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RESUMO 
 

TRESSOLDI, L. de S. Emoção expressa e sobrecarga de familiares de pacientes 
no primeiro episódio psicótico e fatores relacionados. 2016. 107 f. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2016. 
 
O primeiro episódio psicótico (PEP) é um período marcado por uma série de 
mudanças na dinâmica familiar. A família tem um papel importante no processo de 
tratamento desses pacientes. As atitudes dos membros familiares acerca do 
paciente são avaliadas por meio dos níveis de Emoção Expressa (EE) e de 
sobrecarga familiar. Apesar da importância do papel dos cuidadores, estudos 
conduzidos para avaliar as relações intrafamiliares de pacientes no PEP são 
escassos. Este estudo observacional teve como objetivo determinar os fatores 
relacionados aos níveis de EE e sobrecarga de familiares de pacientes no PEP. 
Participaram do estudo 100 familiares e 100 pacientes em acompanhamento em um 
ambulatório de um hospital universitário do interior do Estado de São Paulo, no 
período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Para a coleta de dados foram 
utilizados quatro instrumentos: um formulário contendo dados sociodemográficos e 
clínicos, o Family Questionnaire - Versão Português do Brasil (FQ-VPB) para avaliar 
os níveis de EE e de seus domínios Comentários Críticos (CC) e Superenvolvimento 
Emocional (SEE), o Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ISC) para medir os 
níveis de sobrecarga dos familiares e a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) 
para avaliar a adesão ao tratamento. Os dados foram obtidos por meio de entrevista 
dirigida. Para análise utilizou-se estatística descritiva e regressão logística múltipla. 
O nível de significância adotado foi de 0,05. Quanto aos resultados, a maioria dos 
familiares (62%) foi classificada com elevado nível de EE, 63% com baixo nível de 
CC, 59% com elevado nível de SEE e 43% apresentaram nível moderado de 
sobrecarga familiar. Em relação à adesão ao tratamento, 84% dos pacientes foram 
considerados aderentes. Houve associação significante entre os níveis de EE, SEE 
e o sexo e escolaridade dos familiares, entre o vínculo com o paciente e os níveis de 
EE, SEE e CC, entre os níveis de sobrecarga e o diagnóstico médico e entre a idade 
do paciente e os níveis de CC. Além disso, houve associação significante entre os 
níveis de EE, SEE e CC e os níveis de sobrecarga. A análise do modelo multivariado 
mostrou que os anos de estudo do familiar foram considerados fatores de proteção 
para o desenvolvimento de níveis elevados de EE e SEE, enquanto os anos de 
estudo do paciente foram considerados fatores de proteção para sobrecarga 
moderada. Outro fator de proteção identificado foi o tipo de vínculo com o paciente, 
ou seja, ser pai, avós, sobrinhos, primos, tios ou colegas, representa fator de 
proteção para nível elevado de EE, CC e sobrecarga moderada, moderada a severa 
e severa. Por outro lado, familiares do sexo feminino apresentaram 4,81 vezes mais 
chance de apresentar nível elevado de SEE do que familiares do sexo masculino. 
Além disso, familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia tem 4,19 
vezes mais chance de apresentar nível elevado de CC do que familiares de 
pacientes sem diagnóstico. Espera-se que esses resultados possam fornecer 
informações para elaboração de estratégias de prevenção e promoção em saúde 
mental que envolvam os pacientes no PEP e seus familiares. 
 
Descritores: Enfermagem Psiquiátrica; Sobrecarga; Emoção Expressa, Família, 
Transtornos Psicóticos.  



 

ABSTRACT 
 

TRESSOLDI, L. de S. Expressed emotion and burden in relatives of patients in 
the first- episode psychosis and factors related. 2016. 107 p. Thesis (Master) – 
Ribeirão Preto College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 
The first-episode psychosis (FEP) is a period marked by a series of changes in family 
dynamics. Family plays an important role in the treatment of these patients. The 
attitudes of family members about the patient are evaluated by the levels of 
Expressed Emotion (EE) and family burden. Despite the importance of the role of 
caregivers, conducted studies to assess the intra-family relationships of patients in 
the FEP are scarce. This observational study aimed to determine the factors related 
to EE levels and relatives to FEP patients overwhelmed. The study included 100 
families and 100 patients followed up in a clinic of a university hospital in the state of 
São Paulo, from January 2015 to January 2016. For data collection were used four 
instruments: a form containing sociodemographic and clinical data; the Family 
Questionnaire - Brazil's Portuguese version (FQ-BPV) to measure the EE levels and 
its domains of Criticism and emotional overinvolvement (EOI); the Zarit Burden 
Interview (ZBI) to measure the overload levels of family members and the 
Measurement of Treatment Adherence (MTA) to evaluate adherence to treatment. 
The data were obtained by guided interview. For analysis, it was used descriptive 

statistics and multiple logistic regression. The significance level was 0.05. As the 

