588 
Vínculo com o Usuário - Filho 0.002 0.986 -0.230 0.235 
Renda Individual – 2 a 4 salários 
mínimos 

0.146*
* 0.041 0.006 0.286 

Renda Individual –  4 a 20  salários 
mínimos -0.002 0.987 -0.215 0.211 

Tratado com Respeito 0.265*
* 0.012 0.058 0.471 

Informação sobre a doença -0.071 0.465 -0.263 0.121 
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Satisfação com o tipo de 
Informação 0.121 0.214 -0.070 0.312 
Benefício do Usuário com o 
Atendimento 

0.381*
* 0.001 0.155 0.607 

Qualidade do serviço recebido pelo 
usuário - Bom 0.026 0.823 -0.203 0.255 
Qualidade do serviço recebido pelo 
usuário - Excelente 0.167 0.181 -0.078 0.411 
Cuidado que o usuário recebeu 0.036 0.777 -0.214 0.286 
O CAPSad poderia ser melhorado - 
Sim -0.128 0.119 -0.289 0.033 
O CAPSad poderia ser melhorado – 
Não Sei -0.113 0.220 -0.293 0.068 

_cons 1.802*
** 0.000 1.503 2.100 

TOTAL DE CASOS 209 R2 26%   
Legenda: * = p ≤ 0,1, ** p ≤ 0,05 *** p ≤ 0,01 
Fonte: CAPSad, São Paulo-SP, 2014. 

Podemos concluir, portanto, a partir do modelo múltiplo final  

que: 

i. O familiar que não faz parte da família nuclear do usuário é 

justamente aquele que percebe mais mudanças no usuário. 

ii. Os familiares com renda entre 2 a 4 salários mínimos 

percebem mais mudanças que os familiares com renda menor 

que 2 salários mínimos, enquanto o grupo que recebe mais 

de 4 salários mínimos não possui uma EMP diferente do 

grupo de menor renda.  

iii. Um tratamento respeitoso aos familiares pela equipe do 

CAPSad também é um determinante importante do quanto de 

mudança no usuário é percebida pelo seu familiar. 

iv. Finalmente, quando o familiar entende que o usuário está se 

beneficiando com o atendimento no CAPSad, ele também 

tende a perceber mais mudanças no usuário. 

 



 

5 DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO 

5.1 ESTRUTURA 

A dimensão da estrutura engloba as condições físicas, 

humanas e organizacionais em que o cuidado se dá (recursos 

físicos, nº de profissionais, categoria profissional, recursos materiais 

e financeiros necessários para a assistência, ainda inclui 

financiamento e disponibilidade de mão-de-obra qualificada). 

A maioria dos dados referentes à estrutura física do CAPSad 

encontra-se no instrumento do coordenador, que não entrou nesse 

estudo, devido ao grande número de atores incluídos, entretanto 

faremos uma breve análise com os itens respondidos pelos três 

atores participantes da pesquisa. 

A estrutura pode aumentar ou diminuir as chances de se ter 

um bom cuidado, entretanto por si só uma boa estrutura não garante 

um bom cuidado. 

Os profissionais que trabalham nos CAPSad estudados, 

responderam à maioria das perguntas referentes à estrutura, 

dividimos os itens relacionados à estrutura da seguinte forma: 

1) Estrutura física dos prédios onde estão funcionando os 

CAPSad 

2) Recursos Materiais  

3) Características organizacionais dos CAPSad 

Em relação à estrutura física dos prédios onde estão 

funcionando os CAPSad, somente 36,8% dos trabalhadores 

consideraram os CAPSad adequados em sua área física, o que 

demonstra que há um predomínio de serviços que não contam com 

uma área física adequada para a realização das atividades. Os 

CAPSad foram considerados adequados em relação à ventilação, 

iluminação e higiene. 
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No que se refere aos Recursos Materiais mais da metade dos 

profissionais consideraram inadequados os exaustores para 

ventilação, as saídas de emergência, as mangueiras para incêndio e 

o ar condicionado das instituições, o que indica uma fragilidade dos 

CAPSad em relação à instalação e funcionamento adequado dos 

equipamentos de proteção coletiva, materiais de conforto e 

segurança. Em relação às ferramentas adequadas para o 

desenvolvimento do trabalho, 46,5% afirmaram a falta dessas e 

48,3% apontaram a falta de segurança no serviço. 

Uma necessidade que não apareceu nos resultados e que foi 

percebida pelos pesquisadores diz respeito à adequação da 

estrutura física para receber e facilitar o acesso aos deficientes 

visuais, às pessoas que usam cadeira de rodas ou muletas, bem 

como aos deficientes auditivos, tendo em vista que essa população 

também utiliza os CAPSad e alguns até participaram da pesquisa.  

Em relação às características organizacionais dos CAPSad, 

no que se refere ao apoio, os trabalhadores sentem-se apoiados 

pelo seu supervisor direto (40,6%). Já no que diz respeito ao apoio 

pela SMS, pela CMSM e pela comunidade, os trabalhadores 

atribuíram a nota de 4,88; 5,17 e 4,55, respectivamente, 

caracterizando um apoio razoável ou mediano por parte dessas 

instâncias.  

Concordamos com Siqueira e Gomide Júnior (2004) ao 

postular que quanto mais os trabalhadores percebem o suporte da 

organização, mais se comprometem com ela. Portanto, pode-se 

inferir que a percepção de suporte organizacional favorece o 

desencadeamento de compromissos afetivos com a organização.  

No que se refere à tomada de decisões 36,5% dos 

profissionais afirmaram toma-las, 33,7% afirmou realizar a 

implementação de programas ou atividades e 27,8% confirmou 

participar de processos de avaliação no CAPSad. Podemos inferir 

que menos da metade dos profissionais são participantes. 
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Da Silva et. al. (2012) argumenta sobre a importância da 

instauração de um ambiente democrático com estruturas e 

mecanismos institucionais que propiciem o surgimento, 

desenvolvimento e manutenção de espaços intraequipes, em que se 

inclui o espaço da supervisão clínico-institucional como um dos que 

permite o florescimento de práticas fundadas na cooperação entre 

os saberes.  

O Ministério da Saúde, por sua vez, determina por meio da 

Portaria Nº 1174/GM de 2005, que destina incentivo financeiro 

emergencial para o Programa de Qualificação dos CAPS, que este 

programa deve incluir entre suas ações a supervisão clínico-

institucional regular. Essa é definida como o trabalho de um 

profissional de saúde mental externo ao quadro de profissionais dos 

CAPS, com comprovada habilitação teórica e prática, que trabalhará 

junto à equipe do serviço durante pelo menos 3 a 4 horas por 

semana (BRASIL, 2005a). 

Em outro documento o MS discorre acerca das características 

comuns, no entendimento da Coordenação Nacional de Saúde 

Mental, referentes à supervisão clínico-institucional (BRASIL, 

2007b). 

1) A supervisão deve ser “clínico-institucional”, ou seja, a 

discussão dos casos clínicos deve considerar o contexto 

institucional, isto é, o serviço, a rede, a gestão e a política 

pública.  

2) O supervisor deve acolher a equipe em suas dificuldades, 

tensões internas, sobrecarga, construindo um ambiente de 

trabalho favorável. 

3) A supervisão deve auxiliar a equipe a buscar 

permanentemente, em cada caso clínico, a construção dos 

conceitos operativos de rede (de serviços de saúde, de outras 

políticas intersetoriais, familiar, social, cultural, laboral) e de 

território (o lugar da vida do sujeito, suas características 
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culturais, suas interações significativas). Sujeito, rede e 

território articulam-se no projeto terapêutico, cujo objetivo final 

é ajudar o serviço e a rede a apoiarem o paciente e sua 

família na construção da autonomia possível.  

Quanto à supervisão no CAPSad, 71,9% afirmaram haver. A 

supervisão exercida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

recebeu uma nota de 4,87; a realizada pela Coordenação Municipal 

de Saúde Mental (CMSM) 5,08 e pela Organização Social (parceira) 

obteve-se uma média de 4,93. 

Esses dados indicam que embora exista a supervisão no 

CAPSad, ao se mensurar a qualidade numa escala de 0 a 10, os 

resultados não ultrapassam 5,08 indicando que os CAPSad não 

cumprem a proposta da legislação quanto à supervisão institucional, 

proposta pelo Ministério da Saúde, o que pode dificultar a obtenção 

da qualidade dos serviços ofertados na rede de atenção 

psicossocial.  

Cruz (2001) aponta que o atendimento a usuários de álcool e 

outras drogas, provavelmente seja aquele que gera maior 

mobilização por parte do profissional, independente da categoria 

profissional que esteja realizando o atendimento. Nesse sentido, as 

reuniões de equipe assumem um papel primordial na organização do 

processo de trabalho da equipe. 

As reuniões de equipe, na maioria dos CAPSad, ocorrem 

semanalmente, a maioria dos profissionais participa destas reuniões 

o que pode indicar o comprometimento e a dedicação com o 

trabalho desenvolvido no CAPSad. Entretanto menos da metade se 

sente satisfeito com a forma, com a eficácia e utilidade dessas 

reuniões. 

Esses dados são preocupantes, uma vez que as reuniões de 

equipe ou supervisão possibilitam momentos específicos de troca de 

informações entre os profissionais e são consideradas por Rosa 

como um dos mecanismos empregados nas experiências no interior 
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do processo de Reforma Psiquiátrica. Neste contexto de troca e 

apoio para as situações difíceis, que implicam em intensas pressões 

emocionais, cabe principalmente a partilha de sucessos e de 

construção de estratégias cotidianas que amenizem o sofrimento do 

profissional, quando estes encontram dificuldades para administrar 

um caso (DOS SANTOS ROSA, 2001). 

A estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é uma 

estratégia que busca superar a fragmentação da atenção e da 

gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento 

político-institucional do SUS, com vistas a assegurar ao usuário o 

conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e 

eficiência. Tem como objetivo promover a integração sistêmica, de 

ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como 

incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, 

equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica 

(BRASIL, 2010b). 

Na área da saúde mental, em 2011, foi instituída a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) que estabelece os pontos para o 

atendimento às pessoas com sofrimento mental, sendo composta 

por serviços e equipamentos variados (BRASIL, 2011). 

Os pontos de atenção da RAPS são constituídos por I - 

Atenção Básica: Unidades Básicas de Saúde, Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família, Consultórios na Rua e Centros de Convivência e 

Cooperativa (CECCO). II - Atenção Psicossocial Estratégica: 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). III - Atenção à Urgência e 

Emergência: SAMU 192, Salas de Estabilização, UPAS 24 horas, 

Emergências Psiquiátricas s de Hospitais Gerais, Atenção 

Hospitalar, Enfermaria Especializada em Hospital Geral, Serviços 

Hospitalares de Referencia para atenção à pessoas com sofrimento 

e transtornos mentais, Unidade de Acolhimento. IV - Estratégias de 

Desinstitucionalização: Serviços Residenciais Terapêuticos e 
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Programa De Volta pra Casa. V - Estratégias de Reabilitação 

Psicossocial: Iniciativas de trabalho e Geração de renda, 

Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais (BRASIL, 

2011). 

Faz parte da organização de um serviço entender o seu ponto 

de inserção dentro da rede de tratamento disponível em uma 

determinada região. É fundamental que o serviço de saúde responda 

às necessidades do usuário e procure o apoiar conectando- se aos 

demais serviços disponíveis, objetivando formar redes de apoio 

mútuo, que reforça e amplia as estratégias de tratamento do serviço, 

possibilitando o encaminhamento daqueles que já concluíram o 

tratamento proposto, mas ainda necessitam de outras abordagens. 

Podemos inferir que a articulação do CAPSad com os outros 

pontos de atenção da RAPS ainda é incipiente, embora os 

profissionais (89,6%) conheçam os serviços existentes na sua 

região. Observou-se que os pontos de atenção mais trabalhados se 

referem aos da Atenção à Urgência e Emergência, nesse sentido há 

retaguarda para urgência psiquiátrica (84%) e para urgência clínica 

(84,4%) e o da Atenção Básica por meio do matriciamento (84,4%). 

Percebemos que os profissionais, ainda, têm uma visão 

limitada da concepção de território, o que interfere no processo de 

organização da rede nas ações assistenciais direcionada aos 

usuários e sua família. Há um enfoque nos recursos sanitários do 

município, portanto, não se investe nos recursos afetivos, sociais, 

culturais, religiosos e de lazer que possibilitam planejar um projeto 

terapêutico ao usuário, que o ajude a encontrar outras formas de 

obter prazer em sua vida, além do uso da droga e do álcool, bem 

como da sua emancipação e promoção de autonomia.  

Os resultados alcançados na dimensão de estrutura 

evidenciam percepção favorável dos usuários e familiares em 

relação às instalações e estrutura física dos CAPSad. Já os 
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profissionais apresentaram uma percepção favorável apenas nos 

itens de estrutura física referente à ventilação, iluminação e higiene.  

 

5.2 PROCESSO 

É onde se dá a inter-relação entre prestador e receptor dos 

cuidados, pode ser considerada a dinâmica do cuidado de saúde 

(DONABEDIAN, 1992). 

Os trabalhadores do CAPSad realizaram atendimentos 

individuais (85,2%), atendimentos em grupo (77,7%), visitas 

domiciliares (40,2%) e atividades comunitárias (21,4%).  

As atividades citadas atendem às orientações legais da 

Portaria 336/02 que indica: atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico,  de orientação, entre outros); atendimento em grupos 

(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 

outras); atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos 

domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias; a serem 

desenvolvidas no CAPSad (BRASIL, 2002). 

Percebemos que embora o CAPS tenha a visita domiciliar e 

as atividades comunitárias preconizadas por lei, poucos são os 

profissionais que desenvolvem essas atividades, havendo um 

predomínio do atendimento individual e em grupo, mais comuns, e 

que são consideradas uma das principais estratégias terapêuticas de 

atendimento. 

Nas intervenções direcionadas aos usuários com quadros 

mais graves são utilizadas, com eficiência, as abordagens 

psicoterapêuticas individuais e em grupo, entendidas como 

abordagens psicossociais. Já os usuários com múltiplas 

necessidades (comorbidades, laços rompidos com a família, entre 

outros) respondem melhor com a abordagem em grupo, 

concomitante com atividades práticas (CRUZ; VARGENS; DE LEÃO 

RAMÔA, 2011). 
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As Visitas Domiciliares (VD), além de serem utilizadas como 

mais um dos recursos para o estreitamento de vínculo e efetivação 

do elo entre o serviço e a comunidade, na área de álcool e outras 

drogas assume um papel importante em função da situação de 

vulnerabilidade e adesão dos usuários ao serviço, portanto devem 

ser discutidas nas reuniões de equipe dos CAPSad como principal 

recurso, em casos de abandono, desistência e intercorrências. 

Autores postulam que o recurso da VD auxilia na adesão do 

individuo ao serviço que utiliza indo além do acompanhamento do 

usuário, pois engloba também a família neste cuidado (BRASIL, 

2003;  CARVALHO; AMARAL; MAGALHÃES, 2011). 

O profissional que tem como responsabilidade o 

monitoramento do usuário, o projeto terapêutico individual, o contato 

com a família e a avaliação das metas traçadas no projeto, é 

considerado o profissional técnico de referência (BRASIL, 2004a). 

Quase a totalidade dos usuários, participantes da pesquisa, tem 

profissional/técnico de referência no CAPSad.  

Esse dado pode indicar uma tentativa dos profissionais dos 

CAPSads em qualificar a atenção ao usuário, além de demonstrar o 

deslocamento do poder das especialidades profissionais ao 

possibilitar a interação técnica e subjetiva entre as equipes dos 

serviços de saúde (FURTADO, 2007). 

Os usuários declararam participar de 4 atividades em média, 

por mês, no serviço, esse dado sugere que os atendimentos estão 

funcionando como no sistema ambulatorial, visto que a grande 

maioria dos usuários estava em tratamento e não em processo de 

alta. Metade dos participantes (52,5%) frequenta o serviço de 1 a 2 

dias por semana. 

Em relação às atividades oferecidas no CAPSad, os usuários 

participaram de atendimentos em grupo (59,7%), oficinas (24,3%), 

atendimentos individuais (71,1%), atividades de geração de renda 

(9,9%) e atividades comunitárias (8,7%), durante o último mês. 
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Somente 10,3% receberam visitas domiciliárias, desde que iniciou o 

seu tratamento no CAPSad. 

Esses dados estão de acordo com o respondido pelos 

profissionais, evidenciando um alto nº de atendimentos grupais e 

individuais, ficando em segundo plano as oficinas, as atividades de 

geração de renda e comunitárias. 

Segundo a Portaria 336/02 e a Política Integral de AOD do 

MS, na atenção psicossocial é fundamental disponibilizar atividades 

em oficinas, geração de renda e VD (BRASIL, 2002). Entretanto 

indagamos se estas atividades realmente são efetivas para os 

usuários de AOD, é primordial questionar qual o objetivo das oficinas 

na vida dessa população, bem como das atividades de geração de 

renda. Acreditamos que devido à falta de trabalho para os usuários 

de SM, seja de transtorno mental ou de dependentes de AOD, 

atividades de geração de renda são uma alternativa, entretanto 

essas atividades devem ser realmente profissionalizantes, os 

produtos devem ser de qualidade e não atividades manuais 

(miçangas, reciclagem ou fuxicos) que lembram o entretenimento. 

Nessa mesma linha, Souza (2006) questiona se as tentativas 

de trabalho vinculadas aos serviços de saúde mental têm 

possibilitado a reinserção desses indivíduos ao mercado de trabalho, 

se elas transpõem de fato a atividade ocupacional, cuja função é 

estritamente terapêutica.  

As vivências da pesquisadora, nos campos de coleta, 

possibilitaram a observação de que as atividades realizadas nos 

CAPSad não privilegiavam estratégias como a prevenção de 

recaídas (PR), por exemplo, que são específicas para o tratamento 

da dependência química. Embora diversos autores já tenham 

discutido a eficácia dessas intervenções. 

A prevenção de recaídas como forma de explorar as 

cognições e comportamentos associados ao uso das drogas, 

“através de técnicas motivacionais, de reestruturação das cognições 



Discussão 209 
 

 
 

e de modificação do comportamento” (SILVA & SERRA, 2004, p. 

38), já foi salientadas por diversos autores. A PR apresenta boa 

eficácia (DA SILVA; SERRA, 2004;  KOLLING; PETRY; MELO, 

2011;  RIBEIRO; LARANJEIRA, 2012). 

Os familiares participaram, durante o último ano, de grupo de 

apoio/familiar (62,2%), oficinas (11,5%), palestras (34%), grupos de 

família (4,3%), assembleias (3,3%) e acolhimento (1%). 

Diante desses dados podemos inferir a baixa participação dos 

familiares nas atividades disponibilizadas pelo serviço. Santos 

(2010) corrobora esses resultados em sua pesquisa. 

Ainda outros estudos também apontam que apesar de a 

equipe do CAPS enfatizar a importância da participação da família 

no tratamento e acompanhamento do usuário, ela reconhece ter 

dificuldades para inseri-la no processo terapêutico. Como estratégia 

para superar tal problema, deve-se implementar a comunicação 

efetiva no relacionamento interpessoal durante a reunião de grupos 

de familiares, promovendo, assim, um espaço de manifestação de 

sentimentos e trocas de experiências, e possibilitando o 

fortalecimento de vínculos e envolvimento familiar (BIELEMANN et 

al., 2009;  FILIZOLA; MILIONI; PAVARINI, 2009;  SCHNEIDER et 

al., 2009). 

Em relação às informações sobre a doença do usuário, 

fornecidas pela equipe técnica, chama a atenção que 53,9% dos 

familiares informaram que o parente não permitiu. Dos 3,3% que 

receberam informações, 40,7% declararam que as informações não 

eram nada claras e 39,7% afirmaram que estavam muito insatisfeitos 

com as informações que receberam. 

No que se refere às informações sobre o tratamento do 

usuário, 63,2% informou que o parente não permitiu que fossem 

dadas informações. Dos 2,4% que receberam informações, 39,7% 

afirmou que as informações eram claras e 37,3% estavam muito 

satisfeitos com as informações recebidas. 
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A informação é um direito do cidadão, sem a informação, o 

cidadão não é capaz de reivindicar e/ou lutar pelos seus direitos, não 

tem condições e argumentos para questionar, portanto, não tem 

autonomia (SOARES, 2000). Nessa direção entendemos que tanto 

os familiares quanto os usuários têm direito à informação sobre a 

situação que estão vivendo e também a esclarecer as suas dúvidas 

sobre essa situação. Dessa forma é fundamental que os familiares, 

principalmente, busquem informações que os auxiliem a entender o 

momento pelo qual estão passando. 

 

5.3 TRABALHADORES 

Os achados deste estudo possibilitaram avaliar os CAPSad, 

do município de São Paulo, na dimensão do resultado na 

perspectiva dos três atores envolvidos: profissionais, usuários e 

familiares. 

 

5.3.1 Perfil dos Trabalhadores dos CAPSads de São Paulo/SP 

Constatou-se a prevalência do sexo feminino, casada, adultas 

jovens e com nível de educação superior. Outros estudos nacionais 

que analisaram o perfil sócio demográfico dos trabalhadores de 

saúde mental encontraram percentuais semelhantes (SILVA et. al., 

2013; LEAL, BANDEIRA, AZEVEDO, 2012; GOMES, ARAÚJO, 

SANTOS, 2011; KANTORSKI et. al., 2009; REBOUÇAS, LEGAY, 

ABELHA, 2007). 

Em relação às características do trabalho, observou-se que a 

maioria dos profissionais trabalham em CAPSad há pouco tempo, 

informação corroborada por Silva et. al. (2013). 
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5.3.2 Satisfação dos Profissionais dos CAPSads de São 
Paulo/SP 

Os resultados obtidos mostraram que a satisfação dos 

profissionais com o serviço obteve um escore médio de 3,77; um 

valor mediano entre a indiferença (escore = 3) e a satisfação (escore 

= 4). Esses resultados também foram encontrados por outros 

autores (DE MARCO et al., 2008;  REBOUÇAS et. al., 2008; 

ISHARA; BANDEIRA; ZUARDI, 2008;  REBOUÇAS; LEGAY; 

ABELHA, 2007). 

Farrel e Dares (1999) observaram em diversas organizações, 

que há uma relação entre a satisfação do profissional e a qualidade 

do serviço prestado ao usuário ou consumidor, portanto, pesquisar a 

satisfação dos profissionais com o serviço torna-se imperativo.  

A análise dos resultados obtidos com os fatores da escala 

SATIS-BR, permitiu a discriminação dos fatores “Qualidade dos 

Serviços” e “Condições de Trabalho”, como os maiores escores de 

satisfação (3,98). O fator “Qualidade dos Serviços” avalia a 

satisfação dos profissionais com relação à qualidade dos serviços 

oferecidos aos usuários, por meio de questões relacionadas aos 

seguintes aspectos: o tratamento e os cuidados oferecidos aos 

pacientes, a maneira da equipe lidar com os pacientes, o grau de 

adequação dos serviços, a quantidade de informação dada aos 

pacientes sobre sua doença e sobre o tratamento, o grau de 

competência profissional da equipe, a compreensão da equipe sobre 

os problemas e expectativas dos pacientes. O fator referente às 

condições de trabalho inclui a satisfação da equipe a respeito dos 

seguintes aspectos: as condições gerais das instalações, o salário e 

os benefícios recebidos, o conforto e a aparência do serviço, as 

medidas de segurança e de confidencialidade em vigor no serviço e 

o clima do ambiente de trabalho. 

Os fatores “Qualidade dos Serviços” e “Condições de 

Trabalho” avaliam, respectivamente, a satisfação dos profissionais 
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com relação à qualidade dos serviços oferecidos aos usuários e a 

satisfação da equipe com relação às condições de trabalho. Camilo 

et. al. (2012) encontrou resultado semelhante, indicando que as 

condições de trabalho obtém maior escore de satisfação. Dessa 

forma, pode-se compreender que os trabalhadores estudados 

encontravam maior satisfação associada ao processo de assistência 

aos usuários e às condições de trabalho oferecidas no serviço.  

Podemos interpretar que os trabalhadores estudados 

encontram maior satisfação associada ao processo de assistência 

aos usuários e às condições de trabalho oferecidas no serviço. É 

sabido que as condições de trabalho interferem na satisfação dos 

profissionais. Leal et. al. (2012) encontrou resultado semelhante, 

indicando que as condições de trabalho obtiveram maior escore de 

satisfação entre os profissionais pesquisados. 

Já a satisfação derivada do contato do trabalhador com o 

usuário é relevante e encontra ressonância na literatura. Reid e cols. 

(1999a) encontrou que o contato com os usuários é a segunda maior 

fonte de satisfação, depois do contato com os colegas. Nessa 

pesquisa o fator referente ao relacionamento entre equipe, que 

avalia o grau de satisfação do profissional a respeito do seu 

relacionamento com os colegas de trabalho, com os seus superiores 

e o grau de sua autonomia em relação às outras pessoas; obteve 

um escore de (3,88) sendo o segundo mais baixo e contrastando 

com o estudo acima.  

Libério (1999) também observou que aspectos relacionados à 

qualidade dos serviços oferecidos ao usuário, obtiveram os maiores 

escores de satisfação. Os profissionais destacaram positivamente a 

convivência com os usuários nas atividades terapêuticas e a 

possibilidade de construção de um modelo clínico capaz de reverter 

o paradigma “internação-tratamento-internação”. 

É pertinente a distinção dos aspectos associados à menor 

satisfação, pois possibilita o favorecimento de processos de reflexão 



Discussão 213 
 

 
 

e mudança, bem como a promoção da busca de estratégias para 

manejar o que não pode ser melhorado.  

O clima organizacional do CAPSad pode ser afetado por um 

profissional insatisfeito e desmotivado pode afetar o clima da 

unidade, induzindo outros trabalhadores a adotarem uma postura 

semelhante, além de ocasionar reflexos na assistência com prejuízo 

na relação com os usuários.    

O escore que apresentou a menor satisfação dos profissionais 

relacionava-se à sua participação nas tomadas de decisões no 

serviço (3,63) e inclui a satisfação da equipe com relação aos 

seguintes aspectos: sua participação nas decisões tomadas no 

serviço, na implantação dos tratamentos e na avaliação do serviço, 

assim como na expressão de suas opiniões sobre o serviço, sua 

participação em discussões profissionais com os colegas, sua 

expectativa de ser promovido e seu grau de responsabilidade no 

serviço.  Esse resultado está em concordância com os dados de 

Pelisoli, Moreira e Kristensen (2007). Ainda, resultados semelhantes 

foram obtidos nos estudos de Ishara, Bandeira e Zuardi (2008), 

Rebouças, Legay e Abelha (2007) e Rebouças et al. (2008), nos 

quais esse fator ficou em penúltimo lugar nos escores de satisfação.  

Na atualidade é crescente a preocupação relacionada ao 

estresse. Tal preocupação, talvez, deva-se ao fato de o estresse 

estar tão presente em nosso cotidiano. A inserção do indivíduo no 

contexto de trabalho pode ser um fator gerador de stress, tendo em 

vista que o trabalho possibilita o crescimento, a transformação, o 

reconhecimento social e independência pessoal, mas também causa 

problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação 

(FRANÇA; RODRIGUES, 1997). Portanto, o trabalho deve ser algo 

prazeroso, com os requisitos mínimos para a atuação e para a 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Quando o ambiente de trabalho é percebido pelo indivíduo 

como uma ameaça, que pode repercutir no plano pessoal e 
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profissional, trazendo demandas maiores do que a sua capacidade 

de enfrentamento, ocorre o estresse no trabalho. (MARTINS et al., 

2000) 

Estudo realizado por Ramires et al. (1996) sobre saúde 

mental em médicos, relacionando os efeitos do estresse sobre 

satisfação no trabalho, também constatou que um baixo nível de 

estresse exerce um efeito de proteção na satisfação.  

As condições de trabalho, segundo Pires et al. (2010) 

incluem: instrumentos de trabalho e no ambiente/área física; salários 

e jornada de trabalho e demanda relacionada ao dimensionamento 

de pessoal. Portanto a estrutura física pode ser entendida como 

pertencente às condições de trabalho.  

A estrutura e as condições de trabalho são importantes 

determinantes para a satisfação. Tanto a variável estrutura física 

como as categorias positivas (melhoraram pouco e melhoram muito) 

da variável condições de trabalho variam positivamente com a 

satisfação do trabalhador do CAPSad do município de São Paulo. 

Maciel (2004) constatou em seu estudo sobre os fatores 

interferentes na satisfação dos trabalhadores de uma unidade de 

alimentação e nutrição hospitalar, que as condições de trabalho, na 

unidade pesquisada, também interferem na satisfação de seus 

trabalhadores. Lima et al. (2014) também aponta as condições de 

trabalho entre os principais motivos de insatisfação no trabalho.  

Nesse estudo a Estrutura Física é associada positivamente 

com a satisfação dos trabalhadores. De Marco et. al. (2008) aponta 

que o nível de satisfação profissional poderia ser maior se 

houvessem mais investimentos para a melhora da infra-estrutura 

física dos serviços em geral como: ter um local mais apropriado, 

limpo e agradável para atendimento dos usuários, ou seja, 

quantidade de salas e tamanhos adequados à demanda de 

pacientes.  
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Analisamos, por meio de regressão múltipla, a influência 

relativa de diversas variáveis na determinação da satisfação dos 

profissionais com os CAPSad. Em relação às variáveis sócio 

demográficas temos uma indicação clara de que estas não 

impactam na Satisfação do profissional. 

Estudos já verificaram que as características pessoais (sexo, 

idade, estado civil e nível de escolaridade) do ambiente físico (ruído, 

temperatura, iluminação) ou ainda características da organização 

(funcional, matricial ou híbrida) contribuem pouco para explicar 

variações dos níveis de satisfação (SIQUEIRA, GOMIDE JR, 2008). 

Entretanto, encontramos cinco variáveis de processo 

estatisticamente relacionadas com o grau de satisfação dos 

trabalhadores, a saber: Sobrecarga no Trabalho; Competência da 

Equipe para lidar com Famílias; Competência Geral da Equipe; 

Supervisão entre Equipe; e Apoio entre Equipe. Entre estas, como 

esperado, apenas sobrecarga no trabalho é negativamente 

associado e todas as outras estão associadas de forma positiva. 

Sampaio et al. (2011) discute que o trabalho em equipe de 

saúde mental exige atitudes/valores de três ordens: competência, 

humildade e democracia. A Competência se refere ao 

desenvolvimento de habilidades técnicas, relacionais, 

comunicacionais e políticas, para a prática efetiva e qualificada da 

gestão e do cuidado; a Humildade diz respeito ao reconhecimento 

de que desvios, carências materiais, marginalidades, anormalidades, 

imoralidades e sofrimentos não devem ser reduzidos ao fenômeno 

doença, portanto não são passíveis de tratamento; e a Democracia é 

o reconhecimento da necessidade de desburocratizar e des-

hierarquizar, desarmando enviesamentos dados pelas relações de 

poder para uma atuação menos competitiva, valorizando os saberes 

da população, compartilhando responsabilidades, inclusive 

assumindo a transparência na prestação de contas, no 

estabelecimento de critérios, nas decisões, práticas e resultados.  
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Na busca pela superação do modelo médico-psiquiátrico e 

pela construção de um modelo psicossocial, tem se exigido dos 

profissionais de saúde mental novas habilidades e competências 

que não estão postas no exercício cotidiano da formação. Essas 

novas habilidades são primordiais no desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar, pois promove a interação entre as varias disciplinas 

ou setores heterogêneos de uma mesma ciência, conduz a 

interações reais, dotada de reciprocidade no intercâmbio de 

conhecimentos e propicia um enriquecimento mútuo (OLIVEIRA, 

2006). Nesse sentido, entendemos que a competência avaliada de 

forma positiva pelos trabalhadores torna-se fundamental para a 

organização do trabalho em equipe, sendo diretamente associada à 

satisfação.  

Compartilhar democraticamente os níveis de conhecimento 

teórico e de manejo técnico propicia o desenvolvimento de uma 

maior capacidade de tolerar a desigualdade, podendo evitar que se 

estabeleçam aristocracias de saberes que podem fragmentar o 

grupo (GUERRA, 2003). 

Foi encontrado um único estudo, de abordagem qualitativa de 

um CAPS, relatando que na opinião da maioria dos técnicos o 

instrumento mais adequado para avaliar os serviços de Saúde 

Mental seria a supervisão e discussões em grupo. Corroborando 

com Schmidt e Figueiredo (2009) nesse estudo a satisfação dos 

profissionais esta associada à existência de supervisão e apoio entre 

equipe.  

Detectamos que as supervisões clínico-institucionais são 

praticamente inexistentes nos CAPSad, embora seja uma estratégia 

do Programa de Qualificação dos CAPS e tenha o objetivo de 

fortalecer e concretizar a política de atenção em saúde mental, a 

partir dos eixos norteadores da Reforma Psiquiátrica e do SUS 

(BRASIL, 2005a).  
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Na falta destas supervisões, acreditamos que os profissionais 

encontraram como alternativa a supervisão entre a própria equipe. 

As discussões em grupo também podem representar um momento 

em que os profissionais sentem-se apoiados.  Nesse sentido, o 

apoio entre a equipe pode ser considerado como um elemento 

capaz de aumentar ou diminuir a satisfação dos profissionais. Nesse 

estudo, o apoio entre a equipe é associado positivamente com a 

satisfação, ou seja, quanto maior o apoio existente entre a equipe 

maior é a satisfação. Rebouças et al. (2008) em seu estudo, por 

meio de questões qualitativas, identificou que o suporte fornecido 

pelos colegas da equipe é o fator mais mencionado como fonte de 

satisfação e o que mais contribui para minimizar o impacto do 

trabalho.  

Profissionais que tem na chefia e na equipe de trabalho, 

supervisão e apoio seguro são mais satisfeitos com o próprio 

trabalho e apresentam níveis de saúde mais elevados quando 

comparados com aqueles que sentem isolados e sem apoio (DE 

ARAÚJO et al., 2006;  DE ARAÚJO; GRAÇA; ARAÚJO, 2003).  

Estes resultados podem demonstrar fatores positivos, no 

sentido de viabilizar o trabalho em equipe, pois para que esse 

trabalho aconteça há a necessidade de uma consonância entre os 

trabalhadores, mediada pela troca de conhecimentos e articulação 

de um “campo de produção do cuidado” comum a todos (DE SOUZA 

ARAÚJO; DE MEDEIROS ROCHA, 2007).  

Destarte, ressaltamos que o trabalho não supre apenas as 

necessidades financeiras do profissional, mas também as 

emocionais por ser uma forma de auto-satisfação, autovalorização e 

realização pessoal. Nesse sentido, a satisfação do trabalhador torna-

se um indicador da qualidade da prestação de serviço, visto que 

quando este está satisfeito se envolve e se compromete mais com a 

empresa em que trabalha (CECAGNO; CECAGNO; SIQUEIRA, 

2003).  
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Por fim, as variáveis de atitude também foram testadas e 

encontramos evidências que a EAFAAA Fator 1 esta positivamente 

associada e a EAFAAA Fator 3 está negativamente associada à 

satisfação. O fato das atitudes dos profissionais frente ao trabalhar e 

o relacionar-se com o alcoolista (Fator 1) estarem positivamente 

associadas à satisfação no trabalho, aponta para a importância da 

prática profissional diária com esse usuário e o acompanhamento 

contínuo realizado nos CAPSad, já que ao apresentar atitudes 

positivas frente ao trabalhar e relacionar-se com o alcoolista, os 

profissionais vão desconstruindo a ideia de considerar o alcoolista 

como um imoral, e de difícil tratamento, como muitos profissionais 

ainda o fazem (VARGAS, LUIS, 2008), e estejam dispostos e 

motivados a cuidar destes usuários, obtendo maior satisfação ao 

relacionar-se com essa população.  

Os dados nos permitem dizer que a pessoa do alcoolista é 

mais aceita pelos profissionais do CAPSad do que sua doença, 

dados semelhantes foram encontrados por Vargas e Luis (2008) 

demonstrando que uma parcela significativa de enfermeiros 

apresenta atitudes negativas e moralistas.  

Para Robbins e Judge (2005) o termo satisfação com o 

trabalho pode referir-se a atitude geral de uma pessoa em relação 

ao trabalho que realiza. Desta forma, o indivíduo que tem alto nível 

de satisfação com seu trabalho tende a apresentar atitudes positivas 

em relação a ele, enquanto o insatisfeito tende a apresentar atitudes 

negativas. 

Vargas e Labate (2005) apontaram que a maioria dos 

enfermeiros não se sentiam satisfeitos em trabalhar com pacientes 

alcoolistas, os autores sugerem que a insatisfação decorre das 

questões referentes ao conhecimento e, consequentemente, o 

preparo profissional para a abordagem do problema. Nesse sentido, 

a associação negativa entre as atitudes frente à doença e a 

satisfação, encontrado nessa pesquisa, pode estar relacionada ao 
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desconhecimento e despreparo dos profissionais, causando uma 

baixa satisfação dos mesmos.  

Enfim, os fatores considerados como os mais significantes 

positivamente à satisfação dos profissionais com os CAPSad são: 

estrutura física, competência da equipe, supervisão e apoio entre 

equipe. Outros fatores que apresentaram significância negativa são 

os incômodos e a sobrecarga de trabalho, já conhecida e discutida 

por diversos autores, não necessitando de maior discussão. 

Tais resultados indicam que os profissionais dos CAPSad, 

encontram aspectos satisfatórios, mas os níveis intermediários 

obtidos apontam a necessidade de se implementar melhorias nos 

serviços.  

 

5.3.3 – Atitudes dos Profissionais Frente ao Álcool, ao 
Alcoolismo e ao Alcoolista dos CAPSads de São Paulo/SP 

As Atitudes podem ser definidas como disposições afetivas 

relativamente estáveis que influenciam as respostas direcionadas, 

positiva ou negativamente, a determinado alvo ou objeto, 

culturalmente aprendidas e organizadas pela experiência (KRECH; 

CRUTCHFIELD; BALLACHEY, 1962). 

Nesse sentido, torna-se fundamental apreender a atitude dos 

profissionais frente à população que trabalham cotidianamente.  

Os dados encontrados na EAFAA apontam uma tendência, 

dos profissionais dos CAPSad, a atitudes positivas frente ao álcool, 

ao alcoolismo e ao alcoolista. Essa tendência positiva pode estar 

relacionada ao fato desses profissionais trabalharem em serviços 

especializados no cuidado ao adicto de álcool e outras drogas, já 

que estudos com enfermeiros demonstram que aqueles que 

trabalhavam diretamente com alcoolistas apresentavam atitudes 

positivas frente ao usuário (PINIKAHANA; HAPPELL; CARTA, 

2002). 
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Já o fato desses profissionais apresentarem atitudes 

negativas frente à etiologia do alcoolismo pode estar relacionado à 

formação, uma vez que a falta de conhecimento sobre o assunto por 

parte dos profissionais que atuam em CAPSad – dado encontrado 

em estudo de Vargas, Oliveira e Duarte (2011) – apesar da prática 

no serviço especializado, pode fazer com que os profissionais não 

saibam identificar as causas reais do alcoolismo que, conforme 

Laurell (1976), tem caráter multifatorial.  

Analisamos, por meio de regressão múltipla, a influência 

relativa de diversas variáveis na determinação das atitudes dos 

profissionais do CAPSad.  

O fato de ter-se observado que aqueles profissionais com 

nível superior – maior renda, apresentarem uma tendência a atitudes 

mais positivas do que aqueles apenas com nível fundamental e 

médio, aponta para a necessidade da inclusão do tema álcool e 

outras drogas na formação dos profissionais de nível médio, em 

especial, ao profissional da equipe de enfermagem, já que estão em 

maior número nos CAPSad e sobretudo, porque o agente de saúde 

de nível médio também é sujeito de transformação, por força do 

próprio movimento da história; e, sem essa crença, seria impossível 

sustentar os pressupostos da Reforma Psiquiátrica (ARANHA E 

SILVA, 2003).  

Outro resultado encontrado apontou que os profissionais que 

relataram realizar intervenções que objetivam alertar os riscos e 

perigos do consumo do álcool e desenvolver consciência crítica dos 

problemas relacionados para além do consumo de álcool, 

apresentam atitudes mais positivas frente ao álcool, ao alcoolismo e 

ao alcoolista, do que aqueles que relataram a realização de 

intervenções que objetivam o estímulo à abstinência. É possível que 

tal achado também esteja relacionado à prática dentro dos CAPSad, 

já que, segundo Moraes (2008), são serviços que seguem um 

modelo de atenção integral à saúde de usuários de álcool e outras 
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drogas, e carregam consigo a ideologia da passagem do sujeito de 

doentes para cidadãos, de reinserção social e intersetorialidade das 

ações, adoção da redução de danos e outros princípios para 

atenção integral, justa e equânime; o que pode fazer com que o 

profissional que trabalhe nesses serviços, seguindo as estratégias 

propostas, tenha uma visão diferenciada do alcoolismo, do paciente 

dependente do álcool, e da própria bebida alcoólica, e, 

consequentemente, atitudes mais positivas.  

 

5.4 USUÁRIOS 

5.4.1 Perfil dos Usuários dos CAPSads de São Paulo/SP 

Nessa pesquisa constatou-se que a maioria dos usuários 

entrevistados era do sexo masculino. A prevalência deste sexo foi 

encontrada também em outros estudos em diferentes CAPSads 

(BATISTA, 2012;  DE FARIA; SCHNEIDER, 2009).  

Dados do último Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de 

Drogas Psicotrópicas no país (CARLINI et. al., 2005) revelaram a 

predominância do consumo de drogas pelo sexo masculino para a 

maioria das substâncias, o que justifica o perfil encontrado neste 

estudo. Pode-se inferir, portanto, que a predominância encontrada 

está diretamente relacionada ao perfil do consumo de drogas no 

Brasil.  

O estado civil de quase a metade dos participantes da 

pesquisa é solteiro, seguido pelos casados, separados e viúvos, 

corroborando com os dados encontrados por Batista et al. (2012) 

indicando uma consistência no perfil dos frequentadores de CAPSad 

com relação ao estado civil.  

No que se refere ao grau de escolaridade, o mais referido 

pelos entrevistados foi o ensino fundamental incompleto, seguido 

pelo ensino médio completo, ambos configurando mais da metade 
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das respostas gerais, corroborando com o perfil da amostra do 

Levantamento Nacional sobre padrão de uso de drogas, realizado 

por Carlini et al. (2005), indicando ser este o perfil de escolaridade 

predominante entre a população brasileira pesquisada.  

Em relação ao trabalho verificamos o elevado número de 

pessoas que não trabalham, confirmando as dificuldades de 

relacionamento com o trabalho que a população com problemas 

associados ao uso abusivo de álcool e outras drogas apresentam. O 

rompimento desses vínculos pode ser tanto um fator causal 

(conflitos e sofrimento psíquico no trabalho), quanto uma 

consequência do processo de dependência às substâncias 

psicoativas (SOUZA, KANTORSKI; MIELKE, 2006).  

Geralmente estes usuários, quando ainda dentro da fase ativa 

do uso dependente de substâncias psicoativas, acabam 

apresentando dificuldades de manter-se em situação regular de 

trabalho, cumprir seus horários e obrigações, acarretando no 

afastamento. Por outro lado, depois desta ruptura com o ambiente 

de trabalho, há uma dificuldade de voltar a ele, seja pelas sequelas 

psicossociais do período de uso abusivo (insegurança de ser, 

instabilidade emocional, ruptura de vínculos sociais, comorbidades 

físicas e psíquicas, etc), seja pela acomodação à situação de outras 

formas de se obter renda, que oferece a possibilidade de 

sobrevivência, sem necessitar cumprir suas obrigações cotidianas e 

enfrentar novamente as pressões do mundo laboral.  

Considerando o papel central que o trabalho ocupa nos 

modos de vida na sociedade capitalista, “estar fora” do mercado de 

trabalho pode gerar sentimentos negativos e difíceis de lidar. Pode-

se dizer que uma das maneiras de se constituir enquanto sujeito, 

está relacionada ao trabalho e ao seu significado. Não estar 

vinculado a uma atividade produtiva pode inviabilizar o sujeito em 

uma de suas formas de ser-no-mundo. O desemprego, atualmente, 

é visto como um fator que pode desestruturar a organização das 
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famílias e, consequentemente, gerar sofrimento psíquico (SOUZA et. 

al., 2006). Assim, considerando que a maioria dos entrevistados, no 

presente estudo, não está vinculado a uma atividade produtiva de 

trabalho ou não possui uma fonte de renda, destaca-se a 

importância de refletir sobre o papel do trabalho na vida dessas 

pessoas e do significado que elas atribuem para o afastamento dele, 

a fim de contribuir para a (re)construção de sua identidade enquanto 

sujeito.  

 

5.4.2 Satisfação dos Usuários com os CAPSads de São 
Paulo/SP 

Os resultados da análise da escala SATIS-BR revelaram que 

os usuários dos CAPSad estão muito satisfeitos com o serviço, 

corroborando com os resultados encontrados em outros estudos que 

realizam avaliações neste tipo de serviço (CAMILO et al., 2012;  

KANTORSKI et al., 2009;  PERREAULT et al., 2010). O escore 

médio encontrado, para a satisfação geral, foi de 4,51, resultado 

quase igual ao encontrado por Camilo et al. (2012), que 

descreveram a média da satisfação global de 35 usuários de um 

Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) no valor de 4,52. 

Os índices se aproximam também dos encontrados por Kantorski et 

al., (2009) na avaliação da satisfação dos usuários de 30 CAPS I e II 

da região Sul do Brasil (média 4,40).  

O fator que apresentou maior grau de satisfação relaciona-se 

à subescala 2 que abordou a ajuda recebida, a qualidade da 

acolhida da equipe e como o usuário foi tratado no serviço em 

termos de respeito e dignidade, com uma média de 4,68. Este item 

também foi o mais bem avaliado em outra pesquisa, obtendo média 

de 4,80 (KANTORSKI et al., 2009).  

No que diz respeito aos itens que compõe a subescala 1, 

referentes à competência da equipe e do profissional técnico de 
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referência, a capacidade de escuta dos profissionais e a  

compreensão da equipe a respeito do problema apresentado pelo 

usuário; estes também estão satisfeitos com uma média de 4,59.  

O fator com pior avaliação pertence à subescala 3, referentes 

às condições físicas, conforto e aparência do CAPSad, que teve a 

média de 4,10. Novamente os índices corroboram com os 

encontrados por Kantorski et al. (2009) sobre a satisfação com o 

conforto e a aparência do serviço, com média semelhante  à descrita 

por esse estudo.  

A respeito dos altos valores de satisfação encontrados nas 

pesquisas, vários autores têm fornecido contribuições que apontam 

para diversas questões, desde a necessidade de uma definição mais 

aprofundada do construto da satisfação até a revisão dos métodos e 

dos instrumentos de pesquisa. Tal fenômeno é descrito pela 

literatura como efeito de “elevação” das taxas de satisfação e, 

mesmo quando as expectativas sobre o serviço são negativas, ele é 

reportado (ESPERIDIÃO; TRAD, 2006).  

A gratuidade do tratamento, no caso de serviços públicos, 

pode explicar a alta satisfação, citada por autores como relacionada 

ao medo dos usuários em perder o direito ao serviço (GOMES et al., 

1999). 

Analisamos, por meio de regressão múltipla, a influência 

relativa de diversas variáveis na determinação da satisfação com os 

CAPSad. Em relação às variáveis sócio demográficas temos uma 

indicação clara de que estas não impactam na Satisfação do 

Usuário. 

Esse resultado é diferente do encontrado em outros estudos 

internacionais (HALL; DORNAN, 1990;  ROSENHECK; WILSON; 

METERKO, 1997) em que a maior idade foi o fator associado mais 

importante da satisfação com o serviço de saúde mental avaliado e 

dos serviços médicos. No Brasil, Souza (1997) confirmou, em seu 
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estudo, que a maior idade do paciente foi um fator preditor 

importante da satisfação com os serviços de saúde.  

Não foram encontrados estudos de satisfação, dos usuários 

com os serviços de saúde mental, associando a satisfação com 

variáveis relacionadas ao processo. Na regressão múltipla, 

encontramos algumas variáveis que estão forte e positivamente 

associadas com a satisfação do usuário, são elas: grau de 

satisfação com a assistência recebida no CAPSad em relação às 

necessidades do usuário (categorias mais ou menos, satisfeito e 

muito satisfeito), assistência recebida auxiliou a lidar mais 

eficazmente com seus problemas (sim ajudam muito), obtenção do 

tratamento que achava necessário no CAPSad (sim com certeza) e 

qualidade da assistência recebida no CAPSad (boa e excelente). 