results, most families (62%) were classified with high level of EE, 63% with low 

criticism, 59% with high level of EOI and 43% had moderate level of family burden. In 

relation to adherence to treatment, 84% of patients were considered adherent. There 

was a significant association between EE levels, EOI and the gender and education 

of family members, between the relationship with the patient and EE levels, EOI and 

criticism, between the burden levels and the medical diagnosis and between the age 

of the patient and criticism levels. In addition, there was a significant association 

between EE levels, EOI and criticism and burden levels. The analysis of the 

multivariate model showed that the years family study were considered protective 

factors for the development of high levels of EE and EOI, while the years of patient 

study were considered protective factors to moderate overwhelm. Another protection 

factor identified was the type of relationship with the patient. Having another relation 

with the patient, ie, being a father, grandparents, nephews, cousins, uncles or 

colleagues, is a protective factor for high level of EE, criticism and moderate 

overload, moderate to severe and severe. By contrast, female members of the family 

had 4.81 times more likely to have high level of EOI that those family members who 

were male. In addition, relatives of patients with schizophrenia has 4.19 times more 

likely to have high levels of criticism than relatives of patients who do not have 

diagnosis. It is expected that these results can provide information for developing 

prevention strategies and promotion on mental health involving patients in the FEP 

and their families. 

 

Descriptors: Psychiatric Nursing; Burden; Expressed Emotion, Family, Psychotic 
Disorders. 



 

RESUMEN 
 

TRESSOLDI, L. de S. Emoción expresada y sobrecarga de familiares de 
pacientes en el primer episodio psicótico y factores relacionados. 2016. 107 h. 
Tesis (Maestría) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
El primer episodio psicótico (PEP) es un período marcado por una serie de cambios 
en la dinámica familiar. Familiares tienen un papel importante en el proceso de 
tratamiento de estos pacientes. Las actitudes de los familiares acerca del paciente 
son evaluadas por los niveles de Emoción Expresada (EE) y sobrecarga familiar. A 
pesar de la importancia del papel de los cuidadores, estudios sobre la evaluación de 
relaciones intra-familiares de pacientes en el PEP son escasos. Este estudio 
observacional objetivó determinar los factores relacionados a niveles de EE y 
sobrecarga de familiares de pacientes PEP. El estudio incluyó 100 familiares y 100 
pacientes asistidos en un Ambulatorio de un hospital universitario del estado de São 
Paulo, entre enero de 2015 y enero de 2016. Para la recolección de datos fueron 
utilizados cuatro instrumentos: un formulario con datos socio-demográficos y 
clínicos, el Family Questionnaire - versión para el portugués de Brasil (FQ-VPB) para 
evaluar los niveles de EE y sus dominios Comentarios Críticos (CC) y 
Sobreimplicación Emocional (SIE), el Inventario de Sobrecarga del Cuidador (ISC) 
para medir los niveles de sobrecarga de los familiares y la Medida de Adhesión a los 
Tratamientos (MAT) para evaluar la adherencia al tratamiento. Datos fueron 
obtenidos por entrevista dirigida. Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva y 
regresión logística múltiple. El nivel de significación adoptado fue de 0,05. 
Resultados mostraron que la mayoría de los familiares (62%) fueron clasificados con 
nivel elevado de EE, 63% con bajo nivel de CC, 59% con nivel elevado de SIE y 
43% presentaron nivel moderado de sobrecarga familiar. En relación a la adhesión al 
tratamiento, el 84% de los pacientes fueron considerados adherentes. Se observó 
una asociación significativa entre los niveles de EE, SIE y el sexo y escolaridad de 
los familiares, entre el enlace con el paciente y los niveles de EE, SIE y CC, entre los 
niveles de sobrecarga y diagnóstico médico y entre la edad del paciente y niveles de 
CC. Además, hubo asociación significativa entre los niveles de EE, SIE y CC y 
niveles de sobrecarga. El análisis del modelo multivariado mostró que la escolaridad 
del familiar fue considerada factor de protección para el desarrollo de niveles 
elevados de EE y SIE, mientras la escolaridad del paciente fue considerada factor de 
protección de sobrecarga moderada. Otro factor de protección identificado fue el tipo 
de enlace con el paciente, es decir, ser padre, abuelos, sobrinos, primos, tíos o 
amigos, es un factor de protección para nivel elevado de EE, CC y sobrecarga 
moderada, moderada a severa y severa. Por otro lado, familiares del sexo femenino 
son 4,81 veces más propensos a tener un nivel elevado de SIE que familiares del 
sexo masculino. Además, familiares de pacientes con esquizofrenia son 4,19 veces 
más propensos a tener niveles elevados de CC que familiares de pacientes sin 
diagnóstico. Se espera que estos resultados puedan proporcionar información para 
el desarrollo de estrategias de prevención y promoción de la salud mental que 
incluyan pacientes en el PEP y sus familiares. 
 