Esse resultado pode estar relacionado ao que é chamado de 

“o viés de gratidão” - gratitude bias, que costuma ser encontrado em 

países em desenvolvimento e que envolve a relutância em expressar 

opiniões negativas (AVIS; BOND; ARTHUR, 1997;  BERNHART et 

al., 1999;  OWENS; BATCHELOR, 1996) e é verificado 

especialmente na avaliação de serviços públicos, podendo ocorrer 

também em função da relação entre o usuário e o profissional ou 

entre ele e o pesquisador. Visto que as associações entre a 

satisfação e as variáveis de processo se relacionam primordialmente 

à assistência recebida, que envolve a relação entre os usuários e os 

profissionais do serviço. 

Baseado no exposto admite-se que o fato dos serviços 

pesquisados serem públicos, se constitui como um dos possíveis 

vieses relativos à elevada satisfação encontrada.  

Além disso, medidas de satisfação geral ou global são vistas 

como possíveis propiciadoras do fenômeno de elevada satisfação. 

No presente estudo, buscou-se minimizar este viés por meio do uso 

de um instrumento de medida multidimensional. Instrumentos dessa 

natureza permitem discriminar as diferentes dimensões da 
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satisfação, garantindo uma maior compreensão da avaliação do 

serviço por parte do usuário em cada dimensão, o que possibilita 

intervenções mais precisas nos fatores que precisam de melhorias 

(ESPERIDIÃO; TRAD, 2005). 

Destarte, reconhecemos que os resultados encontrados sobre 

os altos índices positivos de satisfação, podem possuir limitações, 

entretanto constitui-se como um indicador fundamental para os 

CAPSad, pois a satisfação do usuário do serviço é considerada uma 

parte integrante da qualidade do atendimento, sendo uma importante 

ferramenta para a pesquisa, o planejamento e a administração dos 

serviços (NGUYEN THI et al., 2002). 

 

5.4.3 Escala de Mudança Percebida dos Usuários dos CAPSads 
de São Paulo/SP 

O escore global da Escala de Mudança Percebida (média de 

2,62) indica que, no geral, a maioria dos participantes da pesquisa 

considera estar melhor do que antes do tratamento, corroborando 

com os dados de Perreault et al. (2010) e Lima (2013). Este 

resultado representa um ponto positivo e favorável na avaliação dos 

CAPSad, uma vez que fornecem indicativos sobre os resultados do 

tratamento, do ponto de vista dos usuários. A avaliação da mudança 

percebida fornece, além disso, uma medida de validação social 

destes resultados (COSTA et al., 2011) e é uma importante 

dimensão da avaliação do tratamento.  

O maior índice de melhora percebida foi obtido na subescala 

“Dimensão Psicológica e Sono” (média de 2,68) que avalia as 

mudanças percebidas pelos usuários em relação à: confiança em si 

próprio, seu humor, seus problemas pessoais, seu sentimento de 

interesse pela vida, sua capacidade de suportar situações difíceis e 

a qualidade do seu sono. O alto grau de percepção de melhora 

nessa dimensão também foi relatado por usuários entrevistados no 

estudo de Costa (2009).  



Discussão 227 
 

 
 

A maior percepção de mudanças nesse aspecto pode estar 

relacionada ao fato do usuário encontrar, no CAPSad, a 

possibilidade de uma escuta  acolhedora, o que contribui para a 

construção do vínculo terapêutico. O estabelecimento de um vínculo 

de confiança, por sua vez, reflete sentimentos de reconhecimento e 

valorização entre as pessoas que são atendidas pela equipe. Ainda, 

a oportunidade de convivência com outros indivíduos que vivenciam 

a mesma problemática, permite que esses passem por um processo 

de troca de experiências, os quais proporcionam um melhor 

relacionamento interpessoal, a autoestima, valorização pessoal e a 

reinserção no meio social, além de provocar a estimulação da 

interação, do apoio e da cooperação entre os indivíduos 

participantes. 

O menor índice de melhora percebida foi obtido na subescala 

“Relacionamentos e Estabilidade Emocional”, que avalia as 

mudanças percebidas pelo usuário no que se refere: a sua 

convivência com os amigos, a estabilidade de suas emoções, a sua 

convivência com a família e convivência com as outras pessoas 

(média de 2,56).  

No processo de dependência das substâncias psicoativas, é 

sabido que a família possui papel fundamental na recuperação do 

usuário. Entretanto, as consequências da dependência são vistas 

como problemáticas no campo das relações afetivas interpessoais, 

dificultando em alguns momentos a aproximação e a manutenção 

dos laços afetivos, portanto o menor índice de melhora percebida na 

subescala dos relacionamentos e estabilidade emocional pode estar 

relacionada ao fato dos usuários sentirem a necessidade de reatar 

os laços rompidos, que não acontecem rapidamente. 

Em relação à última subescala “Atividades e Saúde Física”, 

que avalia as mudanças percebidas pelo usuário no que diz respeito: 

às suas atividades de lazer, sua energia, a realização das tarefas de 

casa, a sua capacidade de cumprir obrigações e tomar decisões, 
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seu interesse em trabalhar ou se ocupar com alguma coisa, assim 

como sua sexualidade, apetite e saúde física; obteve-se um escore 

médio de 2,57. 

A maioria dos estudos que avaliam as percepções de 

mudanças ocorridas na vida do paciente, em função do tratamento 

recebido, utilizaram técnicas comparativas entre a EMP dos usuários 

e a EMP dos familiares (COSTA, 2009), ou ainda buscaram verificar 

a relação entre a mudança percebida e a satisfação dos usuários 

com os serviços (LIMA, 2013). A ausência de estudos precedentes 

avaliando a percepção de mudanças ocorridas na vida de usuários 

de CAPSad, bem como dos seus familiares cuidadores, limita o 

âmbito da discussão dos presentes resultados. Porém, torna-se uma 

oportunidade ímpar de inauguração deste campo de investigação a 

respeito das percepções dos usuários desses serviços no Brasil. 

Ao analisar por meio de regressão múltipla, a influência 

relativa de diversas variáveis na determinação da EMP, 

encontramos associadas positivamente as variáveis: abstinência 

total, assistência auxiliou a lidar melhor com seus problemas 

(categorias ajudam pouco e ajudam muito) e a obtenção do 

tratamento necessário (categoria sim com certeza). 

As variáveis: assistência auxiliou a lidar melhor com seus 

problemas e a obtenção do tratamento necessário, dispensam 

maiores comentários, pois a percepção de que a assistência 

recebida auxiliou a administrar melhor os seus problemas e ter a 

obtenção do tratamento necessário, tem impacto nas mudanças 

percebidas pelo próprio usuário.  

Já o resultado referente à abstinência associada à EMP, pode 

estar relacionado a diversos fatores: às fortes influências exercidas 

pelo modelo biomédico no campo psiquiátrico (que vem desde o 

século XIX), a presença de concepções sobre o usuário de drogas 

fundamentadas no modelo jurídico-moral ou de doença entre os 

profissionais de saúde, os benefícios ocasionados pela abstinência 
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da substância e a recente inclusão da RD como política pública para 

os usuários de álcool e outras drogas.  

De Faria & Schneider (2009) discutem que historicamente, na 

área relacionada ao uso abusivo de álcool e outras drogas, 

reproduziu-se a mesma lógica implementada para as outras 

psicopatologias: a hegemonia de um modelo psiquiátrico, com todas 

as suas características: hospitalocêntrico, com terapêutica 

farmacológica predominante, tendo como meta dos tratamentos a 

abstinência.  

Outro estudo, já em 2005, revelou que ainda que 75% dos 

profissionais entrevistados, em seu estudo, afirmavam ser favoráveis 

à Redução de Danos na sua prática profissional, as suas 

concepções sobre o usuário, uso e problemas decorrentes do abuso 

de drogas permaneciam pautadas nos modelos jurídico-moral ou de 

doença. Discutindo que devido à restrição destes modelos no que 

tange à autonomia do usuário, a execução das ações de redução de 

danos torna-se inviável na prática (QUEIROZ, 2005). 

A mesma autora, em outro estudo, apontou que grande parte 

dos profissionais de saúde rejeitam as ações que não se pautam 

prioritariamente na exigência de abstinência, tornando a proposta de 

Redução de Danos bastante restrita (DE QUEIROZ et al., 2014). 

A presença de concepções sobre o usuário de drogas 

fundamentadas no modelo jurídico-moral ou de doença, entre os 

profissionais de saúde, também foi encontrada por Moraes (2008). A 

autora aponta que essa concepção é um dos obstáculos para o 

avanço da atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, 

tendo em vista que tanto a noção de marginal como a de doente são 

contrárias ao fortalecimento da organização social dos próprios 

usuários, o que contribui para a sua passividade e exclusão.  

A autora ainda afirma que, nesse contexto, a meta da 

abstinência tende a colocar a abordagem da redução de danos, 
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orientadora de serviços abertos como os CAPS-AD, em segundo 

plano (MORAES, 2008). 

No que se refere à interrupção do uso de substâncias 

psicoativas, Rigotto & Gomes (2002) apresentaram os benefícios 

ocasionados pela abstinência como: tomada de consciência do 

problema aditivo, resgate dos vínculos familiares, desenvolvimento e 

envolvimento em práticas religiosas. Os autores afirmam que esses 

benefícios em parte são resultantes do apoio prestado aos 

dependentes por profissionais, familiares e novos amigos, como 

também do seu envolvimento na ajuda a outros dependentes para 

libertarem-se dessas drogas. Portanto, a abstinência total num 

primeiro momento realmente traz a percepção de mudanças 

positivas, entretanto a maior dificuldade não é atingir a abstinência, 

mas dar continuidade ao processo de mudança.  

A preferência dos dependentes de substâncias psicoativas 

pelo uso dos modelos baseados na abstinência, defendidos pelos 

Narcóticos Anônimos, especialmente no uso de drogas injetáveis, 

também foi encontrado por Peterson, Mitchell & Hong (2006). 

Demonstrando a influência do modelo biomédico no campo 

relacionado ao uso de substâncias psicoativas.  

É interessante observar que a ambiguidade presente nas 

práticas dos profissionais, também é presente na atual política de 

drogas no Brasil. Ao mesmo tempo que a política assume a RD 

como estratégia de saúde pública a ser considerada na atenção ao 

usuário de drogas, impõe, por meio da Justiça Terapêutica, prática 

terapêutica clínica compulsória a esse mesmo usuário, o que 

configura direcionamentos político-ideológicos contraditórios. 

Segundo Queiroz et. al. (2014) essa ambiguidade em relação 

à política oficial de abordagem ao uso de drogas, colabora para a 

manutenção de contradições no interior dos serviços de saúde, 

configurando a presença simultânea de práticas fundamentadas no 
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ideal de abstinência e práticas de redução de danos, com estas 

últimas sendo executadas, contudo, de maneira limitada.  

Bravo (2002) também discute tais contradições ao recordar 

que as políticas em saúde mental são consequência dos fenômenos 

estruturais organizadores das relações sociais, que produzem 

dispositivos institucionais que legitimam e justificam contradições de 

natureza política. Desse modo, para o autor, a proposta de redução 

de danos apresenta-se como representante de uma revolução 

político-ideológica referente aos usuários de drogas, na medida em 

que está centrada em sua reinserção social como sujeitos de direitos 

e deveres, alterando a associação imediata entre uso de drogas e 

marginalidade, crime ou doença. 

As propostas e formas de atendimento terapêutico variam de 

acordo com a visão de mundo e perspectiva política, ideológica e 

religiosa dos diferentes grupos e instituições, governamentais e não 

governamentais atuantes nesta área. Da abstinência total à redução 

de danos, do internamento ao atendimento ambulatorial, dos grupos 

de ajuda ao tratamento medicamentoso, de programas 

governamentais a comunidades terapêuticas, o usuário de 

substâncias psicoativas, que deseja ou necessita de tratamento, tem 

uma variedade de alternativas, optando por aquela mais adequada 

ao seu perfil e/ou suas necessidades. 

Portanto, a discussão acerca desse tema não pode ocorrer de 

forma parcial, como se houvesse apenas uma alternativa e/ou forma 

eficiente de atenção à dependência química. A prevenção, o 

tratamento, recuperação e reinserção social, bem como a redução 

dos danos sociais e à saúde e a redução da oferta são dimensões 

amplamente consideradas na legislação e nas políticas voltadas 

para esta questão e, todas são válidas e importantes na medida em 

que contribuem não apenas para a compreensão desta 

problemática, mas também para o seu enfrentamento. 
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Ressaltamos a necessidade de entender que para o 

fenômeno do uso de álcool e outras drogas há a necessidade de 

pluralidade de abordagens que possam disponibilizar diferentes 

espaços para o tratamento. Nesse sentido, a RD pode ser vista 

como uma ponte para a abstinência futura evitando recaídas e 

frustrações, tanto para o usuário quanto para os profissionais que 

trabalham nessa área, tendo em vista que a RD: não julga, não pune 

e não exclui o usuário; diminui as barreiras para adesão, amplia o 

universo de usuários atendidos e é compatível com psicoterapias de 

base psicodinâmica e comportamentais (como prevenção de recaída 

e entrevista motivacional). 

Estudos demonstram maior frequência de usuários 

dependentes de drogas que conseguem viver uma vida normal com 

a redução de danos, do que aqueles que utilizam da abstinência, a 

qual tende a reincidir com maior frequência, ainda relatam que o uso 

da redução de danos estimula os indivíduos a diminuírem 

gradualmente as consequências prejudiciais do emprego dessas 

substâncias e caminharem para a abstinência (MARLATT; BUENO, 

1999;  PETERSON et al., 2006). 

Diante do exposto, verificamos a necessidade de trabalhar 

para a diminuição do estigma que cerca essa população, desde as 

pessoas que trabalham nessa área quanto da sociedade, visto que a 

política proibicionista continua a prevalecer em muitas das ações 

voltadas para os usuários de substâncias psicoativas. 

Portanto, é primordial a necessidade da superação do rótulo 

de “dependentes químicos”, entendendo que estes são, antes disso, 

cidadãos, seres únicos e singulares, que têm direito de acesso ao 

atendimento que melhor lhes convier, de qualidade social, com 

projeto terapêutico claramente definido e equipe terapêutica com 

profissionais de diferentes áreas.  

São pessoas inseridas em um contexto sócio-familiar que, por 

diferentes causas orgânicas, sociais, psíquicas e econômicas se 



Discussão 233 
 

 
 

viram envolvidas na questão da drogadição e da dependência 

química. E, nesse processo, a família é co-participante ativo. 

Estes, dependente e co-dependente, são a razão principal e 

última de toda a discussão sobre a dependência química e as 

diferentes formas de atenção, de toda a política formulada, do 

surgimento de todas as comunidades terapêuticas e de todas as 

formas de atendimento.  

Constituem-se no foco principal de toda e qualquer 

movimentação em torno da discussão e do enfrentamento da 

dependência química. Prevenção – Tratamento - Reinserção Sócio-

Familiar fazem parte de um panorama de atuação cujo foco é o 

usuário (e a sua família); o dependente e o co-dependente. E eles 

são os sujeitos do processo de tratamento e não o objeto da 

intervenção.  

Destarte, a utilização da RD como uma diretriz do cuidado às 

pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas favorece a 

aproximação dos reais desejos e necessidades das pessoas 

atendidas, oferecendo um leque de ofertas e possibilidades que 

ultrapassam as barreiras do preconceito e da exclusão. As pessoas 

passam a ser escutadas e acolhidas a partir de suas singularidades, 

não sendo exigido delas a abstinência como garantia para o 

atendimento/cuidado. De acordo com Marlatt e Donovan (2009), a 

Redução de danos é uma abordagem baseada, acima de tudo, na 

aceitação e na empatia.  

 

5.5 FAMILIARES 

5.5.1 Perfil da Amostra de Familiares dos Usuários dos 
CAPSads de São Paulo/SP 

Há um predomínio de familiares do sexo feminino (83,7%), de 

cor branca (57,4%), casada ou com companheiro (45,9%). Em 
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relação à escolaridade, a maioria dos familiares (24,9%) possui 

ensino fundamental incompleto, seguido daqueles (23,9%) com 

ensino médio completo, 42,6% era mãe dos usuários. Esse perfil é 

condizente com o encontrado por Bandeira et. al. (2011), familiares 

do gênero feminino (80%) e vivendo com companheiro (60%). 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Da Rosa 

Jardim et. al. (2013) familiares do sexo feminino (71,7%), 69,8% 

brancos; 59,6% casados ou vivem com um companheiro, 52,8%, 

possuem ensino fundamental incompleto e 11,9% possuem ensino 

médio completo; 41,9% dos familiares é pai ou mãe dos usuários, 

lembrando que esses cuidadores não são especificamente 

cuidadores de dependentes de AOD. Esses dados sugerem que há 

uma homogeneidade na população que frequenta o CAPS, 

independentemente da região do Brasil.  

Vale lembrar que os cuidadores de dependentes de AOD têm 

características diferenciadas, visto que na dependência de 

substâncias psicoativas, o usuário não possui um grau de 

dependência similar a outras doenças, tais como: demência, Aids e 

doenças renais. Muitos desses usuários nem chegam a ser 

considerados por si mesmos e nem pelos familiares como doentes, 

embora causem muitos problemas durante a vida (SANTOS; 

MARTIN, 2009). Destarte, o cuidado não interfere diretamente nas 

atividades de vida diária do cuidador (trabalho, organização da casa, 

dentre outras) como nas demais doenças crônicas, por demandar 

menos cuidados físicos.  

Em relação ao perfil do familiar, a grande maioria (58,9%) 

afirmou que é o único que cuida do usuário, 90% tem na família 

apenas um usuário do CAPSad, 50,7% se sente sobrecarregado 

com os cuidados dispensados ao usuário, Da Rosa Jardim et al. 

(2013) também encontrou que 55,7% dos familiares refere sentir-se 

sobrecarregado com o cuidado ao usuário.  
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No que diz respeito ao fato dos familiares sentirem-se 

sobrecarregados, Miranda et. al (2006) relata que geralmente, nas 

situações de uso e abuso de drogas, a família faz-se representar por 

um membro familiar que assume a condição de cuidador, ou seja, os 

cuidados recaem quase sempre sobre um único membro da família, 

fazendo com que este vivencie a sobrecarga advinda do processo 

de cuidar.  

Nesse sentido se tece a necessidade de cuidar do familiar da 

pessoa com sofrimento psíquico ou uso abusivo de AOD, uma vez 

que algumas destas patologias caracterizam-se como crônicas, e 

necessitam de manutenção por longa data. E incube a equipe de 

saúde a atuar como agente de diálogo e instrumentalização 

cotidianamente, e principalmente nos momentos de alto desgaste. 

 

5.5.2 Satisfação dos Familiares com os CAPSads de São 
Paulo/SP 

O grau de satisfação global dos familiares com o CAPSad, 

obteve um escore médio de 4,23; o que demonstra que a maioria 

dos entrevistados está muito satisfeito com o serviço.  

O fator que apresentou maior grau de satisfação foi o 

referente aos resultados do tratamento do usuário, fator 1, e avalia 

se na opinião do familiar, o usuário se beneficiou do tratamento 

recebido no serviço, se este foi efetivo em ajudá-lo a lidar com os 

seus problemas e se o usuário recebeu o tratamento que o familiar 

achava que ele necessitava. O escore médio foi de 4,36; revelando 

que os familiares estão muito satisfeitos com os resultados do 

tratamento. 

O fator que recebeu a pior avaliação foi o 2, este possui itens 

referentes à competência e acolhida da equipe, e avalia o grau de 

satisfação do familiar com relação: à competência e à capacidade da 

equipe em compreender o problema e o tipo de ajuda de que o 
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usuário necessitava. Obteve-se uma média de 4,14. Esses dados 

indicam que os entrevistados estão menos satisfeitos com a acolhida 

e competência da equipe, do que com outros fatores. 

O fator 3 refere-se à qualidade do tratamento recebido e 

avalia a satisfação do familiar em relação às medidas tomadas no 

serviço para garantir a privacidade e a confidencialidade sobre o 

problema do paciente, no decorrer do tratamento. Obteve-se uma 

média de 4,18; apontando que os familiares estão satisfeitos com a 

privacidade e confidencialidade do serviço. 

Esses resultados são parecidos com os encontrados por 

Bandeira et. al. (2011) satisfação global (4,41), fator 1 - referente aos 

resultados do tratamento do usuário (4,55), fator 2 - referente à 

competência e acolhida da equipe (4,29) e fator 3 - refere-se à 

qualidade do tratamento recebido (4,40) e De Oliveira Santos (2010) 

satisfação global (4,0), fator 1 (4,28), fator 2 (3,62) e fator 3 (3,98).  

Os escores encontrados nesse estudo não destoam dos 

achados em outros estudos, confirmando que há uma tendência dos 

familiares de usuários de serviços de saúde pública estarem 

satisfeitos com estes. Os familiares apresentaram maior satisfação 

no que se refere aos resultados do tratamento e menor satisfação no 

que se relaciona à competência e acolhida da equipe. As diferenças 

entre os escores pode se dar ao fato do tipo de serviço, pois 

Bandeira et. al. (2011) pesquisou em dois CAPSadultos e um 

ambulatório de saúde mental, e Santos (2010) em um CAPSadulto. 

Mas de forma geral, pode-se dizer que os familiares cuidadores de 

usuários de serviços de saúde mental apresentam uma satisfação 

de moderada a alta em relação aos aspectos avaliados.  

Os resultados possibilitam a conclusão de que quando a 

família percebe resultados positivos pelo tratamento oferecido, há a 

elevação da satisfação da mesma com relação ao serviço. 

Medeiros et. al. (2010) também encontrou em sua pesquisa 

que, de uma forma geral, os familiares dos usuários mostraram-se 
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satisfeitos com a assistência prestada pelos serviços, embora sejam 

serviços que atendem situações de violência intrafamiliar.  

Por outro lado, também é interessante examinar possíveis 

relações entre o perfil da amostra estudada e os índices de 

satisfação geral, quando os graus de escolaridade dos familiares 

respondentes apresentaram 41,2 % de ensino fundamental 

incompleto ou completo e 34,4% com ensino médio incompleto ou 

completo, totalizando 75,6%, ou seja, mais que metade da amostra. 

Nesse caso, isso pode ter influenciado no alto índice de satisfação 

dos familiares.  

Uma das hipóteses que contribuem para explicar a alta taxa 

de familiares satisfeitos pode estar relacionada ao que Esperidão e 

Bonfim-Trad (2005) encontraram: associação entre o grau de 

escolaridade e a satisfação com os serviços oferecidos, em que um 

menor grau de escolaridade tende a emitir menos juízos de valor e a 

ser mais condescendente com os serviços de saúde que lhe são 

prestados. Da mesma forma, os familiares de classes sociais menos 

favorecidas tendem a avaliar positivamente os serviços que lhe são 

prestados.  

Outra hipótese explicativa aponta no sentido de que o efeito 

da gratidão e a atitude de reconhecimento dos familiares, assim 

como dos usuários, que já foram citadas na análise da satisfação 

dos usuários com os serviços de saúde mental.  

Não foram encontrados estudos de satisfação dos familiares, 

com os serviços de saúde mental, associando a satisfação com 

variáveis relacionadas ao processo. Na regressão múltipla, 

encontramos algumas variáveis que estão positivamente e 

negativamente associadas com a satisfação do familiar, as positivas 

são conhecimento e competência da pessoa que atende o familiar 

no CAPSad (categoria muito competente), qualidade da assistência 

recebida (excelente) e adequação dos serviços oferecidos pelo 
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CAPSad; a negativa foi a avaliação do familiar sobre a necessidade 

de melhorias no CAPSad. 

Esses resultados não carecem de maiores discussões, tendo 

em vista que há maior satisfação do familiar associada à percepção 

de que o seu familiar-usuário recebeu no CAPSad um tratamento 

apropriado às suas necessidades e uma excelente qualidade 

assistencial. A competência da pessoa que atende o familiar pode 

estar relacionada à percepção do familiar no que se refere ao 

relacionamento terapêutico.   

Nesse sentido, Melman (2006) discute que a relação 

terapêutica com os familiares pode ser um campo tenso, permeado 

pelo medo, dúvidas, frustrações e culpa. Portanto, a aproximação da 

equipe ao universo das famílias que sofrem solicita paciência e 

sensibilidade na procura de sentidos que brotem de suas histórias 

de vida. Disponibilizar-se para as subjetividades dos familiares 

requer estratégias de conhecimento destes, de maneira global, 

abrangentes e em suas múltiplas dimensões existenciais, tentando 

desenvolver modos de cuidar, que respondam às suas necessidades 

específicas e singulares. 

 

5.5.3 Escala de Mudança Percebida dos Familiares dos Usuários 
dos CAPSads de São Paulo/SP 

O escore global da Escala de Mudança Percebida (EMP - 

Familiares) visa avaliar as mudanças percebidas pelos familiares 

nos diferentes aspectos da vida dos usuários, em função do 

tratamento recebido em serviços de saúde mental; a média foi de 

2,50. Estes dados indicam que, no geral, a maioria dos pesquisados 

considerou que seu familiar está melhor do que antes do tratamento.  

Outros estudos nacionais (COSTA, 2009; CESARI, 2010; DE 

OLIVEIRA SANTOS, 2010) encontraram resultados semelhantes, 

inclusive no que se refere ao maior índice de melhora na área 
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referente à “Dimensão Psicológica e sono”, subescala que 

apresentou a maior média nesse estudo (2,40).  

Interessante observar que os usuários também tiveram a 

maior pontuação nessa subescala, indicando que ambos 

perceberam melhoras nessa área. Esse resultado pode estar 

relacionado ao fato das melhoras se darem em aspectos como: 

confiança em si mesmo e interesse pela vida, que de certa forma 

estão diretamente ligados ao tratamento, pois o fato de ir para o 

serviço, a possibilidade de trocar experiências e de ser escutado 

pode aumentar a confiança em si mesmo, ao proporcionar uma nova 

alternativa e chance de recuperação tanto aos usuários quanto aos 

seus familiares. 

Segundo Holley, Hodges e Jeffers (1998) os pontos em que 

houver acordo entre as opiniões podem constituir uma base sólida 

para o atendimento das necessidades dos usuários e dos seus 

familiares, em função dos efeitos do tratamento.  

A subescala com pior avaliação foi a referente à “Ocupação”, 

que avalia as mudanças percebidas pelos familiares nos aspectos 

referentes às ocupações dos usuários. Obteve-se um escore médio 

de 2,40 indicando que os entrevistados percebem menos melhora 

nessa área da vida de seu familiar. Novamente, tais resultados 

corroboram com outros estudos (CESARI, 2010;  COSTA, 2009;  DE 

OLIVEIRA SANTOS, 2010). 

A “ocupação” está relacionada no geral às atividades de lazer, 

capacidade de cumprir obrigações e tomar decisões, interesse em 

trabalhar ou se ocupar com alguma coisa. É sabido que os 

dependentes de AOD tem muita dificuldade em se adaptar às regras 

convencionais, suas atividades de lazer estão prejudicadas em 

função do uso e, portanto é necessário descobrir outros prazeres 

além da droga, ademais são pessoas estigmatizadas e que estão 

normalmente fora do campo de trabalho, por esse motivo geralmente 
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essas mudanças levam mais tempo para se concretizarem, o que 

provavelmente justifica a menor média da EMP.   

A terceira subescala “Relacionamentos” avalia as mudanças 

percebidas pelos familiares nos seguintes aspectos dos 

relacionamentos do usuário: convivência com sua família, 

relacionamento com seus amigos (as) e convivência com as outras 

pessoas. Obteve-se uma média de 2,55.  

Por fim a “Saúde Física”, quarta subescala, avalia as 

mudanças percebidas pelos familiares no que se refere aos 

seguintes aspectos da saúde física do usuário: apetite, sono, saúde 

física e sexualidade. Obteve-se uma média de 2,49. 

 Ressaltamos que a escassez de estudos publicados com 

cuidadores de usuários de drogas ilícitas torna inviável maiores 

discussões com a literatura. 

Os resultados do presente estudo mostraram que o familiar 

que não faz parte da família nuclear do usuário é justamente aquele 

que percebe mais mudanças no usuário. Estudo anterior de 

avaliação das redes sociais dos indivíduos em tratamento no 

CAPSad, encontrou que os amigos são uma importante fonte de 

apoio para os usuários, mostrando a relevância da rede social extra-

nuclear (DE SOUZA et al., 2011). Entretanto, não encontramos 

justificativa teórica para que estes sujeitos percebessem mais 

mudança na vida dos usuários. 

Outro dado curioso é o fato de os familiares com renda entre 

2 a 4 salários mínimos perceberem mais mudanças que os 

familiares com renda menor que 2 salários mínimos, enquanto o 

grupo que recebe mais de 4 salários mínimos não possui uma 

percepção da escala de mudança diferente do grupo de menor 

renda. Acreditamos que as pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade percebam menos mudança em suas vidas, uma vez 

que estão imersas em um contexto de maior fragilidade social. Esta 

fragilidade é corroborada por estudo anterior, que aponta que os 
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usuários de um CAPSad em situação de extrema vulnerabilidade, 

relatam depender do serviço, inclusive, para ter as suas refeições 

diárias. Estudos apontam que usuários de serviços públicos de baixa 

renda tem a sua capacidade de escolha quanto ao serviço que 

utilizará limitada, o que lhe faz ter uma visão menos crítica acerca da 

qualidade do serviço. A sua escolha, em muitos casos, se restringe a 

decidir se vai ou não utilizar o único serviço que lhe está disponível 

(GILBERT; NICHOLLS; ROSLOW, 2014;  LIMA, 2013). 

Já no que tange à população que possui renda superior a 4 

salários mínimos, estudos anteriores apontam que a população de 

classe média, no geral, tende a ser mais crítica com os serviços 

públicos e a efetividade dos mesmos. A população que possui uma 

maior renda possui um leque mais amplo de serviços a que pode 

recorrer. Sua escolha não se limita, portanto, a se usará ou não o 

serviço, mas pode decidir qual serviço utilizará. Desta forma, cobram 

mais resultados, o que aqui pode ser exemplificado pela menor 

mudança percebida por essa população (BRESSER-PEREIRA; 

PACHECO, 2005;  GILBERT et al., 2014). 

 



 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a estrutura, 

processo e resultados de uma amostra preliminar de 12 CAPSad da 

cidade de São Paulo. O projeto do qual o presente estudo faz parte 

encontra-se ainda em execução. Desta forma, os resultados aqui 

encontrados não podem ser generalizados para a cidade de São 

Paulo, uma vez que a coleta e análise dos resultados ainda não foi 

finalizada em 09 serviços do município. Futuras publicações e 

estudos do GEAD incluirão dados mais abrangentes acerca da 

cidade de São Paulo. 

Outra limitação do presente estudo diz respeito às perdas de 

sujeitos. Principalmente no que tange aos familiares e usuários, o 

contato não foi possível com muitos dos sorteados. É de se esperar 

que os indivíduos com menos contatos nos registros de saúde e 

prontuários, bem como aqueles que estavam afastados das 

atividades, encontrem-se em uma situação mais vulnerável, com 

maiores agravos à sua saúde mental e física, o que modificaria os 

resultados da pesquisa, caso tivesse sido possível contatar a todos. 

Em todos os casos sorteados, o contato com o indivíduo e seus 

familiares foi tentado ao menos cinco vezes, além da tentativa de 

visita domiciliária caso o contato telefônico não fosse possível. Em 

muitos casos conseguiu-se entrar em contato com os familiares do 

usuário, ou com o próprio usuário em situação de internação, por 

exemplo. Por fim, utilizamos do contato telefônico e visita domiciliária 

como ferramentas para a diminuição da perda de sujeitos, entretanto 

as perdas foram expressivas. 

Outra ferramenta utilizada para minimizar os efeitos do viés 

de selecionarmos apenas indivíduos com maior adesão ao 

tratamento consiste na própria natureza amostral, que se deu de 

forma aleatória. Diversos indivíduos entrevistados, com os quais o 

contato foi possível via telefone ou visita domiciliária, não estavam 
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frequentando o serviço, sendo possível contar com a visão destes 

importantes atores na presente análise. 

Destacamos ainda a limitação de que o presente estudo está 

limitado ao auto-relato dos participantes. Estudos transversais que 

usam de entrevistas como principal fonte de dados são influenciados 

por fatores como memória e influência de acontecimentos recentes 

na vida dos indivíduos. A literatura mostra que as pessoas são 

propensas a subestimar ou superestimar seus próprios 

comportamentos quando perguntadas retrospectivamente. No caso 

da escala de mudança percebida, por exemplo, o indivíduo é 

convidado a falar se acredita ter melhorado, estar igual ou ter 

piorado em diversos aspectos subjetivos relacionados a seu estado 

psíquico, ocupação, relacionamentos e saúde física desde que 

iniciou o tratamento (SCHRODER; CAREY; VANABLE, 2003). 

 Em se tratando de estudos acerca de comportamentos, 

saúde mental, uso de álcool e outras drogas, no geral as 

mensurações utilizadas são de natureza subjetiva, não permitindo 

que os dados sejam coletados de outra forma.  

A última limitação que destacamos se refere ao fato de que 

não foi realizada uma avaliação da qualidade dos serviços, uma vez 

que esta requer a seleção de um conjunto de indicadores que, 

segundo Donabedian (2002), são representativos das três 

abordagens e a avaliação por meio dos sete pilares da qualidade. 

Na atualidade, não existem indicadores para a avaliação de 

CAPSad, o que propomos que seja abordado em estudos futuros.  



 

7 CONCLUSÕES
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7. CONCLUSÕES 

O presente estudo possibilitou avaliar os CAPSads, do 

município de são Paulo/SP, sob a ótica dos profissionais, usuários e 

familiares, nas dimensões de estrutura, processo e de resultado, 

bem como verificar a existência de fatores associados à satisfação 

dos três atores sociais com os serviços e a mudança percebida 

pelos usuários e familiares. Este estudo mostra-se relevante à 

medida que possibilita conhecer melhor o relacionamento destes 

importantes atores com o cuidado prestado no serviço e as 

repercussões do mesmo na vida dos indivíduos. 

Os resultados alcançados na dimensão de estrutura 

evidenciam percepção favorável dos usuários e familiares em 

relação às instalações e estrutura física dos CAPSads. Já os 

profissionais apresentaram uma percepção favorável apenas nos 

itens de estrutura física referente à ventilação, iluminação e higiene.  

Uma das percepções desfavoráveis, na visão dos 

profissionais, se refere à estrutura física dos prédios onde estão 

funcionando os CAPSad, demonstrando a necessidade de se 

disponibilizar uma estrutura que possibilite um ambiente terapêutico 

adequado para a realização das atividades propostas, e que quando 

necessário possa ser passível de modificações, a fim de promover 

melhorias nas condições do cuidar, já que ele está presente em 

todas as etapas do cuidado. 

Ainda na dimensão da estrutura, no que diz respeito às 

características organizacionais, identificamos que, na avaliação dos 

profissionais, a supervisão e o apoio são considerados razoável ou 

mediano por parte da SMS e CMSM. Esse fato é preocupante uma 

vez que essas instâncias estabelecem as diretrizes políticas na área 

de álcool e drogas, o que pode dificultar a obtenção da qualidade 

dos serviços ofertados na rede de atenção psicossocial. 
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No que se refere à articulação dos CAPSads com os outros 

pontos de atenção da RAPS, percebemos que ainda é incipiente. 

Esse achado sugere que os profissionais, ainda, têm uma visão 

limitada da concepção de território, o que interfere no processo de 

organização da rede nas ações assistenciais direcionada aos 

usuários e sua família. Há uma primazia nos recursos sanitários do 

município, portanto, não se investe nos recursos afetivos, sociais, 

culturais, religiosos e de lazer que possibilitam planejar um projeto 

terapêutico ao usuário, que o ajude a encontrar outras formas de 

obter prazer em sua vida, além do uso da droga e do álcool, bem 

como da sua emancipação e promoção de autonomia.  

Em relação ao processo, verificamos que as atividades 

terapêuticas desempenhadas nos CAPSads foram heterogêneas, 

com ênfase nos atendimentos individuais e nas atividades grupais 

desenvolvidas com os usuários dentro dos CAPS e pouca integração 

aos outros equipamentos de saúde ou dos recursos do território.  

É sabido que os CAPSads devem realizar o acompanhamento 

clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, 

lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários. Entretanto indagamos se algumas 

atividades realmente são adequadas para os usuários de AOD, é 

primordial questionar qual o objetivo das oficinas na vida dessa 

população, para não corrermos o risco de reproduzir a lógica 

manicomial do entretenimento. Portanto sugerimos a revisão das 

atividades desenvolvidas, para que estejam em consonância com os 

pressupostos identificados na RAPS, com o fim de se ter práticas 

assistenciais que vão ao cerne da questão relacionada à temática de 

álcool e outras drogas. 

Identificamos que os CAPSads não privilegiam estratégias 

como a prevenção de recaídas (PR) e o manejo da raiva, por 

exemplo, que são específicas para o tratamento da dependência 

química. Ressaltamos que os grupos terapêuticos possibilitam um 
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espaço de escuta, de trocas de experiências e aprendizado, 

entretanto se esses grupos não forem planejados antecipadamente 

e tiverem um objetivo definido podem funcionar como grupos de auto 

ajuda, levando a pensar em práticas manicomiais que são comuns 

nas comunidades terapêuticas. 

Concordamos que o trabalho desenvolvido no CAPSads deve 

articular o cuidado clínico e programas de reabilitação psicossocial, 

incluindo a construção de trabalhos de inserção social, respeitando 

as possibilidades individuais e os princípios de cidadania, com o fim 

de minimizar o estigma e promover o protagonismo de cada usuário 

frente à sua vida. Entretanto, ressaltamos a necessidade de 

considerar as especificidades da área de álcool e outras drogas, 

tendo em vista que há diferenças cruciais entre a população usuária 

do CAPSad e a população usuária do CAPS de saúde mental.  

Nesse sentido pressupomos que o CAPSad foi estruturado a 

partir das políticas de saúde mental, portanto encontramos diversos 

aspectos do  modelo do CAPS de Saúde Mental que precisam ser 

revistos e adaptados para o CAPSad. Essa semelhança pode 

contribuir para a perpetuação da vigência do modelo jurídico moral 

que vê o usuário de AOD como um doente ou criminoso e não 

abarca todas as possibilidades existentes. Um indício dessa 

contradição pode ser percebida na própria Política do Ministério da 

Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras 

Drogas, que embora preconize na assistência o modelo de RD 

também apresenta um discurso de internação compulsória em 

abrigos e comunidades terapêuticas, ignorando a distinção entre 

procedimentos clínicos de tratamento e procedimentos disciplinares.  

Em relação aos resultados a participação dos técnicos no 

processo avaliativo, não só como profissionais cujo desempenho 

deva ser avaliado, mas como protagonista dessas ações apresenta 

bastante relevância no campo da reabilitação psicossocial. 



Conclusões 249 
 

 
 

De acordo com os dados encontrados podemos inferir 

algumas convergências nas avaliações da satisfação pelos três 

atores. De modo geral, os resultados mostraram níveis elevados de 

satisfação com o serviço, por parte dos usuários e familiares; 

enquanto que por parte dos profissionais o grau de satisfação 

apresentou-se entre a indiferença e a satisfação. 

Podemos depreender que os maiores escores de satisfação 

convergem para a esfera do tratamento, ou seja, a qualidade dos 

serviços oferecidos pelos profissionais, o tratamento recebido pelo 

usuário no serviço em termos de respeito e dignidade e os 

resultados do tratamento para o familiar, indicando que a coerência 

nas perspectivas torna-se um aspecto fundamental para a 

compreensão da qualidade de um serviço. 

 No que se refere à associação entre as variáveis 

sóciodemográficas, de perfil, de estrutura dos CAPSads e processos 

com a satisfação dos profissionais com o CAPSad, encontramos 

que: uma estrutura física mais desenvolvida aumenta a satisfação 

dos trabalhadores enquanto um maior número de situações 

incômodas a reduzem; quanto maior for a percepção dos 

profissionais em relação à sobrecarga que sofrem no cotidiano do 

campo de trabalho maior é sua insatisfação e  trabalhar com uma 

equipe competente, que coopera entre si apoiando e 

supervisionando uns aos outros é um componente fomentador da 

satisfação do profissional com o CAPSad. 

Em relação à associação das atitudes dos profissionais frente 

ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista (EAFAAA) e a satisfação 

destes com o CAPSad, podemos inferir que aqueles com tendência 

a atitudes positivas frente ao trabalhar e o relacionar-se com o 

Alcoolista (Fator 1) sentem-se mais satisfeitos com os CAPSad do 

que aqueles com tendências a atitudes menos positivas frente ao 

alcoolismo e ao uso do álcool. 
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Encontramos na associação das classes de variáveis com a 

EAFAAA que os profissionais que possuem Ensino Superior 

possuem atitudes significativamente mais positivas que as atitudes 

dos trabalhadores que só possuem Ensino Fundamental ou Médio, 

assim como aqueles que ganham de 8 a 11 salários mínimos 

possuem atitudes mais positivas do que os profissionais que 

ganham entre 4 a 7 salários mínimos.  

Observamos também que os profissionais que entendem que 

desenvolver consciência crítica acerca do álcool e outras drogas é o 

principal objetivo das intervenções e aqueles que indicam internação 

após discussão de caso em equipe possuem melhores atitudes do 

que os profissionais que buscam: alertar para os riscos do consumo 

de álcool e outras drogas, afastar as pessoas das drogas, evitar 

lugares e pessoas que incentivam o uso de álcool e outras drogas 

ou que não sabem qual o objetivo das intervenções realizadas com 

os usuários e aqueles que indicam as internações pelo médico, pela 

família, pelo usuário ou por via judicial. 

  No que diz respeito à associação da satisfação dos usuários 

com o CAPSad entre as variáveis sóciodemográficas, de perfil, de 

estrutura dos CAPSads e processos encontramos que: os usuários 

que tem uma renda entre 2 a 4 salários mínimos são mais satisfeitos 

que os usuários que tem uma renda de até 2 salários mínimos, os 

usuários que entendem que o tratamento no CAPs ad satisfazem as 

suas necessidades, que a assistência recebida no CAPSad auxiliou 

a lidar mais eficazmente com seus problemas, que obtiveram o 

tratamento necessário no CAPSad, que acreditam que a qualidade 

do atendimento do CAPSad é excelente, que acham que o conforto, 

a aparência e as condições das instalações do CAPSad são 

excelentes sentem-se mais satisfeitos em relação aos outros 

usuários.  

Já para os familiares dos usuários dos CAPSads existe maior 

satisfação com o CAPSad associada à: competência (muita 



Conclusões 251 
 

 
 

competência) do profissional que o atendeu; à percepção sobre a 

excelência da qualidade do atendimento prestado no CAPSad e à 

percepção de que o CAPSad é adequado para o tratamento. 

Em relação à EMP, no geral, a maioria dos participantes da 

pesquisa considerou estar melhor do que antes do tratamento, assim 

como os familiares também consideram que seu familiar está melhor 

do que antes do tratamento, esses resultados podem indicar que os 

serviços substitutivos, apesar de algumas fragilidades, cumprem 

com o seu papel por meio do estabelecimento de vínculos, da 

construção de co-responsabilidade e de uma perspectiva ampliada 

da clínica, transformando os serviços em locais de acolhimento e 

enfrentamento coletivo das situações ligadas ao problema.  

 A maior percepção de mudança pelos usuários após o 

tratamento no CAPsad esta associada ao modelo de abstinência 

total e ao fato de entenderem que o tratamento no CAPSad os 

auxiliou com certeza a lidar mais eficazmente com seus problemas. 

No que se refere à associação entre as variáveis 

sóciodemográficas, de perfil, de estrutura dos CAPSads e processos 

com a percepção de mudança dos usuários pelos seus familiares 

após o tratamento no CAPSad encontramos que: o familiar que não 

faz parte da família nuclear do usuário é justamente aquele que 

percebe mais mudanças no usuário; os familiares com renda entre 2 

a 4 salários mínimos percebem mais mudanças que os familiares 

com renda menor que 2 salários mínimos, enquanto o grupo que 

recebe mais de 4 salários mínimos não possui uma percepção de 

mudança no usuário diferente do grupo de menor renda; um 

tratamento respeitoso aos familiares pela equipe do CAPSad 

também é um determinante importante do quanto de mudança no 

usuário é percebida pelo seu familiar e inalmente, quando o familiar 

entende que o usuário está se beneficiando com o atendimento no 

CAPSad, ele também tende a perceber mais mudanças no usuário. 
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Destacamos a importância da estrutura física para o 

desenvolvimento adequado dos processos e seus consequentes 

resultados, além dos diversos outros aspectos organizacionais e dos 

relacionados aos recursos materiais, que nesse estudo, 

influenciaram o processo e necessitam ser revistos.  

Tendo em vista que o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais dos CAPSad geraram resultados satisfatórios para o 

usuário e seu familiar, bem como a percepção de que o usuário está 

melhor do que antes do tratamento, na visão de ambos, podemos 

inferir que esse resultado foi decorrente de "processos" e de 

"estruturas", podendo refletir os efeitos de todos os insumos do 

cuidado e servir de indicador para a avaliação indireta da qualidade, 

tanto da estrutura, quanto do processo.  

Acreditamos na necessidade de se ter um modelo assistencial 

voltado para a saúde, educação, cuidado e valorização do usuário, 

da família, bem como a participação desses atores na comunidade, 

considerando a importância das redes sociais na abordagem da 

dependência ao álcool e outras drogas, em detrimento de um 

modelo tradicional, baseado no amedrontamento, na repressão, que 

enfatiza a culpa de quem usa a droga. 

Portanto, desmistificar a imagem do dependente de AOD 

como um ser perigoso ou criminoso requer intervenções em 

dimensões socioculturais, em que as atividades possam se expandir 

para os espaços territoriais, além do interior do CAPSad. É 

importante que a comunidade participe e seja sensibilizada por tais 

temáticas, pois, só assim, haverá possibilidades de construção de 

novos conceitos e o entendimento de que existem responsabilidades 

coletivas a serem compartilhadas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO – USUÁRIO E FAMILIAR 

CARTA-CONVITE DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

São Paulo,     de              de 2013. 

Prezado(a) Sr(a), 

Venho por meio desta, convidá-lo a participar de uma pesquisa que 

nós, Maria Odete Pereira - pós-doutoranda e Paula Hayasi Pinho – 

doutoranda, ambas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

realizaremos intitulada: “METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO E MEDIDAS 

DE IMPACTO DAS POLÍTICAS PARA AÇÕES EM ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS”, sob a Coordenação da Profª Drª Márcia Aparecida Ferreira de 

Oliveira. 

A pesquisa tem por finalidade avaliar a qualidade do tratamento 

oferecido nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS ad, que atendem 

dependentes de álcool e outras drogas, a fim de contribuir para a melhoria 

da atenção em saúde que é oferecida nesses serviços. 

Assim, os objetivos gerais da pesquisa são: verificar se o número 

de Centros de Atenção Psicossocial que atendem pessoas dependentes 

de álcool e outras drogas no Estado de São Paulo é suficiente; se esses 

serviços possuem estrutura física, equipamentos, profissionais e 

funcionários em quantidades necessárias para dar um atendimento de 

qualidade os usuários; verificar se os Centros de Atenção Psicossocial que 

atendem as pessoas dependentes de álcool e outras drogas – CAPS ad do 

Estado de São Paulo dão um atendimento de qualidade aos seus usuários; 

e por fim, os autores da pesquisa elaborarão um questionário para a 

avaliação da qualidade do tratamento que os CAPS ad do estado de São 

Paulo oferecem aos seus usuários.  

Você é livre para expressar suas ideias e poderá fazer 

questionamento acerca do estudo e sobre a sua participação nele. Se tiver 

alguma dúvida procuraremos esclarecê-la em qualquer fase da pesquisa.  
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A sua participação é voluntária, sendo assim você não é obrigado 

(a) a participar do estudo. Você tem o direito de abandonar a pesquisa em 

qualquer etapa, e em momento algum isto lhe trará prejuízos ou 

constrangimentos. Se você se negar a participar da pesquisa ou 

interrompê-la, não sofrerá nenhum prejuízo.   

A sua participação na pesquisa, não oferece a você nenhum risco e 

o benefício que ela trará a você, seus familiares e trabalhadores do CAPS 

ad está relacionado à melhoria do atendimento e tratamento no CAPS, 

uma vez que os resultados do estudo ajudarão a melhorar o trabalho que é 

realizado no CAPS, no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos 

os envolvidos.  