Descriptores: Enfermería Psiquiátrica; Sobrecarga; Emoción Expresada; Familia; 
Transtornos Mentales. 
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Nos últimos 20 anos, aumentou substancialmente o interesse pela busca 

de inovações clínicas e de pesquisas relacionadas ao primeiro episódio psicótico 

(PEP). Estudos mostram que intervenções intensivas com pacientes e seus 

familiares na fase inicial do episódio psicótico são fundamentais para a prevenção 

de resultados indesejáveis relacionados aos sintomas e funcionamento social do 

indivíduo acometido (GLESSON et al., 2010; MCGORRY et al., 2008). 

O termo psicótico está relacionado à presença de delírios e/ou 

alucinações, e/ou discurso e/ou comportamento desorganizado, com ausência de 

insight do paciente sobre a doença. Caracteriza-se como um importante 

comprometimento do juízo crítico da realidade (DEL-BEN et al., 2010; AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), 1995).  

Desse modo, o PEP ou a psicose precoce é estabelecido como a fase de 

início de manifestação dos sintomas psicóticos, em que a intensidade destes gera 

mudanças no funcionamento do indivíduo (KOUTRA et al., 2014; GOUVEA et al., 

2014). 

Os critérios para definição do PEP ainda são controversos quanto à 

inclusão dos sintomas na fase prodrômica da doença e tempo de duração dos 

sintomas atrelados aos de fase aguda (DEL-BEN et al., 2010; JACKSON; 

MCGORRY; MCKENZIE, 1994; BEISER et al., 1993). 

Em relação aos sintomas na fase prodrômica da doença, estes são 

determinados por mudanças no estado mental ou no comportamento que precedem 

o início dos sintomas psicóticos, como alterações inespecíficas do humor, do 

pensamento, do comportamento, da percepção e do funcionamento global. (DEL-

BEN et al., 2010; SINGH et al., 2005).  

No que se refere ao tempo de duração dos sintomas, a literatura mostra 

que as primeiras investigações foram conduzidas no primeiro contato do paciente 

com o serviço de saúde, e outros durante a primeira internação hospitalar. No 

entanto, para a maioria dos pesquisadores, o PEP  refere-se à primeira visita ao 

serviço de saúde do paciente com sintomas psicóticos (DEL-BEN et al., 2010; 

MENEZES et al., 2007; FLAUM; ANDREASEN; ARNDT, 1992). 

Por outro lado, a população investigada em diferentes estudos de primeiro 

episódio psicótico é heterogênea, o que poderia comprometer a acurácia dos 

resultados obtidos. Todavia, os estudos realizados trouxeram grande contribuição 

para aprofundar o entendimento das taxas de incidência, caracterização clínica e 
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prognóstico do PEP. (DEL-BEN et al., 2010; MENEZES et al., 2007; FLAUM; 

ANDREASEN; ARNDT, 1992). 

Outro ponto importante para estudos desta natureza refere-se à definição 

do período entre o início dos sintomas psicóticos e o início do tratamento. Este 

período é definido como o período de psicose não tratada (PPNT) (MARCHIRA et 

al., 2015). Nessa vertente, o PPNT tem repercussões significativas no tratamento, 

ao considerar que esse período pode variar de paciente para paciente podendo levar 

algum tempo para que eles ou os cuidadores procurem os serviços de saúde.  

Estudos mostram que há associação entre PPNT mais prolongado e pior 

prognóstico da doença (COMPTON et al., 2011; COMPTON et al., 2007; NORMAN; 

MALLA, 2001). Portanto, a elaboração de estratégias educacionais comunitárias 

para esta população e a capacitação dos profissionais de saúde podem contribuir 

para a identificação de indivíduos no início dos sintomas psicóticos, facilitar o 

acompanhamento especializado e diminuir o período para o início do tratamento 

(LOUZÃ, 2007). É importante destacar que o PPNT deve ser considerado para a 

definição do PEP.  

Um estudo conduzido para revisar as definições utilizadas para o PEP, 

considerando os aspectos positivos e negativos para a pesquisa e a prática clínica, 

identificou três principais definições: o primeiro contato com o tratamento, o início do 

uso da medicação antipsicótica e a duração da psicose (BREITBORDE; SRIHARI; 

WOODS, 2009). 

Nessa direção, inicialmente o PEP foi definido como o primeiro contato do 

paciente com o tratamento (BREITBORDE; SRIHARI; WOODS, 2009). Embora essa 

definição ainda seja utilizada e possa ser aplicada de maneira confiável, é 

importante considerar que o primeiro contato do paciente com o tratamento, muitas 

vezes, pode ocorrer de forma tardia ao início do aparecimento dos sintomas. Desta 

forma, os pacientes podem ser definidos no PEP mesmo possuindo um PPNT 

prolongado o que pode influenciar de maneira significativa o seu prognóstico 

(BREITBORDE; SRIHARI; WOODS, 2009).  