 Os dados da presente pesquisa serão registrados e gravados; 

posteriormente, no momento em que forem publicados em revista de 

enfermagem, seus nome não constarão nos registros. Assim, a identidade 

de vocês não será revelada em nenhum momento, nem mesmo na fase de 

publicação do estudo. 

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos à disposição 

para qualquer esclarecimento que lhe seja necessário. 

 

Maria Odete Pereira 
Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Enfermagem da USP 
 
 

Paula Hayasi Pinho 
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Enfermagem da USP 
 
 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP 
 edipesq@usp.br 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 
PARTICIPANTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL DO 

PARTICIPANTE 

I – Dados de identificação: 

Nome do entrevistado ______________________________ 

II - Dados sobre a pesquisa 

Título da Pesquisa: “METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO E 
MEDIDAS DE IMPACTO DAS POLÍTICAS PARA AÇÕES EM ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS”. 

Pesquisadoras: Maria Odete Pereira – Pós-Doutoranda no Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

– SP Fone: (11) 8080-4722 email: mariaodete@usp.br 

Paula Hayasi Pinho – Doutoranda no Programa de Pós-Graduação da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Fone: (11) 9802-

9686 e-mail phpinho@terra.com.br 

Coordenadora do Projeto - Profª. Dr.ª Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira 

– Professora Associada do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 

e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

marciaap@usp.br 

III – Registro das explicações acerca da pesquisa ao participante: 

Os objetivos gerais da pesquisa são: verificar se o número de 

Centros de Atenção Psicossocial que atendem pessoas dependentes de 

álcool e outras drogas no Estado de São Paulo é suficiente; se esses 

serviços possuem estrutura física, equipamentos, profissionais e 

funcionários em quantidades necessárias para dar um atendimento de 

qualidade os usuários; verificar se os Centros de Atenção Psicossocial que 

atendem as pessoas dependentes de álcool e outras drogas – CAPS ad do 

Estado de São Paulo dão um atendimento de qualidade aos seus usuários; 

e por fim, os autores da pesquisa elaborarão um questionário para a 
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avaliação da qualidade do tratamento que os CAPS ad do estado de São 

Paulo oferecem aos seus usuários.  

IV – Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do 
sujeito da pesquisa: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos 

e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais 

dúvidas. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. 

3. Salvaguardar da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. Não sofrerá qualquer prejuízo, caso se negue a participar do estudo ou 

interrompa sua participação.  

Nota: Este documento deverá ser assinado em duas vias, ficando uma 

com o (a) senhor (a) e outra com as pesquisadoras. 

V – Consentimento Livre e Esclarecido: 

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador 

e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente 

pesquisa, bem como meu familiar usuário do CAPS”. 

São Paulo, ________de ___________________ de 2014 

 

________________________________ 

  Assinatura do colaborador da Pesquisa 

Registro Geral do Participante: ___________________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO – TRABALHADOR 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I – Dados de identificação: 

Nome do entrevistado ______________________________ 

II - Dados sobre a pesquisa 

Título da Pesquisa: “METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO E 

MEDIDAS DE IMPACTO DAS POLÍTICAS PARA AÇÕES EM ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS”. 

Pesquisadora: Maria Odete Pereira – Pós-Doutoranda no Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

– SP e Paula Hayasi Pinho – Doutoranda no Programa de Pós-Graduação 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Fone: (11) 98080-4722  email: mariaodete@usp.br 

Coordenadora do Projeto - Profª. Dr.ª Márcia Aparecida Ferreira de 

Oliveira – Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo. 

III – Registro das explicações acerca da pesquisa ao participante: 

Este estudo tem como objetivos: avaliar quantitativamente os 

Centros de Atenção Psicossocial II ad do Estado de São Paulo; avaliar 

qualitativamente os Centros de Atenção Psicossocial II ad – CAPS ad do 

Estado de São Paulo; estabelecer os indicadores gerais para avaliação 

dos CAPS ad do estado de São Paulo; elaborar instrumento de avaliação 

da qualidade da assistência que os CAPS ad do estado de São Paulo 

proporcionam aos usuários. 

Você é livre para expressar suas ideias e poderá fazer 

questionamento acerca do estudo e sobre sua participação nele, se tiver 

alguma dúvida procurarei esclarecê-la em qualquer fase da pesquisa. A 

sua participação é voluntária, você não é obrigado (a) a participar do 
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estudo. Você tem o direito de sair da pesquisa em qualquer etapa e em 

momento algum isto lhe trará prejuízos ou constrangimentos. Se você se 

negar a participar da pesquisa ou interrompê-la, não sofrerá nenhum 

prejuízo.   

Os dados da presente pesquisa serão registrados e gravados; 

posteriormente transcritos, lidos e analisados, mas o seu nome não 

constará dos registros. Sua identidade não será revelada nem mesmo na 

fase de conclusão e publicação do estudo. 

IV – Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da 

pesquisa: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 

inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e de deixar de participar do estudo, sem que isto lhe traga 

qualquer prejuízo. 

3. Salvaguardar da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. Não sofrerá qualquer prejuízo, caso se negue a participar do 

estudo ou interrompa sua participação. 

V – Consentimento Livre e Esclarecido: 

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador 

e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente 

pesquisa”. 

São Paulo, ________de ___________________ de 2014 

________________________________ 

  Assinatura do colaborador da Pesquisa 

_________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Contatos do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP 

edipesq@usp.br 



 

APÊNDICES  
INSTRUMENTOS DE COLETA
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Trabalhadores - CIDADE DE SÃO PAULO Parte 1
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA
Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Ad do município de São Paulo
Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para conhecermos 
o universo da atenção em Saúde Mental.

*Obrigatório

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS

1. 1. Número de Identificação *

Deve ser composto pelo nome do CAPS
adicionado do número da ordem das entrevistas,
por exemplo, primeiro funcionário entrevistado
do CAPS Sacomã: SACOMÃ01

2. 1.1 Entrevistador: *

Seu nome

3. 2. Data da entrevista *

DD/MM/AAAA, ex: 17/04/2013

4. 3. Hora *

Hora de início, considerando 24hs, ex: 18:30
(somente números e : )

5. 4. Cidade *

Cidade do CAPS

6. 4. Estado *

Estado do CAPS
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7. 6. Tipo de serviço: *

Marcar apenas uma oval.

 CAPS II ad

 CAPS II ad estendido

 CAPS III ad

8. 7. Sexo *

Do funcionário

Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

9. 8. Etnia: *

Do funcionário

Marcar apenas uma oval.

 Branca

 Mulata

 Negra

 Parda

 Outro: 

10. 9. Data de nascimento *

DD/MM/AAAA, ex: 17/04/2013

11. 9.a Idade *

Em anos, somente números

12. 10. Estado civil: *

Marcar apenas uma oval.

 solteiro

 casado/com companheiro

 separado

 divorciado

 viúvo

 Outro: 

Página sem título
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13. 11. Qual o seu maior grau de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

 sem escolaridade

 ensino fundamental completo

 ensino fundamental incompleto

 ensino médio completo

 ensino médio incompleto

 curso técnico completo

 curso técnico incompleto

 ensino superior completo

 ensino superior incompleto

 pós graduação completa

 pós graduação incompleta

14. 12. Possui pós-graduação? *

Se Não, passe para a questão 13

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

15. 12.a Especialização na área de Saúde Mental?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

16. 12.a1 Especialização fora da área?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

17. 12.a2 Se sim, qual?
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18. 12.b Residência na área de Saúde Mental?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

19. 12.b1 Residência fora da área?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

20. 12.b2 Se sim, qual?

21. 12.c Mestrado na área de Saúde Mental?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

22. 12.c1 Mestrado fora da área?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

23. 12.c2 Se sim, qual?

24. 12.d Doutorado na área de Saúde Mental?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando
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25. 12.d1 Doutorado fora da área?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Cursando

26. 12.d2 Se sim, qual?

27. 13(SATIS3). Há quanto tempo trabalha em CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 1 ano

 Entre 2 a 4 anos

 Entre 5 a 7 anos

 Entre 8 a 10 anos

 Mais que 10 anos

28. 14. Há quanto tempo você trabalha neste CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 1 ano

 Entre 2 a 4 anos

 Entre 5 a 7 anos

 Entre 8 a 10 anos

 Mais que 10 anos

29. 15. Qual a sua profissão? *

Marcar apenas uma oval.

 Médico

 Enfermeiro

 Psicólogo

 Assistente Social

 Técnico/auxiliar de enfermagem

 Educador físico

 Terapeuta Ocupacional

 Farmacêutico

 Outro: 
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30. 16. Qual foi o seu salário bruto no último mês, no CAPS ad, incluindo horas extras (em
reais): *

Marcar apenas uma oval.

 1 a 3 salários mínimos

 4 a 7 salários mínimos

 8 a 11 salários mínimos

 12 a 15 salários mínimos

 Acima de 16 salários mínimos

31. 17. Qual a sua carga horária no CAPS ad? *

Número de horas semanais, apenas números

32. 18. Em relação ao CAPS ad, qual o tipo de vínculo que você tem? *

Marcar apenas uma oval.

 CLT

 Contrato emergencial/temporário

 Estatutário

 Outro: 

33. 19. Você tem outro vínculo empregatício? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

34. 20. Do total de vínculos empregatícios, incluindo o CAPS ad, qual foi a sua renda
mensal bruta no último mês, incluindo horas extras (em reais):

Marcar apenas uma oval.

 1 a 3 salários mínimos

 4 a 7 salários mínimos

 8 a 11 salários mínimos

 12 a 15 salários mínimos

 Acima de 16 salários mínimos

Página sem título

35. 21. Você realiza cursos de atualização? *

Se Não, passe para a questão 24

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim
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36. 21a. Se SIM, com que frequência?

Marcar apenas uma oval.

 Mensalmente

 Semestralmente

 Anualmente

 Eventualmente

 Raramente

 Outro: 

37. 22. Quando foi o último curso de atualização que você participou?

Marcar apenas uma oval.

 Neste mês

 Entre 2 a 6 meses atrás

 Entre 6 a 12 meses atrás

 Mais de 1 ano atrás

 Nunca participou

38. 23. Quando foi o penúltimo curso de atualização que você participou?

Marcar apenas uma oval.

 Neste mês

 Entre 2 a 6 meses atrás

 Entre 6 a 12 meses atrás

 Mais de 1 ano atrás

 Nunca participou

39. 24. Qual o seu turno de trabalho neste serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 dia

 noite

 revezamento semanal

 parte dia e parte noite

 Outro: 

40. 25. Este turno de trabalho traz problemas para você? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim
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41. 25a. Fadiga *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

42. 25b. Choque de horário *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

43. 25c. Organização de vida *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

44. 25d. Estresse *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

45. 25e. Sinais e sintomas físicos *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

46. 25f. Outros problemas? *

Se sim, qual?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Outro: 

ESTRUTURA E PROCESSO DAS PRÁTICAS ASSISTÊNCIAIS

47. E1. Você considera que o CAPS ad é adequado em relação: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Ventilação

Iluminação

Higiene

Área física
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48. E1.1 Justifique sobre Ventilação *

Justificar a resposta dada no item 1

49. E1.2 Justifique sobre Iluminação *

Justificar a resposta dada no item 1

50. E1.3 Justifique sobre Higiene *

Justificar a resposta dada no item 1

51. E1.4 Justifique sobre área física *

Justificar a resposta dada no item 1

52. E2. Você considera que os equipamentos de proteção coletiva estão instalados e
funcionando em seu local de trabalho: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Exaustores para ventilação

Saída de emergência

Mangueira para incêndio

Proteção nas máquinas

Extintor de incêndio

Ar condicionado

Ventilador

53. E2.1 Algum outro equipamentos de
proteção coletiva instalado sobre o qual
você gostaria de comentar acerca do
funcionamento?

Somente equipamentos de proteção coletiva

Considerando o seu último mês de trabalho, responda as
questões de número E3 até E8:
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54. E3. Você realizou visitas domiciliárias *

Se não, vá para E4

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

55. E3.1. Quantas visitas domiciliárias você
realizou?

Apenas número (se nenhuma, colocar 0)

56. E3.2. Se não realizou, por quê?

até 3 motivos

57. E4. Você realizou atendimentos individuais? *

Se não, vá para E5

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

58. E4.1 Quantos atendimentos individuais você
realizou?

Apenas número (se nenhuma, colocar 0)
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59. E4.2 Quais as modalidades dos atendimentos individuais que realizou?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Consulta

Psicoterapia

Orientação

Procedimentos técnicos

Acompanhamento do uso de
medicação

Intervenção em crise

Orientação de atividades da vida
diária

Intervenção em agitação
psicomotora

Orientação quanto a redução de
danos

Outras atividades de atendimento
individual?

60. E4.2.1 Outras atividades de atendimento
individual

Descreva

61. E5. Você realizou atendimentos em grupo? *

Se não, vá para E6

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

62. E5.1 Quantos atendimentos grupais você
realizou?

Apenas número (se nenhuma, colocar 0)
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63. E5.2. Você realizou atendimentos grupais?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Grupos terapêuticos

Atividades esportivas

Atividades de suporte social

Grupo de leitura e debate

Grupo de confecção de jornal

Grupo de orientações gerais

Grupo de orientações para
redução de danos

Grupos de família

Outros grupos

64. E.5.2.1 Outras atividades de atendimento
em grupo?

Descreva

65. E6. Você participou de reuniões de equipe *

Se não, vá para E7

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

66. E6.1 Quantas reuniões de equipe você
participou:

Apenas número (se nenhuma, colocar 0)

67. E7. Você participou de atividades comunitárias? *

Se não, vá para E8

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

68. E7.1 Quantas atividades comunitárias você
participou

Apenas número (se nenhuma, colocar 0)
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69. E7.2 Atividades comunitárias que participou

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Festas comunitárias

Caminhadas com grupos da
comunidade

Participação em eventos

Participação em grupos dos
centros comunitários

Outras atividades comunitárias

70. E.7.2.1 Outras atividades comunitárias?

Descreva

71. E8. Você realizou alguma outra atividade não mencionada anteriormente? *

Caso acredite que a atividade mencionada aqui possa ser contemplada em item anterior, favor
esclarecer com o funcionário e adicionar acima, se for o caso. Se não, vá para E9.

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

72. E8.1 De que atividades você participou, que
não foram mencionadas anteriormente?

73. E9. Desde que você entrou neste emprego, as condições de trabalho: *

Marcar apenas uma oval.

 Melhoraram muito

 Melhoraram Pouco

 Não mudaram

 Pioraram
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74. E10. Em seu trabalho você enfrenta: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Falta de ferramenta adequada
para o trabalho

Falta de segurança

Risco permanente de vida

Outras situações que incomodam

75. E10.1 Se outras, quais as outras situações
que incomodam?

Página sem título

76. E11. Em seu trabalho você pode: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Escolher individualmente a forma
de fazer suas atividades

Escolher de forma coletiva/em
equipe a forma de fazer suas
atividades 

Fazer reuniões

Fazer cursos

Outras atividades de organização

Conversar com os colegas

Usar suas ideias

Discutir casos com os colegas

77. E12. Nos últimos 6 (seis) meses você sofreu algum acidente de trabalho? *

Se não, vá para E13

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

78. E12.1 Quais acidentes de trabalho?
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79. E13. Você faltou ao trabalho nos últimos 6 (seis) meses? *

Se Não, passe para a questão E14

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

80. E13.1 Se sim, quantos dias?

Apenas números de dias ausentes

81. E13.2 Quais os Motivos:

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Doença

Acidente

Problema familiar

Problema administrativo

Outros problemas

82. E13.3 Justifique no caso de outros
problemas

83. E14. Qual o principal critério de inclusão no tratamento CAPS ad para as pessoas que
procuram este serviço? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

O consumo de álcool e outras
drogas

A gravidade do consumo de álcool
e outras drogas

O impacto global na vida
relacionado ao consumo
prejudicial de álcool ou outras
drogas

Outros

84. E14.1 Descreva outros
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85. E15. Qual o modelo de assistência utilizada neste serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Redução de danos

 Abstinência total

 As duas modalidades

 Não sei

 Outro: 

86. E16. O que é considerado “abandono de tratamento” nesse serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Não comparecimento ao serviço por 30 dias consecutivos, sem justificativa

 Não comparecimento ao serviço por 60 dias consecutivos, sem justificativa

 Não sei

 Outro: 

87. E17. É realizada busca ativa nesse serviço?

Se sim, vá para E18

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

88. E17.1 Se não, por que?

89. E18. Se sim, como é realizada:

Marcar apenas uma oval.

 Contato telefônico

 Visita domiciliária

 Ambos

 Outro: 



12/2/2014 Trabalhadores - CIDADE DE SÃO PAULO Parte 1 - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1-exooM1F4BMYKk1mnNDpOCMrIzYjpZfP8jKtPfEdf_Y/edit 17/19

90. E19. Ao fazer a busca ativa, o que costuma se constatar em relação ao abandono do
tratamento?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Deve-se à desistência do
tratamento

Deve-se à melhora do usuário,
segundo a sua percepção

Deve-se ao retorno do usuário às
suas atividades sociais (trabalho,
lazer)

Deve-se à outra modalidade de
tratamento (internação)

Deve-se à troca por outro serviço

Outro motivo

91. E19.1 Em caso de algum outro motivo,
descrever

92. E20. Quais são as oficinas/atividades terapêuticas oferecidas nesse CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Grupos terapêuticos

Atividades esportivas

Atividades de Suporte social

Grupos de leitura e debate

Grupos de confecção de jornal

Grupos de orientação

Grupos de família

Grupos de orientação de redução
de danos

Oficinas

Oficinas terapêuticas

Oficinas expressivas

Oficinas geradoras de renda

Oficinas de alfabetização

Oficinas culturais
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Oficinas de atividades manuais

Oficinas de trabalho

Atendimento individual

Consulta médica

Psicoterapia

Orientação

Consulta de enfermagem

Consulta com outros técnicos

Procedimentos técnicos

Acompanhamento do uso de
medicação

Intervenções em crise

Intervenções em agitação
psicomotora

Orientação em atividades de vida
diária

Orientação em redução de danos

Atividades na comunidade

Festas comunitárias

Caminhadas com grupos da
comunidade

Participação em eventos e grupos
dos centros comunitãrios

Outras atividades não
contempladas acima

93. E20.1 Em caso de outros
grupos/atividades/atendimentos não
mencionados, descreva

Página sem título
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94. E21. Qual a estrutura organizacional de trabalho adotada pela equipe desse serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Abordagem multiprofissional

 Abordagem interdisciplinar

 Não sei

 Outro: 

95. E22 O serviço realiza ações intersetoriais? *

Se sim, vá para E22.2

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não Sei

96. E22.1 Se não, por que?

97. E22.2 Se sim, quais

98. E23. Esse serviço tem ações no campo da geração de renda e/ou economia solidária? *

Se sim, vá para E23.2

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

99. E23.1 Se não, por que?

100. E23.2 Se sim, quais são?

http://drive.google.com/
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Trabalhadores - CIDADE DE SÃO PAULO Parte 2
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA
Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Ad do município de São Paulo
Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para conhecermos o universo da atenção em Saúde Mental do 
município de São Paulo.

*Obrigatório

ESTRUTURA E PROCESSO DAS PRÁTICAS ASSISTÊNCIAIS - Continuação

Continuaremos agora falando sobre os atendimentos individuais

ESTA É A PARTE 2 DO FORMULÁRIO PARA OS TRABALHADORES DA CIDADE DE SÃO

PAULO. CASO ESTEJA ENTREVISTANDO UM TRABALHADOR DO INTERIOR DO ESTADO

DE SÃO PAULO, O LINK CORRETO PARA A PARTE 2 DE SUA ENTREVISTA É:
https://docs.google.com/forms/d/1rX5DjgWCnyyZEaRrsNV9YhcFrAYZj9f6EDJMExV1R8s/viewform

Continuaremos agora falando sobre os atendimentos individuais

1. 1. Identificação do trabalhador *

Deve ser composto pelo nome do CAPS adicionado do número da
ordem das entrevistas, por exemplo, primeiro funcionário entrevistado do
CAPS Sacomã: SACOMÃ01

2. 2. Iniciais do entrevistador *

Suas iniciais

3. E24. Nos atendimentos individuais você utiliza quais abordagens terapêuticas? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Entrevista Motivacional

Psicoeducação

Psicoterapias

Comunicação Terapêutica

Aconselhamento

Relacionamento terapêutico

Outros

4. E24.1 Em caso de outros, descreva

5. E25. As intervenções terapêuticas neste serviço visam primordialmente: *

Escolha apenas uma alternativa, aquela que mais se aplica

Marcar apenas uma oval.

 Alertar os riscos e perigos do consumo de álcool e outras drogas

 Desenvolver consciência crítica acerca dos problemas relacionados para além do consumo de álcool e outras drogas 

 Afastar as pessoas das drogas

 Evitar lugares e pessoas que incentivam o uso de álcool e outras drogas

 Outro: 

https://docs.google.com/forms/d/1rX5DjgWCnyyZEaRrsNV9YhcFrAYZj9f6EDJMExV1R8s/viewform
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6. E26. Há retaguarda para urgência psiquiátrica? *

Se não, vá para E27

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

7. E26.1 Liste as principais retaguardas para urgência psiquiátrica

Até 3

8. E27 Há retaguarda para urgência clínica? *

Se não, vá para E28

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

9. E27.1 Liste as principais retaguardas para urgência clínica

Até 3

10. E28 Como são indicadas as internações para a dependência química dos usuários desse serviço? *

Escolha apenas uma alternativa, aquela que mais se aplica

Marcar apenas uma oval.

 Após discussão de caso em reunião de equipe

 Pelo médico

 A pedido do próprio usuário

 A pedido da família

 Por via judicial

 Outro: 

11. E29. Você tem conhecimento dos equipamentos de saúde existentes na área de abrangência do CAPS ad? *

Se não, vá para E30

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

12. E29.1 Liste os principais equipamentos de saúde existentes na
área de abrangência do CAPS ad?

13. E30a. A equipe do serviço, incluindo você, quando necessário encaminha os usuários para esses serviços? *

Se não, vá para E30b

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

14. E30a1. Liste os serviços mais utilizados

15. E30b. Há algum projeto/atividade em parceria com esses serviços? *

Se não, vá para E31

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei
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16. E30b1. Liste as atividades realizadas

Página sem título

17. E31 Você tem facilidade de diálogo com os outros equipamentos de saúde da rede, da área de abrangência do CAPS ad para o
tratamento do usuário? *

Se sim, vá para E32

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

18. E31a. Se não tem facilidade, por que?

19. E32. Em relação aos profissionais da rede que encaminham usuários para os CAPS ad, você nota que estes conhecem o trabalho
desenvolvido pelo CAPS *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

20. E33. Algum profissional desse CAPS ad realiza o matriciamento das equipes de Atenção Básica da área de abrangência dos
serviços? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

21. E34. Qual o principal critério de alta do CAPS ad? *

Escolha apenas uma alternativa, aquela que mais se aplica

Marcar apenas uma oval.

 A interrupção total do consumo de álcool e outras drogas

 A inserção e/ou reinserção no trabalho formal e informal

 A retomada dos laços sociais e familiares

 A melhora das condições globais de vida do usuário

 Outro: 

22. E35(SATIS1) Que tipo de transporte você usa preferencialmente para chegar a este serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Condução prõpria

 Condução de amigos

 Caminhada

 Condução de familiares

 Transporte Público

 Outro: 

23. E36 (SATIS2). Quanto tempo você gasta para vir de sua casa ao CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 0-15 minutos

 16-30 minutos

 31-45 minutos

 46-60 minutos

 Mais que 60 minutos
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24. E37(SATIS34). Você acha que os profissionais deste serviço compreendem os problemas dos usuários? *

Marcar apenas uma oval.

 De forma alguma

 Não muito

 Mais ou menos

 Bem 

 Muito bem

25. E38(SATIS 35) Você acha que os profissionais deste serviço compreendem o tipo de ajuda de que os usuários necessitam? *

Marcar apenas uma oval.

 De forma alguma

 Não muito

 Mais ou menos

 Bem

 Muito bem

26. E39 (SATIS36) Considerando as necessidades globais dos usuários que procuram este serviço para tratamento, até que ponto este
serviço é apropriado para recebê-los aqui? *

Marcar apenas uma oval.

 muito inapropriado

 inapropriado

 mais ou menos

 apropriado

 muito apropriado

27. E40(SATIS 37). Você acha que existem outros cuidados de que o usuário necessita, mas que não recebe aqui? *

Marcar apenas uma oval.

 Com certeza há

 Acho que há

 Talvez

 Acho que não há

 Não, certamente que não

28. E40a(SATIS37.1) Se você acha que sim, especifique quais serviços

Se respondeu com certeza há ou acho que há

Página sem título

29. E41(SATIS49). Você acha que o CAPS ad estimula as famílias a participarem mais ativamente do processo de tratamento de seus
familiares? *

Marcar apenas uma oval.

 De forma alguma

 Não muito

 Mais ou menos

 Muito

 Extremamente

30. E42(SATIS51). Você acha a equipe suficientemente competente para lidar com o envolvimento familiar? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito incompetente

 Incompetente

 Mais ou menos

 Competente

 Muito competente
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31. E43(SATIS 52). Como você classificaria a competência geral da equipe? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito incompetente

 Incompetente

 Mais ou menos

 Competente

 Muito competente

32. E44(SATIS57). Para você realizar as atividades assistenciais no CAPS ad, você considera que as instalações da unidade são: *

Marcar apenas uma oval.

 Péssimas

 Ruins

 Regulares

 Boas

 Excelentes

33. Você... *

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca Raramente Mais ou menos Frequentemente Sempre

E45(SATIS 15) Sente que recebe
o apoio de que necessita do seu
supervisor direto?

E46(SATIS20). Você participa do
processo de tomada de decisões
no seu serviço? 

E47(SATIS22). Você participa da
implementação de programas e/ou
atividades novas no serviço?

E48(SATIS24). Você participa do
processo de avaliação das
atividades e/ou programas do
serviço?

E49(SATIS26). Você acha que
suas opiniões são levadas em
consideração?

E50(SATIS28). Você percebe um
bom clima no ambiente de
trabalho?

Página sem título

34. E51(SATIS30). Em geral, como você classificaria o "clima" de amizade no ambiente de trabalho? *

Marcar apenas uma oval.

 Nada amigável

 Pouco amigável

 Mais ou menos

 Amigável

 Muito amigável

35. E52(SATIS11) Com que frequência você tem reuniões de equipe? *

Marcar apenas uma oval.

 Diária

 Mais que uma vez por semana

 Uma vez por semana

 Entre 1-3 vezes por mês

 Menos que uma vez por mês

 Nunca
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36. E53(SATIS58) Se um amigo / familiar estivesse necessitando de ajuda de uma unidade de Saúde Mental, você recomendaria este
CAPS ad? *

Se sim, vá para E53b

Marcar apenas uma oval.

 Não, com certeza que não

 Não, acho que não

 Talvez

 Sim, acho que sim

 Sim, com certeza

37. E53a(SATIS58.1) Se você respondeu não na anterior, por quê?

38. E53b Se você respondeu sim na anterior, por quê?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

O CAPS ad tem um bom
atendimento

Obtém-se bons resultados no
CAPS ad

Outros motivos

39. E53b1 Quais outros motivos, caso assinalado Sim para outros
motivos na anterior?

40. Com relação ao serviço, o que você... *

Marcar apenas uma oval por linha.

Da minha
função

Do atendimento prestado aos
usuários

Dos colegas de
trabalho

Dos
usuários

Nada Outros

E54.1(SATIS59). Mais gosta

E54.2(SATIS60). Menos
gosta

41. E54.3 Caso assinalado "outros" para o que mais gosta ou menos
gosta, justifique

42. E55(SATIS61). Você acha que o serviço poderia ser melhorado? *

Se não, vá para E56

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

43. E55a(SATIS61.1) Se sim, de que maneira

44. E56(SATIS9). Você se sente sobrecarregado no seu serviço? *

Se Sempre ou Frequentemente, responda E56a

Marcar apenas uma oval.

 Sempre

 Frequentemente

 Mais ou menos

 Raramente

 Nunca

45. E56a. Justifique caso responda Sempre ou Frequentemente
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46. E57(SATIS45). Em média, qual seria para você a frequência adequada de contato 1/1, entre os membros da equipe e o usuário? *

Marcar apenas uma oval.

 Mais que uma vez por dia

 Uma vez por dia

 3-6 vezes por semana

 1-2 vezes por semana

 2-3 vezes por mês

 Aproximdamente uma vez/mês

 Menos que uma vez por mês

 Nenhuma

Página sem título

Satisfação

Em cada uma das próximas questões, assinale a alternativa que mais se aproxima do seu sentimento em relação a satisfação. Responda fazendo 
um circulo em torno do numero em cada questão, de acordo com a seguinte escala:

47. Responda de acordo com sua satisfação *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

58(SATIS4). Você está satisfeito
com este serviço?

 59(SATIS6)Como você se sente
com a expectativa de ser
promovido?

60(SATIS8). Você se sente
satisfeito com o grau de
responsabilidade que você tem no
seu serviço?

61(SATIS10) Você se sente
satisfeito no relacionamento com
seus colegas?

62(SATIS12) Você se sente
satisfeito com a frequência das
reuniões de equipe?

63(SATIS13). Você se sente
satisfeito com a forma que as
reuniões de equipe são
realizadas?

64(SATIS14). Até que ponto você
se sente satisfeito com a eficácia
e utilidade destas reuniões?

65(SATIS17). Você se sente
satisfeito com a quantidade de
controle exercida por seus
superiores?

66(SATIS18). Como você se sente
em relação ao grau de autonomia
que você tem em seu serviço?

67(SATIS19). Você se sente
satisfeito com a frequência de
discussões de trabalho?

68(SATIS21). Você se sente
satisfeito com o seu nível de
participação nas decisões de
trabalho?

69(SATIS23). Você se sente
satisfeito com o seu grau de
participação na implementação de
programas e/ou atividades?

70(SATIS25). Você se sente
satisfeito com seu grau de

participação na avaliação de
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atividades e programas do

serviço?

71(SATIS27). Você se sente
satisfeito com a atenção dada às
suas opiniões?

72(SATIS29). Você se sente
satisfeito com o clima no
ambiente de trabalho?

73(SATIS31). Até que ponto você
se sente satisfeito com seu
salário?

74(SATIS32). Você está satisfeito
com os benefícios que recebe
deste trabalho?

75(SATIS33). Você está satisfeito
com a atenção e os cuidados que
são dados aos pacientes? 

76(SATIS44). Você se sente
satisfeito com a frequência de
contato entre a equipe e os
usuários?

77(SATIS50). Como você se sente
com o atendimento dado às
famílias pela equipe?

78(SATIS53). Você se sente
satisfeito com o grau de
competência profissional da
equipe?

79(SATIS 55). Você se sente
satisfeito em relação às medidas
de segurança ao usuário do CAPS
ad?

80(SATIS 56). Você está satisfeito
com o conforto e aparência do
CAPS ad?

81(SATIS38). Você esta satisfeito
com quantidade de informações
dadas aos usuários sobre seus
problemas de saúde neste
serviço?

82(SATIS39). Você esta satisfeito
com a quantidade de informações
dada aos usuários sobre o
tratamento oferecido neste
serviço?

83(SATIS40). Em geral, você se
sente satisfeito com a forma como
os usuários são tratados pela
equipe?

84(SATIS48). Você esta satisfeito
com o grau de envolvimento dos
familiares no processo de
tratamento dos usuários no CAPS
ad?

85(SATIS41). Como você se sente
com a quantidade de ajuda que é
dada aos usuários pelo CAPS ad?

86(SATIS42). Você se sente
satisfeito com as medidas
tomadas para assegurar a
privacidade durante o atendimento
dos usuários no CAPS ad? (ex.
portas fechadas, nenhuma
interrupção durante o atendimento
com o profissional)

87(SATIS 43). Você se sente
satisfeito com as medidas
tomadas para assegurar o sigilo
sobre os problemas dos usuários
e os cuidados recebidos  no
CAPS ad?
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Página sem título

SUPERVISÃO NO CAPS ad

48. E88. Há supervisão no CAPSad? *

Mesmo que a resposta seja não, NÃO PULE AS QUESTÕES A SEGUIR

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

49. E89 Supervisão pela secretaria municipal de saúde *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

50. E90 Supervisão pela coordenação municipal de saúde mental *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

51. E91 Supervisão entre equipe: *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

52. E92. Supervisão pela comunidade em que atua: *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

53. E93. Supervisão pela Organização Social (parceira): *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

54. E95. Apoio pela coordenação municipal de saúde mental *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada
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55. E94. Apoio pela secretaria municipal de saúde *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

56. E96. Apoio entre equipe *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

57. E97. Apoio pela comunidade em que atua *

utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião.

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausência Qualificada

58. E98. De maneira global, qual a sua avaliação do atendimento prestado pelo CAPS ad? *

utiliza 0 para ruim e 10 para ótimo para expressar sua opinião

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ruim Ótimo

59. E99. Com relação à formação profissional e capacitação para trabalhar com álcool e outras drogas, em sua opinião, quais os temas
considerados importantes?

 

 

 

 

 

Escala de Atitudes frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista EAFA
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60. Por favor, responda, para cada uma das frases: 1 para discordo totalmente, 2 para discordo em parte, 3 para estou em dúvida, 4
para concordo em parte, 5 para concordo totalmente *

Fator 1

Marcar apenas uma oval por linha.

1 - Discordo
totalmente

2 - Discordo em
parte

3 - Estou em
Dúvida

4 - Concordo em
parte

5 - Concordo
totalmente

A equipe precisa de
treinamento para trabalhar
com o alcoolista

E preciso tomar cuidado ao
trabalhar com o paciente
alcoolista

Nao de deve confiar em
alcoolistas

O paciente alcoolista acaba
sempre voltando ao serviço
com o mesmo problema.

Considero paciente alcoolista
o mais difícil de lidar.

 O alcoolista é um paciente
que nunca dá retorno  do
cuidado.

 O alcoolista é uma pessoa de
difícil contato.

 Eu tenho medo de abordar o
problema do alcoolismo com o
paciente.

 Eu tenho medo da
agressividade do alcoolista.

 Sinto-me frustrado quando
trabalho com alcoolistas. 

 Quando o paciente não quer
colaborar, o melhor é desistir
de ajudar.

 Quando trabalho com o
alcoolista, não sei como
conduzir a situação.

 Para atender o alcoolista, é
preciso contê-lo.

 Penso que alcoolistas dão
muito trabalho para a equipe
de saude.

 Devo cuidar  do alcoolista,
mesmo que ele não queira. 

 Mesmo consciente o
alcoolista desrespeita a
equipe.

 Sinto raiva ao trabalhar com
alcoolistas.

 O paciente alcoolista não
aceita  o que eu falo.

 Alcoolistas são  pacientes
difíceis porque não colaboram
com o tratamento

Eu prefiro trabalhar com
pacientes alcoolistas a
trabalhar com outros
pacientes. 
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61. Por favor, responda, para cada uma das frases: 1 para discordo totalmente, 2 para discordo em parte, 3 para estou em dúvida, 4
para concordo em parte, 5 para concordo totalmente *

Fator 2

Marcar apenas uma oval por linha.

1 - Discordo
totalmente

2 - Discordo em
parte

3 - Estou em
Dúvida

4 - Concordo em
parte

5 - Concordo
totalmente

Alcoolistas são revoltados.

O alcoolista é um doente

Alcoolistas não têm bom
senso.

O alcoolista é agressivo e mal-
educado.

O alcoolista é um
irresponsável.

Os Alcoolistas são pacientes
violentos.

Penso que pessoas que
desenvolvem o alcoolismo são
fracas.

O alcoolista não quer se
cuidar.

Penso que o alcoolista é
culpado por seus  problemas
de  saúde.

O alcoolista não leva o
tratamento a sério.

62. Por favor, responda, para cada uma das frases: 1 para discordo totalmente, 2 para discordo em parte, 3 para estou em dúvida, 4
para concordo em parte, 5 para concordo totalmente *

Fator 3

Marcar apenas uma oval por linha.

1 - Discordo
totalmente

2 - Discordo em
parte

3 - Estou em
Dúvida

4 - Concordo em
parte

5 - Concordo
totalmente

Percebo que o alcoolista tem
baixa auto-estima.

Penso que passar por um
desajuste familiar leva ao
alcoolismo.

O alcoolista é um indivíduo
que não consegue controlar
sua ingestão alcoólica

O álcool é usado como fuga.

Penso que todo o alcoolista
têm algo mal resolvido.

A falta de autocontrole leva ao
alcoolismo

Penso que a depressão leva
ao alcoolismo.

O  alcoolismo está
relacionado ao nível de
instrução do indivíduo.

O alcoolista bebe para fugir da
realidade.

O que falta no alcoolista é
força de vontade.

As questões sociais levam o
indivíduo a beber. 
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63. Por favor, responda, para cada uma das frases: 1 para discordo totalmente, 2 para discordo em parte, 3 para estou em dúvida, 4
para concordo em parte, 5 para concordo totalmente *

Fator 4

Marcar apenas uma oval por linha.

1 - Discordo
totalmente

2 - Discordo em
parte

3 - Estou em
Dúvida

4 - Concordo em
parte

5 - Concordo
totalmente

Penso que as pessoas têm o
direito de beber se elas
quiserem. 

A bebida alcoólica é agradável
e traz  bem-estar. 

O uso de bebida alcoólica é
um comportamento normal. 

Beber com moderação não é
prejudicial. 

Eu sou contra o uso do álcool
em qualquer momento.

O álcool em quantidades
reduzidas é benéfico. 

Eu sou a favor do beber
moderado. 

Doses pequenas de álcool são
capazes de causar
dependência.

As pessoas podem  beber
desde que saibam se
controlar. 

http://drive.google.com/
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Coleta Usuários Parte 1
Universidade de São Paulo
Escola de Enfermagem Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica  

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Ad do município de São Paulo Questionário para o 
Usuário do CAPS ad 

Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para conhecermos 
o universo da atenção em Saúde Mental do município de São Paulo. 

*Obrigatório

1. Número de identificação: *

O número deve ser composto pelo nome do
CAPS + número do prontuário (Ex:
SACOMÃ1235)

2. 1a. Cidade: *

Cidade do local de coleta

3. 1b Estado: *

Estado do local da coleta

4. 2. Entrevistador: *

Nome do entrevistador

5. 2a. Data da entrevista: *

6. 2b. Horário de início *

7. 3. Em que local foi realizada a coleta dos dados? *

Marcar apenas uma oval.

 No CAPS ad

 Parte no CAPS ad, parte no domicílio

 No domicílio

 Por telefone

 Outro: 
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8. 4. Tipo de CAPSad *

Marcar apenas uma oval.

 CAPS II ad

 CAPS II ad horário estendido

 CAPS III ad

9. 5. Qual a sua data de nascimento? *

10. 5b. Qual a sua idade? *

11. 6.a Naturalidade: *

Estado onde nasceu

12. 6 b. Cidade onde reside: *

13. 7. Sexo *

Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

14. 8. Etnia *

Marcar apenas uma oval.

 Branca

 Mulata

 Negra

 Pardo

 Outro: 

15. 9. Qual o seu peso (aproximadamente) *

Em quilos, somente números

16. 10. Qual é a sua altura?
(aproximadamente)? *

em metros e centímetros
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17. 11. Qual seu atual estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

 Solteiro

 Casado ou vive com companheiro

 separado

 divorciado

 viúvo

 Outro: 

18. 12. O(a) Sr. (a) sabe ler? *

Se não, passar para a questão 14

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

19. 13. Se sim, até que série o(a) Sr. (a) estudou?

Marcar apenas uma oval.

 Sem escolaridade

 Ensino fundamental completo

 ensino fundamental incompleto

 ensino médio completo

 ensino médio incompleto

 curso técnico completo

 curso técnico incompleto

 ensino superior completo

 ensino superior incompleto

 pós graduação completa

 pós graduação incompleta
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20. 14. Qual sua principal fonte de renda? *

Marcar apenas uma oval.

 emprego

 seguro-desemprego

 renda do cônjuge

 aposentadoria

 renda familiar

 auxílio-doença

 pensionista

 LOAS

 Não tem renda

 Outro: 

21. 15. Se o(a) Sr. (a) atualmente está trabalhando, explique como é sua jornada de
trabalho:

Marcar apenas uma oval.

 jornada integral remunerada

 jornada parcial remunerada

 jornada integral não remunerada

 jornada parcial não remunerada

 não trabalha

 trabalho eventual

 Outro: 

22. 17. Qual a sua renda familiar no último mês? *

Marcar apenas uma oval.

 Até 2 salários mínimos

 Entre 2 a 4 salários mínimos

 Entre 4 a 10 salários mínimos

 Entre 10 a 20 salários mínimos

 Acima de 20 salários mínimos

23. 18. Qual o número de membros/ pessoas na
família? *
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24. 19. Com quem o(a) Sr. (a) vive atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

 sozinho(a)

 cônjuge/companheiro

 com filho(a)

 cônjuge/companheiro(a) e filhos

 outro membro da família

 mãe, pai, irmãos, filhos e companheiro

 mãe, pai

 mãe, pai, irmãos

 amigo(a)

 Outro: 

25. 20. Com quem o(a) Sr. (a) gostaria de viver? *

Marcar apenas uma oval.

 sozinho(a)

 cônjuge/companheiro

 com filho(a)

 cônjuge/companheiro(a) e filhos

 outro membro da família

 mãe, pai, irmãos, filhos e companheiro

 mãe, pai

 mãe, pai, irmãos

 amigo(a)

 Outro: 

Página sem título

26. 21. Que tipo de moradia o(a) Sr. (a) tem atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

 casa/apartamento próprio

 casa/apartamento alugado

 casa de amigos

 hospital ou instituição

 rua

 abrigo de emergência

 pensão (alimentação e moradia)

 Outro: 
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27. 22a. Possui automóvel? Quantos *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

28. 22b. Possui TV em cores?

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

29. 22c. Possui banheiro na residência? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

30. 22d. Possui empregada doméstica? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

31. 22e. Possui rádio? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

32. 22f. Possui máquina de lavar roupa? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

33. 22g. Possui DVD? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

34. 22h. Possui aspirador de pó? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

35. 22i. Possui geladeira comum ou freezer? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

36. 22j. Possui computador? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

Página sem título
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Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre o CAPS ad

37. C1. Trata-se de sua primeira admissão a este serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

38. C2. Há quanto tempo o(a) Sr. (a) frequenta este serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 6 meses

 de 7 a 12 meses

 de 1 a 2 anos

 de 3 a 5 anos

 mais de 5 anos

39. C3. O(a) Sr. (a) sabe o seu diagnóstico? *

Se não, passar para a questão 5

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

40. C4. Se Sim, qual é o diagnóstico?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Transtorno Bipolar do Humor

Transtorno Depressivo Maior

Esquizofrenia

Uso de tabaco

Uso de álcool

Uso de drogas

Transtorno da ansiedade

Outro

41. C4a. Se outro, qual é o diagnóstico?
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42. C4a1. Se uso de drogas, qual(is)?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Maconha

Cocaína

Crack

Solventes

Heroína

Anfetaminas

LSD

Ecstasy

Hipnóticos

Sedativos

Alucinógenos

Opióides

Outros

43. C4a2. Se outras drogas, qual(is)?

44. C5. Que idade o(a) Sr. (a) tinha quando
percebeu o uso abusivo/dependência da
substância que usa? *

em anos

45. C6. O(a) Sr.(a) já teve alguma internação psiquiátrica ANTES do tratamento no CAPS
ad? *

Se não, passe para a questão 8

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

46. C7a. Se sim, quantas vezes? Hospital Geral

Hospital Geral



12/2/2014 Usuários Parte 1 - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1kJFaIDW6JKlKD5MwC1zTB5hfvS9r8RQV4lB2Vov3PMA/edit 9/20

47. C7a1. Tempo de duração? Hospital Geral

Hospital Geral (Converter para número de dias.
Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

48. C7b. Se sim, quantas vezes? Hospital
Psiquiátrico

Hospital Psiquiátrico (Converter para número de
dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

49. C7b1. Tempo de duração? Hospital
Psiquiátrico

Hospital Psiquiátrico (Converter para número de
dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

50. C7c. Se sim, quantas vezes? Comunidade
Terapêutica

Comunidade terapêutica (Converter para número
de dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

51. C7c1. Tempo de duração? Comunidade
Terapêutica

Comunidade terapêutica (Converter para número
de dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

52. C7d. Se sim, quantas vezes? Clínica de
reabilitação

Clínica de reabilitação (Converter para número
de dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

53. C7d1. Tempo de duração? Clínica de
reabilitação

Clínica de reabilitação (Converter para número
de dias. Ex: 3 anos = 365 X 3 = 1095)

54. C8. DURANTE o seu tratamento no CAPS ad houve necessidade de você ser internado
alguma vez? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 SIm
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55. C8b. Se sim, onde você foi internado?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Hospital geral

Comunidade terapêutica

Hospital Psiquiátrico

CAPS ad III

Outro

56. C8b1. Se outro, onde você foi internado?

57. C8c. Quantas vezes você foi internado
DURANTE o seu tratamento no CAPS ad?

Somando todas as internações em todos os
locais

58. C8d. Data da última internação?

59. C8e. Tempo de duração da última
internação?

60. C9. Você já apresentou desmaios, hipertensão, hiper/hipoglicemia, convulsão, etc, que
houve necessidade de urgência nesse CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

61. C9a. Se sim, para onde foi encaminhado

62. C10. O(a) Sr. (a) tem algum outro problema de saúde? *

Se não, passar para a questão 18

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei
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63. C11. Se Sim, qual?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Hipertensão Arterial

Diabetes

Obesidade

Problemas oncológicos

DST/AIDS

Outro

64. C11a. Se outro, qual?

65. C12. Atualmente, o(a) Sr. (a) usa medicação para este problema?

Se não, passar para a questão 14

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

66. C13. Se sim, qual(is)?

67. C14. Onde o(a) Sr. (a) é atendido para estes outros problemas?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Unidade Básica de Saúde/Posto
de saúde

Estratégia Saúde da Família

Pronto atendimento

Pronto socorro

Ambulatório de especialidades

Convênio Médico

Outro



12/2/2014 Usuários Parte 1 - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1kJFaIDW6JKlKD5MwC1zTB5hfvS9r8RQV4lB2Vov3PMA/edit 12/20

68. C14a. Caso marcado "outros", descreva

69. C15. O CAPS ad encaminha ou já encaminhou o(a) Sr. (a) para algum serviço por causa
destes problemas?

Se não, passar para 18

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

70. C16. O(a) Sr. (a) já internou por causa destes problemas?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

71. C17. Se Sim, onde ocorreu a última internação?

Marcar apenas uma oval.

 Hospital Geral

 Pronto-socorro

 Pronto-atendimento

 Outro: 

72. C18. O(a) Sr. (a) possui plano de saúde particular? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

73. C19. O(a) Sr. (a) faz uso de algum psicofármaco? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

74. C20. Quais os psicofármacos que o(a) Sr. (a)
está usando atualmente?

Página sem título
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75. C21. Como o(a) Sr. (a) consegue os psicofármacos na maioria das vezes?

Marcar apenas uma oval.

 No CAPS ad

 Na Secretaria Municipal de Saúde/Farmácia Municipal

 Tem que comprar

 Outro: 

76. C22. Em algumas situações o(a) Sr. (a) precisa comprar os psicofármacos?

Se “Não”, passar para questão 24

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

77. C23. Se SIM, quanto o(a) Sr.(a) gastou no
último mês para esta compra?

Escrever "não sei" caso não lembre

78. C24. O(a) Sr. (a) segue a prescrição médica?

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca
De forma
irregular

Às
vezes

Frequentemente Sempre

Segue prescrição
médica

79. C25. O(a) Sr. (a) fuma? *

Se “NÃO”passar para questão 28

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

80. C26. Se Sim, há quanto tempo?

81. C27. Quantos cigarros o(a) Sr. (a) fuma por
dia?
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82. C28. O(a) Sr. (a) consumiu bebida alcoólica nas 4 últimas semanas? *

Se “NÃO” passar para questão 34

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

83. C29. Com que frequência durante o último ano o(a) Sr. (a) sentiu culpa ou remorso por
beber?

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca
Menos que 1
vez ao mês

1 vez ao
mês

1 vez por
semana

Todos ou quase
todos os dias

Culpa ou remorso
por beber

84. C30. Com que frequência durante o último ano, o Sr. (a) não conseguiu se lembrar do
que aconteceu na noite anterior por causa da bebida?