A definição que considera o início do uso da medicação antipsicótica é 

expressa por meio da utilização de um critério claro e objetivo, entretanto ela não 

descrimina aqueles pacientes que demoraram a procurar o atendimento médico, ou 

seja, aqueles com o PPNT prolongado ou aqueles que receberam tratamento 

inadequado na fase inicial da psicose (BREITBORDE; SRIHARI; WOODS, 2009). 
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Além disso, há um crescente número de indivíduos, principalmente crianças e 

adolescentes, que fazem uso da medicação antipsicótica para doenças não 

psicóticas e ao utilizar esse critério seriam classificados no PEP (BREITBORDE; 

SRIHARI; WOODS, 2009; DOMINO; SWARTZ, 2008; OLFSON et al., 2006).  

Outra definição para o PEP é a duração da psicose (BREITBORDE; 

SRIHARI; WOODS, 2009; CASTRO-FORNIELES et al., 2007).  Essa definição 

classifica indivíduos no seu primeiro episódio de psicose se eles apresentaram 

sintomas psicóticos por menos de um período pré-determinado de tempo. Desse 

modo, aborda os pacientes que estão na fase inicial da doença, limitando, assim, a 

inclusão de pacientes crônicos. Entretanto, a avaliação precisa do início dos 

sintomas psicóticos apresenta algumas limitações. A principal dificuldade é a falta de 

um critério para delimitar o período final estabelecido para o PEP de um transtorno 

psicótico, ao considerar que estudos sugerem que o maior acometimento do 

funcionamento do indivíduo ocorre nos primeiros dois a cinco anos de sintomas 

psicóticos, mas ainda não existe consenso na literatura (BREITBORDE; SRIHARI; 

WOODS, 2009; MCGLASHAN, 1998).  

Nessa direção, as três definições de PEP mais utilizadas possuem 

limitações significantes. O estudo de revisão sugere que as pesquisas utilizem a 

definição ‘duração da psicose’ em associação a outras definições, como ‘primeiro 

contato com o tratamento’ e ‘duração do uso da medicação antipsicótica’ para que 

permitam comparações (BREITBORDE; SRIHARI; WOODS, 2009).  

Quanto à epidemiologia do PEP, há escassez de estudos sistemáticos 

sobre a epidemiologia do PEP, principalmente no contexto nacional (GOUVEA et al., 

2014; CARREIRO; MARTINS, 2008; BALDWIN et al., 2005).  A incidência do PEP 

varia de acordo com o sexo, sendo que a incidência em homens é de 16,7 por 

10.000 pessoas/ano e, em mulheres de  8,1 por 10.000 pessoas/ano. A maior 

incidência ocorre entre 15 e 24 anos e a média de idade pode variar entre 22 e 31 

anos (CARREIRO; MARTINS, 2008; AMMINGER et al., 2006), ou seja, final da 

adolescência e início da fase adulta. Cabe destacar, que esse período é um 

momento de grandes mudanças e perturbações para o individuo, e é crucial para o 

desenvolvimento da identidade, independência, sexualidade, estabelecimento de 

relacionamentos amorosos, estudos e planejamento da carreira profissional 

(KOUTRA et al., 2014, GIACON, GALERA, 2013; HARRIS et al., 2005).  

Um estudo conduzido no estado de São Paulo identificou incidência de 
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15,8 por 100.000 pessoas/ano e média etária no primeiro contato de casos de PEP 

de aproximadamente 33 anos (MENEZES et al., 2007). O diagnóstico de 

esquizofrenia é estabelecido em 40,8% dos casos, seguido de transtornos de humor 

e outras psicoses, incluindo aquelas induzidas pelo uso de substâncias psicoativas, 

e transtorno psicótico breve (CARREIRO; MARTINS, 2008; TURNER; SMITH-

HAMEL; MULDER, 2006; PAYNE et al., 2006).   

No que se refere à estabilidade diagnóstica após a ocorrência do PEP 

ainda os estudos são recentes. Eles apontam que 70% dos diagnósticos 

estabelecidos são mantidos até 18 meses de seguimento, sendo que a esquizofrenia 

é considerada o diagnóstico mais estável (CARREIRO; MARTINS, 2008; 

SCHIMMELMANN et al., 2005). 

Existem evidências que afirmam que a maior deterioração do paciente 

ocorre nos primeiros anos de psicose. Assim, ao considerar que no PEP ocorre uma 

série de mudanças no ambiente familiar, indica- se o envolvimento dos pacientes e 

familiares no tratamento a fim de melhorar as habilidades de resolução de 

problemas e a comunicação dentro da família (BREITBORDE, et al., 2011; 

CRUMLISH, 2009; MCGLASHAN, 1998).  