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca
Menos que 1 vez

ao mês
1 vez ao

mês
1 vez por
semana

Todos ou quase
todos os dias

Não se lembrou

Página sem título

85. C31. Alguma vez na vida o(a) Sr. (a) ou alguma outra pessoa já se machucou, se
prejudicou por causa de o(a) Sr. (a) ter bebido?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim, mas não no último ano

 Sim, durante o último ano

86. C32. Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde
já se preocupou com o(a) Sr. (a) por causa da bebida ou lhe disse para parar de beber?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim, mas não no último ano

 Sim, durante o último ano
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87. C33. O que o(a) Sr. (a) acha do seu consumo de bebida alcoólica?

Marcar apenas uma oval por linha.

É um
grande

problema

É um
pequeno
problema

Ajuda-lhe,
mas é um
problema

Não é
um

problema

Ajuda-
lhe um
pouco

Ajuda-
lhe

muito

O que acha do
consumo?

88. C34. O(a) Sr. (a) fez uso de alguma droga ilegal nas últimas 4 semanas? *

Se “NÃO”passar para questão 36

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

89. C35a. Se Sim, quantos dias usou cocaína?

Somente números, quantidade de dias

90. C35b. Se Sim, quantos dias usou maconha?

Somente números, quantidade de dias

91. C35c. Se Sim, quantos dias usou heroína?

Somente números, quantidade de dias

92. C35d. Se Sim, quantos dias usou solventes?

Somente números, quantidade de dias

93. C35e. Se Sim, quantos dias usou crack?

Somente números, quantidade de dias

94. C35f. Se Sim, quantos dias usou ecstasy?

Somente números, quantidade de dias

95. C35g. Se Sim, quantos dias usou
Hipnóticos?

Somente números, quantidade de dias
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96. C35h. Se Sim, quantos dias usou Sedativos?

Somente números, quantidade de dias

97. C35i. Se Sim, quantos dias usou
Alucinógenos?

Somente números, quantidade de dias

98. C35j. Se Sim, quantos dias usou Opióides?

Somente números, quantidade de dias

99. C35k. Se Sim, quantos dias usou outras
drogas?

Somente números, quantidade de dias

100. C35h. Que outras drogas usou?

Nome de outras drogas que usou

101. C36. O(a) Sr. (a) tem profissional/ técnico de referência dentro do CAPS ad? *

Se “NÃO”, passar para questão 38

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

102. C37. Se Sim, quem é este profissional?

Marcar apenas uma oval.

 Enfermeiro

 Psiquiatra

 Assistente Social

 Psicólogo

 Educador físico

 Terapeuta Ocupacional

 Técnico de Enfermagem

 Outro: 
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103. C38. Quantas vezes por semana ou mês você vem ao CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 7 dias por semana

 de 3 a 6 dias por semana

 de 1 a 2 dias por semana

 2 a 3 vezes por mês

 1 vez ao mês

 1 vez a cada 2 ou 3 meses

 Outro: 

104. C39. Você considera essa frequência suficiente? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

105. C40a. Participou de atendimento em Grupo no CAPSad no último mês? *

Se não, vá para 40b

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

106. C40a1 Quais atividades / atendimentos o(a) Sr. (a) participou no CAPS ad no último
mês?

Marcar todas que se aplicam

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Grupos terapêuticos

Atividades esportivas

Atividades de suporte social

Grupos de leitura e debate

Grupos de confecção de jornal

Grupos de orientação

Grupos de família

Outros

107. C40a2 Se outros, quais?
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108. C40b. Participou de oficinas no CAPSad no último mês?

Se não, vá para 40c

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

109. C40b1 Quais oficinas o(a) Sr. (a) participou no CAPS ad no último mês?

Marcar todas que se aplicam

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Oficinas terapêuticas

Oficinas expressivas

Oficinas geradoras de renda

Oficinas de alfabetização

Oficinas culturais

Oficinas de atividades manuais

Oficinas de trabalho

Outros

110. C40b2 Se outros, quais?

111. C40c. Participou de atendimento individual no CAPSad no último mês? *

Se não, vá para 40d

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim



12/2/2014 Usuários Parte 1 - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1kJFaIDW6JKlKD5MwC1zTB5hfvS9r8RQV4lB2Vov3PMA/edit 19/20

112. C40c1 Quais atendimentos individuais o(a) Sr.(a) participou no CAPS ad no último mês?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Consulta médica

Psicoterapia

Orientação

Consulta de enfermagem

Consulta com outros técnicos

Procedimentos técnicos

Acompanhamento do uso de
medicação

113. C40c2 Se outros, quais?

114. C40d. Participou de atividades na comunidade com o CAPSad no último mês? *

Se não, vá para 40e

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

115. C40d1 Quais atividades na comunidade o(a) Sr.(a) participou no CAPS ad no último
mês?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Festas comunitárias

Caminhadas com grupos da
comunidade

Participação em eventos e grupos
dos centros comunitários

116. C40e. Participou de outras atividades no CAPSad no último mês? *

Se não, vá para 41

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim
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117. C40e1 Se sim, quais

Outras atividades não mencionadas nos itens de
40a a 40d

http://drive.google.com/
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Coleta Usuários Parte 2
Universidade de São Paulo
Escola de Enfermagem Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica  

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Ad do município de São Paulo Questionário para o 
Usuário do CAPS ad 

Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para conhecermos 
o universo da atenção em Saúde Mental.

*Obrigatório

Continuação da entrevista com o Usuário

1. 1. Identificação *

O número deve ser composto pelo nome do
CAPS + número do prontuário (Ex:
SACOMÃ1235)

2. 2. Iniciais do entrevistador *

Suas iniciais

Página sem título

3. C41. O(a) Sr. (a) já recebeu visita domiciliária dos profissionais do CAPS ad? *

Se “Não”, passar para questão 43

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

4. C42. Se sim, em que situação ocorreu esta visita?
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5. C43. O(a) Sr. (a) já participou de alguma atividade de geração de renda? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

6. C43a. Se sim, que atividade?

 

 

 

 

 

7. C44. Desde que você iniciou seu tratamento neste CAPS ad que modalidade de
tratamento a equipe trabalhou com você? *

Marcar apenas uma oval.

 Redução de danos

 Abstinência total

 As duas modalidades

 Não sei

 Outro: 

8. C45. Em outras necessidades, como moradia, educação, lazer, etc, esse serviço lhe
ajuda? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

9. C45a. Se sim, como?
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10. C46 (SATIS 1). Quem encaminhou o(a) Sr. (a) ao CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Minha própria decisão

 Uma pessoa da família

 Um amigo

 Ordem judicial

 Um médico/terapeuta/técnico

 Um serviço de referência

 A polícia

 Outro: 

11. C46a * Nota ao Entrevistador: se foi uma
ordem judicial, indicar quem a pediu

12. C47 (SATIS 2). Que tipo de transporte o(a) Sr. (a) usa para chegar a este serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Transporte próprio

 Transporte da família

 Transporte de amigos

 Transporte público

 Caminhada

 Outro: 

13. C48 (SATIS 3). Quanto tempo o(a) Sr. (a) gasta para vir de sua casa até o CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 0-15 min

 16-30 min

 31-45 min

 46-60 min

 mais que 60 min

14. C49 (SATIS 4). Como é para o(a) Sr. (a) chegar ao CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito difícil Difícil Mais ou menos Fácil Muito fácil

Como é chegar ao CAPS ad
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15. C50 (SATIS 5). Qual a sua opinião sobre a maneira como o(a) Sr. (a) é tratado, em
termos de respeito no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca me
senti

respeitado

Geralmente não
me senti

respeitado

Mais
ou

menos

Geralmente
me senti

respeitado

Sempre me
senti

respeitado

Como é tratado

Página sem título

16. C51 (SATIS 6). Quando o (a) Sr. (a) falou com a pessoa que lhe admitiu/acolheu no
CAPS ad, ela lhe ouviu? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não, não ouviu de forma
alguma

Não
ouviu

Mais ou
menos

Ouviu
Ouviu
muito

Pessoa ouviu?

17. C52 (SATIS 7). O que o (a) Sr(a) pensava ser o seu problema quando foi
admitido/acolhido no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Um problema físico de saúde

 Um problema psicológico

 Um problema familiar

 Um problema social

 Um problema financeiro

 Um problema no trabalho

 Não sei

 Outro: 

18. C53 (SATIS 8). A pessoa que admitiu/acolheu o (a) Sr. (a) no CAPS ad pareceu
compreender o seu problema? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não me
compreendeu

de forma
alguma

Não me
compreendeu

muito

Mais
ou

menos

Compreendeu
bem

Compreendeu
muito bem

Pessoa acolheu?
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19. C54 (SATIS 9). Em geral, como o(a) Sr. (a) acha que a equipe do CAPS ad compreendeu
a sua necessidade? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não me
compreendeu

de forma
alguma

Não me
compreendeu

muito

Mais
ou

menos

Compreendeu
bem

Compreendeu
muito bem

O que acha da
equipe

20. C55 (SATIS 10). A assistência que o(a) Sr. (a) recebe no CAPS ad satisfaz suas
necessidades? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
insatisfatória

Insatisfatória
Mais ou
menos

Satisfatória
Muito

Satisfatória

Assistência
satisfaz?

21. C56 (SATIS 11). Qual a sua opinião sobre o tipo de ajuda dada a você pelo CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Parece que eles
pioraram as

coisas

Não obtive
nenhuma

ajuda

Não fez
diferença

Senti que
obtive

alguma ajuda

Senti que
obtive muita

ajuda

Opinião sobre
ajuda

22. C57 (SATIS 12). A assistência que o (a) Sr. (a) recebeu o ajuda a lidar mais eficazmente
com seus problemas? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não, eles
parecem piorar

as coisas

Não, eles
não ajudam

muito

Não fez
diferença

Sim, eles me
ajudam um

pouco

Sim, eles
me ajudam

muito

Ajuda para lidar

23. C58 (SATIS 13). O(a) Sr. (a) teve alguma dificuldade para obter informações da equipe
do CAPS ad quando pediu por elas? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muita
dificuldade

Alguma
dificuldade

Não fez
diferença

Pouca
dificuldade

Nenhuma
dificuldade

Nunca pedi
informações

Informações da
equipe
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24. C59 (SATIS 13.1) Se o(a) Sr. (a) teve alguma dificuldade para obter informações da
equipe, de que tipo foi? *

Marcar apenas uma oval.

 Falta de disponibilidade da equipe/profissional

 Descaso dos profissionais

 Não sabiam fornecer informações

 Outro: 

25. C60 (SATIS 14). O(a) Sr. (a) está satisfeito com a discussão feita com o(a) Sr. (a) sobre o
seu tratamento no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
insatisfeito

Insatisfeito
Mais ou
menos

Satisfeito
Muito

satisfeito

Satisfeito com
discussão

Página sem título

26. C61 (SATIS 15). O(a) Sr. (a) obteve no CAPS ad o tratamento que o(a) Sr. (a) achava que
precisava? *

Marcar apenas uma oval por linha.

De forma
alguma

Não
muito

Mais ou
menos

Em geral
sim

Sim, com
certeza

Satisfeito com
discussão

27. C62 (SATIS 16). O(a) Sr. (a) considera que a equipe do CAPSad está lhe ajudando? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Nunca Raramente Mais ou menos Frequentemente Sempre

Ajuda da equipe

28. C63 (SATIS 17). Em geral, como o (a) Sr. (a) classificaria a recepção/acolhida dos
usuários pelos profissionais do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Nada
amigável

Pouco
amigável

Mais ou
menos

Amigável
Muito

amigável

Acolhida dos
usuários
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29. C64. (SATIS 18) Por que o (a) Sr. (a) escolheu o CAPS ad? (Marcar até 3 itens) *

Marcar Sim em até 3 itens

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

No passado eu já estive aqui

O serviço foi fortemente
recomendado por alguém

Eu conhecia alguém que estava
em tratamento aqui

Eu confiei na recomendação de
quem me referiu este serviço

A localização é muito conveniente

Estava dentro de minhas
possibilidades financeiras

Eu não tive outra escolha

Outro

30. C64a. Se outros, descreva

31. C65 (SATIS 19). O(a) Sr. (a) está de acordo que sua família ou seus parentes sejam
envolvidos no seu tratamento? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Discordo
totalmente

Discordo
Indiferente/mais ou

menos
Concordo

Concordo
totalmente

Participação da
família

32. C66 (SATIS 20). Na sua opinião, que grau de competência tem a pessoa que lhe assiste
mais de perto (técnico de referência)? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
incompetente

Incompetente
Mais ou
menos

Competente
Muito

competente

Competência da
referência
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33. C67 (SATIS 21). Como o(a) Sr. (a) classificaria a competência da equipe do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
incompetente

Incompetente
Mais ou
menos

Competente
Muito

competente

Competência da
equipe

34. C68. O(a) Sr. (a) participa do processo de avaliação das atividades *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

35. C69 (SATIS 22). O que o(a) Sr. (a) acha de participar do processo de avaliação das
atividades deste serviço? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Discordo
totalmente

Discordo Indiferente
De

acordo
Totalmente de

acordo

Avaliação do
serviço

36. C70. (SATIS 23) Como o(a) Sr. (a) classifica a qualidade da assistência que o (a) Sr. (a)
recebeu no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Péssima Ruim Regular Boa Excelente

Qualidade da Assistência

Página sem título

37. C71. (SATIS 24) Como o (a) Sr. (a) se sente com relação à quantidade de ajuda que
recebeu no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
insatisfeito

Insatisfeito
Indiferente/mais ou

menos
Satisfeito

Muito
satisfeito

Quantidade de
ajuda

38. C72. (SATIS 25) O(a) Sr. (a) ficou satisfeito com o conforto e a aparência do CAPS ad ? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
insatisfeito

Insatisfeito
Indiferente/mais ou

menos
Satisfeito

Muito
satisfeito

Conforto e
aparência
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39. C73. (SATIS 26) Como o(a) Sr. (a) classificaria as condições gerais das instalações (p.
ex.,instalações de banheiro/cozinha, refeitório, prédio, etc.)? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Péssimas Ruins Regulares Boas Excelentes

Condições instalação

40. C74. (SATIS 27) Se o(a) Sr. (a) precisasse de ajuda novamente, o(a) Sr. (a) voltaria a esse
CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não, certamente
que não

Não, acho
que não

Não
sei

Sim, acho
que sim

Sim, com
certeza

Voltaria ao
CAPS ad

41. C75. (SATIS 28) Se um amigo(a) ou parente seu estivesse precisando deste mesmo tipo
de ajuda, o(a) Sr. (a) recomendaria a ele (a) esse CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não, certamente
que não

Não, acho
que não

Não
sei

Sim, acho
que sim

Sim, com
certeza

Indicaria a
alguém

42. C75a. (SATIS 28.1) Por quê?

43. C76. (SATIS 29) De forma geral e global, qual é o seu grau de satisfação com relação à
assistência que o(a) Sr. (a) recebeu nesse CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
insatisfeito

Insatisfeito
Mais ou
menos

Satisfeito
Muito

satisfeito

Grau de
satisfação
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44. C77. (SATIS 30) De que o(a) Sr. (a) mais gosta no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Atendimento

 Estrutura física

 Horários

 Regime terapêutico

 Atividades

 Colegas

 Relacionamento com a equipe

 Assembléias

 Outro: 

45. C78. (SATIS 31) De que o(a) Sr. (a) menos gosta no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Atendimento

 Estrutura física

 Horários

 Regime terapêutico

 Atividades

 Colegas

 Relacionamento com a equipe

 Assembléias

 Nada

 Distância

 Outro: 

46. C79. (SATIS 32) Na sua opinião, o CAPS ad poderia ser melhorado? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

47. C80. (SATIS 32.1) Se Sim, de que maneira?

Página sem título

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como você se
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sente em relação a alguns aspectos de sua vida e você pode
responder utilizando as seguintes possibilidades:

48. D1.Como o(a) Sr. (a) se sente em relação a maneira com que gasta seu tempo? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

49. D2. Como o(a) Sr. (a) se sente quando está sozinho? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

50. D3. Como o(a) Sr. (a) se sente em relação a sua moradia? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

51. D4. Como o(a) Sr. (a) se sente em relação à vizinhança do lugar onde o(a) Sr. (a) mora?
*

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito
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52. D5. Como o Sr(a). se sente em relação à comida que o(a) Sr. (a) come? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

53. D6. Como o(a) Sr. (a) se sente em relação à roupa que o(a) Sr. (a) veste? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

54. D7. Como o(a) Sr. (a) se sente em relação a sua vida afetiva? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

55. D8. Como o(a) Sr. (a) se sente em relação a sua vida sexual? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

56. D9. Como o senhor se sente em relação ao seu ciclo de amizades? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito
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57. D10. Como o senhor se sente no que se refere ao relacionamento com sua família? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

58. D11. Como o senhor se sente com relação às pessoas com quem o(a) Sr. (a) mora? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

59. D12. Como o senhor se sente no que diz respeito ao seu relacionamento com as outras
pessoas? *

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito
insatisfeito

Muito
satisfeito

Página sem título

Escala de Mudança Percebida

Agora, eu vou lhe perguntar, para cada aspecto da sua vida, se você acha que você teve mudanças 
desde que começou a se tratar aqui no CAPS ad e se estas mudanças foram para pior ou para 
melhor.
Nota ao entrevistador: Para os itens abaixo, dizer : “Desde que você começou a se tratar aqui, ....... 
está(ão).....”.
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60. M. Desde que começou a se tratar aqui *

Marcar apenas uma oval por linha.

Pior do que
antes

Sem
mudanças

Melhor do que
antes

1. Os problemas pessoais

O humor

A estabilidade das emoções

O sentimento de confiança em si
próprio

O sentimento de interesse pela
vida

A capacidade de suportar
situações difíceis

O apetite

A energia (disposição para fazer
as coisas)

O sono

A saúde física (dores, tremores)

A sexualidade (satisfação sexual

A convivência com a família

A convivência com os amigos ou
amigas

A convivência com as outras
pessoas

O interesse em trabalhar ou se
ocupar com alguma coisa

As atividades de lazer (as coisas
que você gostava de fazer)

As tarefas de casa (ex: cozinhar,
fazer compras para a casa, lavar
roupa, arrumar o quarto ou a
casa, consertar coisas, etc)

A capacidade de cumprir as
obrigações e tomar decisões

Impressão geral, finalizando,
gostaria de saber se desde que
começou a se tratar, em geral,
está

Página sem título
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Agora serão coletados dados do prontuário do usuário

Agradeça o usuário pelo tempo da entrevista e diga que acabaram as perguntas. Colete sozinho os 
dados do prontuário.

61. P1. Número de identificação

62. P2. Cidade

63. P3. Estado

64. P4. Data da coleta

65. P5. Tipo de CAPSad

Marcar apenas uma oval.

 CAPS II ad

 CAPS II ad estendido

 CAOS III ad

66. P6. Número de prontuário

67. P6a. Nome do usuário

68. P7. Data de ingresso no serviço pela 1ª vez
*

69. P8. Data de ingresso no serviço pela última
vez *
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70. P9. Modalidade de acompanhamento atual *

Marcar apenas uma oval.

 Intensivo

 Semi-intensivo

 Não intensivo

71. P10. Essa informação foi buscada na Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de
Alta Complexidade/Custo (APAC)?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

Página sem título

72. P11. Ingresso na modalidade atual de
atendimento:

73. P12. Data do último registro de atendimento

74. P13. CID

75. P14. Essa informação foi buscada na Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de
Alta Complexidade/Custo (APAC)?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

76. P15. No registro, quem fez acolhimento inicial do usuário?

Marcar apenas uma oval.

 Enfermeiro

 Médico

 Psicólogo

 Assistente Social

 Terapeuta Ocupacional

 Outro: 
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77. P16. Encaminhado por:

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Unidade Básica de Saúde

Estratégia Saúde da Família

Hospital Geral

Emergência

Ambulatório especializado

Hospital psiquiátrico

Outro

78. P16a. Encaminhado por:

Se outro, qual?

79. P17. Internações Psiquátricas

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

80. P18. Número de internações psiquiátricas
anteriores ao ingresso no CAPS ad em
hospital geral:

81. P19. Número de internações psiquiátricas
anteriores ao ingresso no CAPS ad no
hospital psiquiátrico:

82. P20. Número de internações psiquiátricas
anteriores ao ingresso no CAPS ad em
Comunidade Terapêutica:

Página sem título

83. P21. Número de internações psiquiátricas
anteriores ao ingresso no CAPS ad em
Clínicas de Reabilitação:
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84. P22. Número de internações psiquiátricas
após o ingresso no CAPS ad em hospital
geral:

85. P23. Número de internações psiquiátricas
após o ingresso no serviço em hospital
psiquiátrico:

86. P24. Número de internações psiquiátricas
após o ingresso no CAPS ad em
Comunidade Terapêutica:

87. P25. Número de internações psiquiátricas
após ao ingresso no CAPS ad em Clínicas
de Reabilitação:

88. P26. Data da ultima internação:

89. P27. Tempo que durou a última internação?

Em meses e dias

Verificar a existência de registro dos seguintes itens:

90. P28a. Atendimentos Individuais

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

91. P28b. Data do último atendimento

92. P28c. Qual atendimento
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93. P29a. Atendimento grupal

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

94. P29b. Data do último atendimento

95. P29c. Qual atendimento

96. P30a. Projeto terapêutico singular - PTS

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

97. P30b. Data do último PTS

Página sem título

98. P31a. Intercorrências

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

99. P31b. Data da última intercorrência

100. P31c. Qual atendimento

101. P32a. Visitas domiciliarias

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

102. P32b. Data da última visita domiciliária
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103. P33a. Atendimento/Orientações aos familiares

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

104. P33b. Data da última orientação aos
familiares

105. P34a. Número de avaliações
medicamentosas clínica nos últimos três
meses

106. P34b. Data da última avaliação
medicamentosa clínica

107. P35a. Número de avaliações
medicamentosas psiquiátrica nos últimos
três meses

108. P35b. Data da última avaliação
medicamentosa psiquiátrica

109. P36a. Número de VDs pelo enfermeiro no
último mês

110. P36a1. Data da última visita

111. P36b. Número de VDs pelo médico no
último mês

112. P36b1. Data da última visita

113. P36c. Número de VDs pelo assistente social
no último mês
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114. P36c1. Data da última visita

115. P36d. Número de VDs pelo psicólogo no
último mês

116. P36d1. Data da última visita

117. P36e. Número de VDs por outro profissional
no último mês

118. P36e1. Especificar qual profissional

119. P36e2. Data da última visita

Página sem título

120. P. Caracterização da última história clínica:

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

P37. Sinais e Sintomas

P38. História familiar

P39. Uso de medicação

P40. Avaliação das funções
psíquicas

P41. Apoio familiar

P42. Adesão às atividades
propostas

P43. Perfil sócio econômico
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121. P44 Caracterização do último PTS:

Espaço de definição do PTS

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Reunião de equipe

Consulta individual

Acolhimento

Outro

122. P44a. Se outro, qual?

123. P45. Quem participa da definição do PTS

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Enfermeiro

Médico

Psicólogo

Assistente social

Terapeuta Ocupacional

Outro

124. P45a. Se outro, qual?
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125. P46. Identifique se os seguintes itens fazem parte do PTS

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Inserção no trabalho voluntário

Inserção no trabalho remunerado

Iniciativas de geração de renda

Inserção comunitária

Cuidados pessoais com o corpo

Grupo de conversação

Oficinas

Acompanhamento aos familiares

Atendimento individual

Atividades escolares

Prescrição de fármacos

Visita domiciliária

Assinatura de concordância do
usuário

126. P47. Psicofármacos em uso e / ou indicados na última prescrição:

Caso não saiba a classe do medicamento, favor perguntar a algum profissional do serviço.

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Estimulantes

Antipsicóticos

Antiparkisonianos

Antidepressivos

Reguladores de humor

Anticonvulsivantes

Ansiolíticos

Medicamentos para doenças
físicas

Medicamentos para doenças
crônicas

Terapia agonista

Outros
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Coleta Familiares
Universidade de São Paulo
Escola de Enfermagem Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica  

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Ad do município de São Paulo Questionário para o 
Usuário do CAPS ad 

Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para conhecermos 
o universo da atenção em Saúde Mental.

*Obrigatório

1. Número de identificação: *

O número deve ser composto pelo nome do
CAPS + número do prontuário + sigla FAM (Ex:
SACOMÃ1235FAM)

2. Número do prontuário do usuário de quem
é familiar: *

Apenas o número do prontuário

3. 1a. Cidade: *

Cidade do local de coleta

4. 2 Estado:

Estado do local da coleta

5. 3. Entrevistador: *

Nome do entrevistador

6. 3a. Data da entrevista: *

7. 3b. Horário de início *
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8. 4. Em que local foi realizada a coleta dos dados? *

Marcar apenas uma oval.

 No CAPS ad

 Parte no CAPS ad, parte no domicílio

 No domicílio

 Por telefone

 Outro: 

9. 5. Tipo de CAPSad *

Marcar apenas uma oval.

 CAPS II ad

 CAPS II ad horário estendido

 CAPS III ad

10. 6. Vínculo *

Marcar apenas uma oval.

 Pai

 Mãe

 Irmão

 Cônjuge

 Outro: 

11. 7. Sexo *

Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

12. 8. Etnia *

Marcar apenas uma oval.

 Branca

 Mulata

 Negra

 Pardo

 Outro: 

13. 9. Qual a sua idade? *

Em anos
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14. 10. Qual a sua data de nascimento? *

Página sem título

15. 11. Qual seu atual estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

 Solteiro

 Casado ou vive com companheiro

 separado

 divorciado

 viúvo

 Outro: 

16. 12. O(a) Sr. (a) sabe ler? *

Se não, passar para a questão 14

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

17. 13. Se sim, até que série o(a) Sr. (a) estudou? *

Marcar apenas uma oval.

 Sem escolaridade

 Ensino fundamental completo

 ensino fundamental incompleto

 ensino médio completo

 ensino médio incompleto

 curso técnico completo

 curso técnico incompleto

 ensino superior completo

 ensino superior incompleto

 pós graduação completa

 pós graduação incompleta

18. 13a. Total de anos de estudo

Número de anos, apenas números
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19. 14. O (a) senhor (a) tem trabalho remunerado? *

Se Não pule para 16

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

20. 15. Qual sua carga horária semanal de
trabalho?

Somente números de horas trabalhadas por
semana.

21. 16. Qual a sua renda individual no último mês?

Marcar apenas uma oval.

 Até 2 salários mínimos

 Entre 2 a 4 salários mínimos

 Entre 4 a 10 salários mínimos

 Entre 10 a 20 salários mínimos

 Acima de 20 salários mínimos

22. 17. Qual a renda da sua família no último mês? *

Marcar apenas uma oval.

 Até 2 salários mínimos

 Entre 2 a 4 salários mínimos

 Entre 4 a 10 salários mínimos

 Entre 10 a 20 salários mínimos

 Acima de 20 salários mínimos

23. 18. Quantas pessoas moram na sua casa? *

Somente números

24. 19. O senhor (a) é o único que cuida de seu familiar? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

25. 19a. Se não, quantas pessoas dividem o
cuidado do seu familiar, contando com o sr
(a). *

Somente números
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26. 20. O (a) senhor(a) tem filhos? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

27. 20a. Se sim, quantos?

Somente números

Página sem título

28. 21. Quantas pessoas da sua família são
usuários do CAPS ad? *

Somente números

29. 22. Quantos dormitórios há em sua casa? *

Somente números

30. 23. Que tipo de moradia o(a) Sr. (a) tem atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

 casa/apartamento próprio

 casa/apartamento alugado

 casa de amigos

 hospital ou instituição

 rua

 abrigo de emergência

 pensão (alimentação e moradia)

 Outro: 

31. 24a. Possui automóvel? Quantos *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

32. 24b. Possui TV em cores? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

33. 24c. Possui banheiro na residência? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.
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34. 24d. Possui empregada doméstica? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

35. 24e. Possui rádio? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

36. 24f. Possui máquina de lavar roupa? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

37. 24g. Possui DVD? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

38. 24h. Possui aspirador de pó? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

39. 24i. Possui geladeira comum ou freezer? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

40. 24j. Possui computador? *

Somente números. Se nenhum, escreva 0.

Página sem título

41. 25. O senhor (a) tem problemas de saúde? *

Se Não - pule para a questão C1 – perguntas sobre o CAPS (3 questões abaixo)

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim
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42. 26. Quais:

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Diabetes

Hipertensão

Problemas cardíacos

Outros

43. 26a. Se outros, quais:

44. 27. Você está realizando tratamento em algum serviço de saúde?

Se não, vá para C1

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

45. 27a. Se SIM, em qual local?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Unidade Básica de Saúde

Consultório Particular

Ambulatório

Pronto Socorro

AME/AMA

Estratégia Saúde da Família

Convênio Médico

Outro

46. 28a. Qual foi o seu gasto com a saúde no
último mês? Com medicações?

Somente números, em reais. Exemplo: 2 mil
reais = 2000
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47. 28a. Qual foi o seu gasto com a saúde no
último mês? Com Plano de saúde/familiar?

Somente números, em reais. Exemplo: 2 mil
reais = 2000

Página sem título

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre o CAPS ad

48. C1(SATIS3). Você costuma acompanhar o seu (nome do familiar) no CAPS ad? *

Se o(a) entrevistando(a) respondeu 'nunca' passar para a questão C9

Marcar apenas uma oval.

 Sempre

 Com frequência

 Às vezes

 Raramente

 Nunca (Se nunca, ir para C9)

49. C2(SATIS4). Que tipo de transporte o senhor (a) usa para chegar a este serviço?

Marcar apenas uma oval.

 Condução própria

 Condução de familiares

 Condução de amigos

 Transporte público

 Caminhada

 Outro: 

50. C3(SATIS5).Quanto tempo o senhor(a) gasta para vir de sua casa ao CAPS ad?

Marcar apenas uma oval.

 0-15 minutos

 16-30 minutos

 31-45 minutos

 46-60 minutos

 mais que 60 minutos
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51. C4(SATIS6). Qual é o seu grau de facilidade/dificuldade para chegar ao CAPS ad?

Marcar apenas uma oval.

 Muito difícil

 Difícil

 Mais ou menos

 Fácil

 Muito fácil

52. C5(SATIS7). Até que ponto a localização do CAPS ad é satisfatória ou insatisfatória para
o senhor (a)?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfatória

 Insatisfatória

 Indiferente

 Satisfatória

 Muito satisfatória

53. C6(SATIS1). O senhor (a) participou de alguma atividade, como grupo de apoio/familiar,
oferecidos pelo serviço durante o último ano? *

Se não, vá para C8

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

54. C7(SATIS2). Se sim, quais foram as atividades das quais participou?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Oficinas

Palestras

Grupo de apoio/familiar

Acolhimento

Assembléia

Outro

55. C7a. Se outro, qual?
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56. C8. Se o (a) Sr (a) participou de grupos de família, qual foi a abordagem utilizada
pelo(s) profissional(ais)?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Manejo com o usuário

Apoio psicológico/estímulo
interação família/usuário

Espaço aberto para sugestões
sobre o serviço

Patologia

Tratamento

Outro

57. C8a. Se outro, qual?

58. C9(SATIS8). Com que frequência o (a) senhor (a) teve contato com os profissionais do
CAPS ad no último ano? *

Se Nunca, pule para C11

Marcar apenas uma oval.

 Nunca (Pule para C11)

 Raramente

 Mais ou menos

 Frequentemente

 Sempre

59. C10(SATIS9). O (a) senhor(a) achou esta frequência de contatos suficiente?

Marcar apenas uma oval.

 De forma alguma

 Não muito

 Mais ou menos

 Muito

 Extremamente

60. C10a. Porque?

Página sem título
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61. C11(SATIS10). De quem foi a iniciativa do primeiro contato entre a família e o CAPS ad?
*

Marcar apenas uma oval.

 Minha iniciativa

 Iniciativa dos profissionais

 Iniciativa do meu/minha familiar

 Outro: 

62. C12(SATIS11). De que maneira o (a) sr (a) entra em contato com o CAPS ad? *

* Nota ao entrevistador: visita informal (acompanhou o familiar e aproveitou para conversar com
algum profissional)

Marcar apenas uma oval.

 Por telefone

 Consultas marcadas com o serviço

 Visitas informais

 Outro: 

63. C13(SATIS12). Qual seu grau de satisfação a respeito desta maneira de entrar em
contato com o CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito Satisfeito

64. C14(SATIS13). O(a) sr (a) ficou satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a
privacidade durante os seus contatos com os profissionais do CAPS ad (p. ex. porta
fechada, ausência de interrupções durante as conversas)? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito Satisfeito
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65. C15(SATIS14). Se o (a) sr (a) solicitou uma consulta com os profissionais do CAPS ad,
quanto tempo demorou até que fosse atendido? *

(Se não solicitou, passar à questão C18)

Marcar apenas uma oval.

 Não solicitei consulta

 Fui atendido imediatamente

 Menos que 1 dia

 Entre 2 dias e 1 semana

 Entre 1 e 2 semanas

 Entre 2 semanas e 1 mês

 Mais de 1 mês

 Não fui atendido até agora

66. C16(SATIS15). O (a) sr (a) achou este período de espera razoável?

Marcar apenas uma oval.

 Nada razoável

 Não muito razoável

 Mais ou menos

 Razoável

 Muito razoável

67. C17(SATIS16). Em sua opinião, qual foi o grau de flexibilidade do serviço no
agendamento de suas visitas, de acordo com sua disponibilidade (dia da

Marcar apenas uma oval.

 Muito inflexível

 Inflexível

 Mais ou menos

 Flexível

 Muito flexível

68. C18(SATIS17). O(a) sr (a) sentiu que foi tratado de forma respeitosa pela equipe do CAPS
ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Nunca me senti respeitado

 Raramente me senti respeitado

 Mais ou menos

 Frequentemente me senti respeitado

 Sempre me senti respeitado
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69. C19(SATIS18). Em algum momento, aconteceu alguma violação de seus direitos como
pessoa, por algum funcionário do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito frequentemente

 Frequentemente

 Mais ou menos

 Raramente

 Nunca

70. C19a. Se sim, que tipo de violação?

71. C20(SATIS19). Em sua opinião, qual era o principal problema que seu familiar tinha
quando ele (a) foi admitido no CAPS ad? Marcar apenas UMA resposta *

Marcar apenas uma oval.

 Um problema de saúde física

 Um problema de saúde mental

 Um problema familiar

 Um problema Social

 Um problema financeiro

 Um problema no trabalho

 Não sei

 Outro: 

Página sem título

72. C21(SATIS20). Quando o senhor (a) falou com a pessoa que admitiu seu familiar no
CAPS ad, o senhor (a) sentiu que ele (a) o (a) escutou? *

Marcar apenas uma oval.

 Não me escutou de forma alguma

 Não me escutou muito

 Mais ou menos

 Me escutou bastante

 Me escutou o tempo todo

 Não se aplica
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73. C22(SATIS21). A pessoa que admitiu o seu familiar no CAPS ad pareceu compreender o
seu problema (situação). *

Marcar apenas uma oval.

 Não me compreendeu de forma alguma

 Não me compreendeu muito

 Mais ou menos

 Me compreendeu bem

 Me compreendeu muito bem

 Não se aplica

74. C23(SATIS22). O senhor (a) já teve alguma dificuldade para obter informações da
equipe do CAPS ad quando as solicitou? *

Marcar apenas uma oval.

 Sempre

 Frequentemente

 Mais ou menos

 Raramemte

 Nunca (se Nunca, vá para C25)

 Nunca pedi (se Nunca pediu, vá para C25)

75. C24(SATIS22.1). Se sim, que tipo de dificuldade o senhor (a) encontrou?

Marcar apenas uma oval.

 Falta de disponibilidade da equipe/profissional

 Descaso dos profissionais

 Não sabiam lhe informar

 Outro: 

76. C25(SATIS23). Alguma informação foi dada ao senhor (a) sobre a doença de seu
familiar? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não (se Não, vá para C28)

 Meu parente não permitiu que eu fosse informado (se Não, vá para C28)
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77. C26(SATIS23.1). Se sim, estas informações foram claras para o (a) senhor (a)?

Marcar apenas uma oval.

 Não eram nada claras

 Não eram muito claras

 Mais ou menos

 Informações claras

 Informações muito claras

78. C27(SATIS24). Como o(a) senhor (a) se sente em relação ao tipo de informação que lhe
foi dada acerca da doença de seu familiar?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Mais ou menos

 Satisfeito

 Muito satisfeito

79. C28(SATIS25). Em relação ao tratamento do seu familiar, alguma informação lhe foi
dada? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não (passar para a questão C31)

 Meu parente não permitiu que eu fosse informado (passar para a questão C31)

80. C29(SATIS25.1). Se sim, estas informações foram claras para o (a) senhor (a)?

Marcar apenas uma oval.

 Não eram nada claras

 Não eram muito claras

 Mais ou menos

 Informações claras

 Informações muito claras

81. C30(SATIS26). O (a) senhor (a) se sente satisfeito em relação ao tipo de informação que
lhe foi dada sobre o tratamento de seu familiar?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Mais ou menos

 Satisfeito

 Muito satisfeito
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Página sem título

82. C31(SATIS27). Alguma vez já foi pedida a sua opinião sobre o tratamento de seu
familiar, no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não (se não, passar para C33)

 Meu parente não permitiu que eu fosse consultado(a) (se não, passar para C33)

83. C32(SATIS27.1). O (a) senhor (a) está satisfeito (a) com as discussões a respeito do
tratamento de seu familiar no CAPS ad?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Mais ou menos

 Satisfeito

 Muito satisfeito

84. C33(SATIS28). O (a) senhor (a) se sente satisfeito com as medidas tomadas para
assegurar o sigilo acerca dos problemas discutidos com a equipe do CAPS ad?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Mais ou menos

 Satisfeito

 Muito satisfeito

85. C34. Quando o senhor e/ou seu familiar procuraram o CAPS ad, qual o profissional que
os recebeu? *

Marcar apenas uma oval.

 Terapeuta Ocupacional

 Enfermeiro

 Psicólogo

 Médico

 Assistente Social

 Não lembro

 Outro: 
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86. C35(SATIS29). Quando o (a) senhor (a) falou com a pessoa que admitiu seu familiar no
CAPS ad, o (a) senhor (a) achou que ele (a) escutou o paciente? *

Marcar apenas uma oval.

 Não escutou nada

 Não escutou muito

 Mais ou menos

 Escutou bastante

 Escutou o tempo todo

87. C36(SATIS30). Até que ponto você acha que a pessoa que admitiu o seu familiar no
CAPS ad pareceu compreender o problema dele(a) *

Marcar apenas uma oval.

 Não compreendeu de forma alguma

 Não compreendeu muito

 Mais ou menos

 Compreendeu bem

 Compreendeu muito bem

88. C36a(SATIS31). Em geral, como o (a) senhor (a) acha que a equipe do CAPS ad
compreendeu o tipo de ajuda que seu familiar necessitava? *

Marcar apenas uma oval.

 Não compreendeu de forma alguma

 Não compreendeu muito

 Mais ou menos

 Compreendeu bem

 Compreendeu muito bem

89. C37(SATIS32). Você considera os serviços oferecidos pelo CAPS ad apropriados? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito inapropriados

 Inapropriados

 Mais ou menos

 Apropriados

 Muito apropriados
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90. C38(SATIS33). Os cuidados que seu familiar recebeu, o/a ajudaram a lidar mais
eficientemente com o problema (situação) dele (a)? *

Marcar apenas uma oval.

 Não, eles pioraram as coisas

 Não, eles não ajudaram muito

 Mais ou menos

 Sim, eles ajudaram um pouco

 Sim, eles ajudaram muito

91. C39(SATIS34). O senhor (a) acha que seu familiar recebeu o tipo de cuidado que o (a)
senhor (a) pensa ser o que ele/a necessitava? *

Marcar apenas uma oval.

 Não, de forma alguma

 Não, não muito

 Mais ou menos

 Em geral, sim

 Sim, com certeza

92. C40a(SATIS35). O (a) senhor (a) se sente satisfeito (a) com as medidas tomadas para
assegurar a privacidade durante o tratamento de seu familiar no CAPS ad? *

Ex: Porta fechada, ausência de interrupções durante conversas com o profissional

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito

93. C40b(SATIS36). O (a) senhor (a) se sente satisfeito (a) com as medidas tomadas para
assegurar a confidencialidade dos problemas de seu familiar, e os cuidados que ele/a
recebeu no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito

Página sem título
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94. C41(SATIS37). De maneira geral, como o (a) senhor (a) classificaria a recepção da
equipe do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Nada amigável

 Não muito amigável

 Mais ou menos amigável

 Amigável

 Muito amigável

95. C42(SATIS38). No momento em que o (a) senhor (a) e/ou o seu familiar entrou em
contato com o CAPS ad, tinha conhecimento de outros serviços/atendimentos
disponíveis na comunidade? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não (Pule para C45)

 Não tenho certeza (Pule para C45)

 Não sei (Pule para C45)

96. C43(SATIS38.1). Se sim, quais eram as opções?

Marcar apenas uma oval.

 Hospital psiquiátrico

 Grupo em posto de saúde

 Grupo de apoio

 Hospital geral

 Comunidade terapêutica

 Outro: 
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97. C44(SATIS39). Existindo outras opções de serviço, por que o (a) senhor (a) e seu familiar
escolheram o CAPS ad? (Marcar até 3 opções)

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Ele/ela já tinha estado lá no
passado

O serviço foi muito recomendado
por alguém

Conheci alguém que fazia
tratamento lá

Confiamos na instituição/pessoa
de referência

A localização é muito conveniente

Estava dentro de nossas
possibilidades financeiras

Não tivemos outra escolha

Serviço mais indicado

Não sei

Outro

98. C44a. Caso marcado "outros", descreva

99. C45(SATIS40). No seu entendimento, qual a competência e conhecimento da pessoa
que o atendeu/atende no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito incompetente

 Incompetente

 Mais ou menos

 Competente

 Muito competente

100. C46(SATIS41). Em geral, como o (a) senhor (a) classificaria o grau de competência da
equipe do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito incompetente

 Incompetente

 Mais ou menos

 Competente

 Muito competente
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101. C47(SATIS42). O (a) senhor (a) participou de alguma decisão relacionada ao
planejamento e/ou realização de atividades no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Nunca (Pular para C50)

 Raramente

 Mais ou menos

 Frequentemente

 Muito frequentemente

102. C48(SATIS43). O senhor acha que suas opiniões e pontos de vista acerca do
planejamento e/ou realização de atividades no serviço foram levados em
consideração?

Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 Raramente

 Mais ou menos

 Frequentemente

 Muito frequentemente

103. C49(SATIS44). O (a) senhor (a) está satisfeito com sua participação no planejamento
e/ou realização de atividades no CAPS ad?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Mais ou menos

 Satisfeito

 Muito satisfeito

104. C50(SATIS45). O (a) senhor (a) participou de alguma decisão relacionada à avaliação
das atividades no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Nunca(Pular para C53)

 Raramente

 Mais ou menos

 Frequentemente

 Muito frequentemente

Página sem título
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105. C51(SATIS46). O senhor (a) sente que suas opiniões e pontos de vista referentes à
avaliação das atividades foram levados em consideração?

Marcar apenas uma oval.

 Nunca(Pular para C53)

 Raramente

 Mais ou menos

 Frequentemente

 Muito frequentemente

106. C52(SATIS47). O senhor(a) ficou satisfeito com sua participação neste processo de
avaliação?

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito

107. C53(SATIS48). O (a) senhor (a) acha que seu familiar se beneficiou com o atendimento
no CAPS? *

Marcar apenas uma oval.

 Não, de forma alguma

 Não, não muito

 Mais ou menos

 Sim, de alguma forma

 Sim, com certeza

108. C53a(SATIS48). Como você classificaria, de um modo geral, a qualidade do serviço que
seu familiar recebeu *

Marcar apenas uma oval.

 Péssima

 Ruim

 Mais ou menos

 Boa

 Excelente
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109. C54. Como o (a) sr (a) se sente em relação ao tempo dedicado ao seu familiar? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Muito insatisfeito Muito satisfeito

110. C55. Como o (a) sr (a) se sente em relação a maneira como dedica seu tempo com seu
familiar? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Muito insatisfeito Muito satisfeito

111. C56. Quanto o (a) sr (a) está satisfeito ou insatisfeito com o seu relacionamento com o
seu familiar? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Muito insatisfeito Muito satisfeito

112. C57. O (a) senhor (a) se sente sobrecarregado com os cuidados ao seu familiar? *

Se não, passe para C60

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

113. C58. Se sim, quanto:

Marcar apenas uma oval.

 Muito sobrecarregado

 Pouco sobrecarregado

 Às vezes sobrecarregado

114. C58a. Em que situações o senhor se sente sobrecarregado?
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115. C59. Quando o (a) senhor (a) se sente sobrecarregado, os profissionais do CAPS ad
escutam suas dificuldades e lhe oferecem suporte?

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

116. C60. O (a) senhor (a) procura apoio em outros locais? *

Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim

Líder religioso

Grupos de ajuda fora do CAPSad

Outros

117. C60a. Se outros, quais?

 

 

 

 

 

Página sem título

118. C61(SATIS50). O senhor (a) está satisfeito com a quantidade de ajuda que seu familiar
recebeu no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito

119. C62(SATIS51). O senhor (a) esta satisfeito com o conforto e a aparência do CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito
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120. C63(SATIS52). Como o (a) senhor (a) classificaria as condições das instalações (p. ex.
instalações de banheiro e cozinha, refeitório, o prédio em si, etc.)? *

Marcar apenas uma oval.

 Péssimas

 Ruins

 Mais ou menos

 Boas

 Excelentes

121. C64(SATIS53). Suponhamos que seu familiar precisasse novamente de ajuda, o (a)
senhor (a) o traria novamente a este CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Não, de forma alguma

 Não, acho que não

 Talvez

 Sim, acho que sim

 Sim, com certeza

122. C65(SATIS54). Se um amigo ou familiar estivesse necessitando de ajuda semelhante, o
(a) senhor (a) o encaminharia a este CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Não, de forma alguma

 Não, acho que não

 Talvez

 Sim, acho que sim

 Sim, com certeza

123. C66(SATIS55). De maneira geral, qual é o seu grau de satisfação com relação aos
cuidados que seu familiar recebeu no CAPS ad? *

Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Indiferente

 Satisfeito

 Muito satisfeito
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124. C67(SATIS56). Do que o (a) senhor (a) mais gostou neste serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Atendimento

 Estrutura física

 Horários

 Regime terapêutico

 Atividades

 Colegas do grupo

 Relacionamento com a equipe

 Assembléias

 Outro: 

125. C68(SATIS57). Qual é o aspecto que o (a) senhor (a) menos gostou neste serviço? *

Marcar apenas uma oval.

 Atendimento

 Estrutura física

 Horários

 Regime terapêutico

 Atividades

 Colegas do grupo

 Relacionamento com a equipe

 Assembléias

 Outro: 

126. C69(SATIS58). Em sua opinião, este serviço poderia ser melhorado? *

Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei

127. C70(SATIS58.1). Se sim, de que forma?

Três opiniões

 

 

 

 

 

Escala de Mudança percebida
Nota ao entrevistador: Para os itens abaixo, dizer: 
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 “Desde que___ (Nome) começou  a  se  tratar  aqui  ......dele(a)  está(ão)......”
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128. Nota ao entrevistador: Para os itens abaixo, dizer: “Desde que___ (Nome) começou a se
tratar aqui ......dele(a) está(ão)......” *

Marcar apenas uma oval por linha.

Pior do que
antes

Sem
mudanças

Melhor do que
antes

Os problemas pessoais

O humor

A estabilidade das emoções

O sentimento de confiança em si
próprio

O sentimento de interesse pela
vida

A capacidade de suportar
situações difíceis

O apetite

A energia (disposição para fazer
as coisas)

O sono

A saúde física (dores,tremores)

A sexualidade (satisfação sexual)

A convivência com a família

A convivência com os amigos ou
amigas

A convivência com as outras
pessoas

O interesse em trabalhar ou se
ocupar com alguma atividade

As atividades de lazer (as coisas
que ele gostava de fazer)

As tarefas de casa (ex. cozinhar,
fazer compras para a casa, lavar
roupa, arrumar o quarto ou a
casa, consertar coisas, etc.)

A capacidade de cumprir as
obrigações e tomar decisões

Impressão geral, finalizando, eu
gostaria de saber se: Desde
que___ (Nome) começou a se
tratar no____(Nome do local), em
geral, ele(a) está
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