Desse modo, compreender as dúvidas, medos e crenças da família 

acerca do adoecimento pode ajudar os familiares a entender o quadro psicótico e o 

tratamento prescrito. (CARVALHO; COSTA; BUCHER- MALUSCHKE, 2007; 

COELHO, 1999).  

Estudos apontam que, em média, os familiares vivenciam nível moderado 

de estresse psicológico e que o PEP gera conflito significativo na vida dos familiares 

(GLEESON et al., 2009; ADDINGTON et al., 2005; TENNAKOON et al., 2000). 

Desse modo, o ambiente familiar pode contribuir negativamente na evolução da 

doença, prejudicando o prognóstico do paciente (SCAZUFCA, 2008; LEFF; 

BROWN, 1977). O ambiente familiar configura-se, assim, como uma variável 

importante para o prognóstico do paciente. 

Assim, os principais estudos que abordam o ambiente familiar estão 

relacionados ao conceito de Emoção Expressa- EE e sobrecarga familiar (ELOIA et 

al.,2014; ARTHUR, 2002). 

 EE é uma medida qualitativa do número de emoção tipicamente exposta 

no ambiente familiar, no dia a dia, pela família ou cuidadores. Esse conceito refere-

se à qualidade da interação social entre os membros de uma família, ou seja, aos 



Introdução 19 

sentimentos que os familiares expressam em relação ao paciente psiquiátrico. O 

conceito de EE surge a partir de observações clínicas referentes aos comentários 

críticos (CC), hostilidade e superenvolvimento emocional (SEE) (ZANETTI; GIACON; 

GALERA, 2012; WILLETTS; LEFF, 1997). A variável CC refere-se à avaliação 

negativa da conduta do paciente. Já a variável SEE, aos sentimentos e atitudes de 

autossacrifício, superproteção e desesperança dos familiares em relação ao 

paciente. A hostilidade é uma terceira variável, geralmente associada aos CC e à 

avaliação negativa do paciente como pessoa (ZANETTI; GIACON; GALERA, 2012; 

VAUGHN; LEFF, 1976; BROWN; BIRLEY; WING, 1972).  

Ao longo dos anos, foram conduzidos muitos estudos sobre o ambiente 

familiar com pacientes com transtorno mental que confirmaram que níveis elevados 

de EE tem influência negativa no prognóstico do paciente (BREITBORDE; LÓPEZ; 

NUECHTERLEIN, 2009; BUTZLAFF; HOOLEY, 1998). 

Desse modo, ao considerar que a família é um suporte social fundamental 

no tratamento de pacientes no PEP, a equipe de saúde em articulação com a família 

pode compreender quais são os medos, as limitações, as dúvidas e os estigmas que 

perpassam o processo de adoecimento do paciente. Essa articulação favorece a 

promoção de atividades educativas na elaboração do processo de doença, do alívio 

dos sintomas, do gerenciamento das crises, das limitações sociais e econômicas, 

auxiliando a família a enfrentar o impacto da doença (GIACON; GALERA, 2006; 

COLVERO, 2004; GALERA, 2002).  

O termo sobrecarga familiar, refere-se ao impacto causado no ambiente 

familiar pela convivência com o paciente, sobretudo em relação aos aspectos 

emocionais e econômicos. (HANSEN, 2014; SANT’ANA et al., 2011; SOUZA et al., 

2009). Nessa direção, a sobrecarga familiar divide-se em duas categorias: objetiva e 

subjetiva. A objetiva está relacionada às demandas concretas, tais como o excesso 

de tarefas, o aumento nos gastos financeiros, privação de atividades destinadas ao 

lazer, alterações na saúde física e mental do cuidador, entre outras. A subjetiva 

refere-se ao universo dos sentimentos, dentre eles destacam-se os sentimentos de 

culpa, frustração, impotência, desamparo entre outros (HANSEN, 2014; KATE, 

2013).  

Para investigar a sobrecarga familiar foram desenvolvidos vários 

instrumentos (SCAZUFCA, 2002; SCHENE; TESSLER; GAMACHE, 1994; PLATT, 

1985) que permitem avaliar o impacto do papel de cuidador nas atividades de lazer e 
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da vida social, no trabalho, na saúde mental e física, na situação financeira, no 

consumo de psicofármacos, bem como, o estresse, o estigma, a culpa, entre outros 

(SCAZUFCA, 2002). 

Diante do exposto, os estudos evidenciam que as intervenções propostas 

aos familiares de pacientes no PEP devem focalizar a redução da EE e a sobrecarga 

familiar com vistas à melhora do prognóstico. Estes trabalhos também apontam 

níveis elevados de EE dos familiares, principalmente, no início dos sintomas 

psicóticos (RAUNE; KUIPERS; BEBBINGTON, 2004; BACHMANN et al., 2002; 

HEIKKILA et al., 2002; PETTERSON et al., 2000). 

Dentre as intervenções propostas para o PEP propõem-se a terapia 

familiar comportamental, terapia de solução de problemas e psicoeducação 

(GLESSON et al., 2009). Também outras variáveis tais como, sexo, idade e 

escolaridade do familiar e do paciente, situação conjugal do familiar, tempo de 

convivência, PPNT, tempo do PEP, diagnóstico e adesão ao tratamento podem 

influenciar a relação entre nível de EE e sobrecarga familiar.  

Além disso, é preciso considerar a qualidade do atendimento e tratamento 

psiquiátrico realizado na comunidade, como política pública preconizada aos 

pacientes com transtorno mental (BARROSO, 2006; WAIDMAN, 2004; SACARENO, 

2001; ALVES, 1993). Nessa vertente, os programas de atendimento comunitário 

devem estar entrelaçados aos cuidados informais da família com os pacientes. 

Neste contexto, os familiares são coresponsáveis pela administração dos 

medicamentos, acompanhamento do tratamento, gestão dos gastos, além de lidar 

com os comportamentos problemáticos do paciente, gerando sobrecarga ao 

cuidador (BARROSO, 2006). 

Desse modo, cabe aos cuidadores uma parcela de responsabilidade na 

adesão ao tratamento do paciente. Sabe-se que a adesão ao tratamento é um fator 

que influencia a melhora do prognóstico do paciente, pois estudos mostram forte 

associação entre a não adesão e as recaídas psiquiátricas (VEDANA; MIASSO, 

2012; MORKEN; WILDEN; GRAWE, 2008). A adesão ao tratamento é caracterizada 

como o grau em que o paciente segue as recomendações dos profissionais de 

saúde, comparece aos retornos e que mantém o tratamento indicado (VEDANA; 

MIASSO, 2012; KAPLAN; SADOCK; GREBB, 2003). 

Reconhece-se que a avaliação do ambiente familiar de pacientes no PEP 

contribui tanto para a manutenção do tratamento e prevenção de recaídas 
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psiquiátricas, quanto para efeitos negativos no prognóstico do paciente. O PEP é 

caracterizado por recorrentes recaídas psiquiátricas e até 80% dos pacientes podem 

apresentar uma recaída nos primeiros cinco anos de remissão da doença 

(ALVAREZ- JIMENEZ, 2012; ROBINSON et al., 1999; WIERSMA et al.,1998).  

A ocorrência da recaída é considerada quando o paciente é admitido em 

serviços de psiquiatria, faz uma consulta de emergência com o clínico ou profissional 

da área psiquiátrica tendo como desfecho a internação hospitalar ou observação 

ambulatorial. Também ocorre quando há aumento da dose do medicamento 

antipsicótico prescrito em 50% ou mais. As recaídas psiquiátricas contribuem para a 

deterioração do quadro clinico do paciente, portanto, a prevenção e detecção são 

fundamentais para favorecer um melhor prognóstico (SHIRAKAWA, 2000). 

Ao considerar que: 

 O PEP pode comprometer o prognóstico do paciente e trazer carga de 

sofrimento físico e mental aos pacientes e familiares;  

 A relação entre o PEP e EE pode oferecer subsídios importantes para 

compreender o papel que a EE dos familiares desempenha na evolução do 

transtorno para o paciente; 

 A relação entre o PEP e sobrecarga familiar pode direcionar as 

intervenções de enfermagem no ambiente domiciliar ao reconhecer que os 

familiares têm uma carga de sofrimento físico e mental no papel de 

cuidadores; 

 A relação entre PEP e adesão ao tratamento medicamentoso pode 

melhorar o prognóstico do paciente no PEP. 

 

Assim, ao acreditar que a EE, a sobrecarga familiar e a adesão ao 

tratamento medicamentoso estão imbricadas no processo de adoecimento do 

paciente no PEP, propomo-nos a presente investigação. Esperamos que os 

resultados obtidos nesta investigação forneçam evidencias para o avanço do 

conhecimento nesta temática.  
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1.1 Revisão da Literatura  

 

 

1.1.1 Emoção expressa (EE) e o Primeiro Episódio Psicótico (PEP) 

 

 

Os primeiros estudos que investigaram a EE foram realizados com 

familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia crônica. Outros estudos 

posteriores investigaram familiares de pacientes com outras condições físicas e 

mentais, tais como demência, diabetes e mal de Parkinson (BUGHRA; MCKENZIE, 

2003; KUIPERS; BEBBINGTON, 1990).  

Embora os primeiros estudos que utilizaram o conceito de EE foram 

aqueles cujos pacientes tinham esquizofrenia, pesquisas realizadas nas últimas 

décadas mostraram que os níveis de EE também podem ser estudados para além 

da cronicidade da doença. Nessa vertente, estudos recentes avaliaram a EE nas 

fases iniciais da psicose (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014; BACHMANN et al., 

2002; MENEGHELLI et al., 2011). 

A importância de estudos para avaliar os níveis de EE na fase inicial da 

psicose está relacionada às circunstâncias específicas do início da doença, o que 

difere da esquizofrenia, uma vez que esta já se encontra mais estabelecida e 

entendida pela família (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014). Assim, o estudo da 

EE no PEP não tem o viés relacionado ao curso crônico da esquizofrenia, o que é 

essencial para compreender a ontogênese da relação entre os sintomas e as 

atitudes da família (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014). Portanto, é fundamental 

investigar a associação entre EE, sintomas e os mecanismos que influenciam a fase 

inicial da psicose.  

Um estudo conduzido no estágio inicial da esquizofrenia mostrou que 

aproximadamente metade dos familiares apresentaram elevada EE (GONZÁLEZ-

BLANCH  et al.,  2010; RAUNE; KUIPERS; BEBBINGTON, 2004).  

Estudos recentes que relacionaram os níveis de EE, os sintomas 

psicóticos e o funcionamento dos pacientes no PEP são contraditórios. Alguns 

estudos não encontraram associação entre EE, os sintomas psicóticos e 

funcionamento dos pacientes no PEP (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014; 
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MCFARLANE; COOK, 2007; MENEGHELLI et al., 2011; ÁLVAREZ- JIMÉNEZ et al., 

2010). Por outro lado, outros estudos realizados com pacientes no PEP mostraram 

associação entre os sintomas psicóticos e os níveis de CC e SEE dos familiares 

(DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014; KING, 2000; MO et al., 2007).  

Além disso, pesquisas realizadas com indivíduos na fase prodrômica 

destacaram a importância do papel que a EE desempenha na evolução da psicose 

precoce. Dessa forma, os níveis de CC e SEE são fatores relevantes associados 

aos sintomas psicóticos e ao funcionamento dos pacientes no PEP (DOMÍNGUEZ- 

MARTINÉZ et al., 2014; O’BRIEN et al., 2008). 

As implicações do nível elevado de EE em familiares de pacientes no 

PEP permanecem incertas, mas sabe-se que sua influência pode prejudicar o 

prognóstico do paciente. Desse modo, ampliar o conhecimento sobre a EE e o PEP 

pode oferecer subsídios importantes para elaboração de intervenções de 

enfermagem aos pacientes no PEP, bem como compreender a sobrecarga familiar 

no cuidado a estes pacientes. 

 

 

1.1.2 Sobrecarga familiar e o Primeiro Episódio Psicótico (PEP) 

 

 

Reconhece-se que elevados níveis de sobrecarga familiar estão 

presentes em familiares com diversas doenças crônicas, tais como, a demência, o 

transtorno afetivo bipolar e as psicoses (PATEL et al, 2014; CONTADOR et al, 2012; 

BEENTJES; GOOSSENS; POLASWSKY, 2012; STEELE; MARUYAMA; GALYNKER, 

2010).  

Dentre os fatores que influenciam a sobrecarga de cuidadores temos a 

relação cuidador e paciente, a idade do cuidador e o apoio social recebido pelo 

cuidador (PATEL et al, 2014; HADRY’S; ADAMOWSKI; KIEJNA, 2011; KUIPERS; 

BEBBINGTON, 2005). Além disso, um estudo mostrou que as mulheres também 

apresentam níveis mais elevados de sobrecarga familiar (PATEL et al, 2014). 

Em particular, no PEP, a sobrecarga familiar apresenta níveis elevados e 

evidências sugerem que a sobrecarga familiar é uma boa preditora para um mau 

prognóstico do paciente. Além disso, um alto nível de sobrecarga foi associado à 

elevada EE em familiares de pacientes no PEP (PATEL et al, 2014; WEIMAND et al., 
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2010; RUDNICK, 2004). 

Um estudo conduzido com pacientes com esquizofrenia que avaliou a 

relação entre os níveis de EE e a sobrecarga familiar mostrou que a elevada EE está 

associada com os níveis mais elevados de sobrecarga (SCAZUFCA; KUIPERS, 

1996).  

Outros trabalhos mostram que os cuidadores de pacientes com psicose 

crônica têm elevados níveis de sobrecarga, que afetam a sua saúde e a sua 

qualidade de vida (KOUTRA et al., 2014; CAQUEO-URIZAR; GUTIERREZ-

MALDONADO, 2006; GUTIERREZ-MALDONADO et al., 2005). Entretanto, 

pesquisas recentes mostram que cuidadores de pacientes no PEP também têm 

elevados níveis de sobrecarga e de sofrimento psíquico logo após o início da doença 

(KOUTRA et al., 2014; BOYDELLl et al., 2014; MCCANN et al., 2011).  

No entanto, constata-se que na literatura nacional os estudos sobre 

sobrecarga familiar e PEP são escassos e investigar a relação da sobrecarga 

familiar e o PEP pode oferecer subsídios importantes para avançar no conhecimento 

sobre esta temática e ampliar a compreensão dos outros fatores contribuintes para a 

adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso no PEP. 

 

 

1.1.3 Adesão ao tratamento medicamentoso e o Primeiro Episódio Psicótico 

(PEP) 

 

 

Definir adesão ao tratamento é uma tarefa complexa devido às várias 

definições encontradas na literatura. Pode-se definir adesão como o grau em que o 

paciente segue as recomendações médicas ou do profissional de saúde, retorna e 

mantém o tratamento indicado (SADOCK; SADOCK, 2007). Outra definição refere-

se à adesão ao tratamento como o resultado do esforço colaborativo entre paciente 

e profissional de saúde (REINERS et al., 2008).  

Em contrapartida, a falta de adesão é caracterizada pela interrupção do 

medicamento, inadequação das doses do medicamento ou da utilização de 

fármacos não prescritos (REINERS et al., 2008). 

A baixa adesão ao tratamento também está relacionada a outros 

comportamentos que vão além do seguimento da prescrição médica e envolve 
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aspectos referentes ao tratamento, aos fatores socioeconômicos, ao sistema de 

saúde, entre outros (GUSMÃO; MION, 2006; HAYNES, 1979). 

Em relação ao tratamento medicamentoso, os erros relacionados à 

adesão são classificados em quatro grupos. O primeiro grupo refere-se aos erros de 

omissão, ou seja, não tomar o medicamento prescrito. O segundo, aos erros de 

finalidade, ou seja, tomar os medicamentos por razões diferentes da proposta, já o 

terceiro, alude aos erros de dosagem. Por fim, o quarto e último grupo refere-se aos 

erros de periodicidade ou sequência das ingestões (ROSA, ELKIS, 2007; 

BLACKWELL, 1976). 

No PEP a adesão ao tratamento é importante, uma vez que intervenções 

precoces reforçando os comportamentos para a adesão ao tratamento prescrito no 

início da doença podem melhorar o prognóstico do paciente. Espera-se que o 

tratamento farmacológico esteja entrelaçado com abordagens psicossociais para 

auxiliar na reintegração do paciente (LOUZÃ, 2000). 

O tratamento farmacológico tem como finalidade melhorar a qualidade de 

vida, incrementar a socialização, aumentar o desempenho das atividades diárias e 

melhorar a percepção de autocontrole (VEDANA, 2011). Dessa forma, o 

medicamento deve ser prescrito de forma a maximizar os efeitos benéficos e 

minimizar os efeitos colaterais. Dentre os medicamentos que podem minimizar os 

efeitos colaterais temos a nova geração de antipsicóticos que contribuem para a 

adesão ao tratamento (CHAVES, 2007; REMINGTON, 2005). 

Além do tratamento farmacológico, a intervenção familiar é considerada 

uma importante vertente do tratamento. No entanto, é preciso considerar que 

pacientes e familiares no PEP têm comportamentos diferentes quando comparados 

a aqueles com condição crônica, devido à falta de experiência com a psicose. Os 

familiares enfrentam grande mudança no seu comportamento ao deparar com o 

parente adoecido, além de lidar com as incertezas sobre o diagnóstico e tratamento 

(CHAVES, 2007; MCGORRY, 1995). Assim, a intervenção familiar no PEP deve 

prevenir ou limitar o comprometimento cognitivo, mental e social do paciente e do 

familiar após a primeira crise (BIRCHWOOD; MACMILLAN, 1993). 

Vários fatores podem influenciar a adesão ao tratamento. Esses fatores 

estão relacionados ao sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade, nível 

socioeconômico, cronicidade da doença, ausência de sintomas, às crenças de 

saúde, hábitos de vida e culturais, desconhecimento da doença, experiência com a 
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doença no contexto familiar, autoestima, custo do tratamento, efeitos indesejáveis 

dos medicamentos, esquemas terapêuticos complexos, à instituição, acesso ao 

serviço de saúde, tempo de espera versus tempo de atendimento e relacionamento 

com a equipe de saúde (GUSMÃO; MION, 2006; CRAMER 1991).  

Também, os efeitos colaterais dos medicamentos, a preocupação 

relacionada a danos futuros, obrigatoriedade de reafirmar constantemente o 

transtorno mental e a permanência do sofrimento causado pela psicose desencadeia 

no paciente sentimentos antagônicos e ambivalentes em relação ao uso do 

medicamento (VEDANA, 2011). 

Além dos efeitos colaterais, o paciente pode interromper o tratamento 

caso sinta melhora dos sintomas e considere curado. A piora da sintomatologia 

também pode predispor o paciente a interromper o tratamento. O paciente também 

pode parar de tomar o medicamento e desejar testar seu comportamento, sem o 

efeito do medicamento (VEDANA, 2011). Outro fator apontado refere-se ao ganho 

de peso em pacientes no PEP. O ganho de peso dos pacientes tem influência 

significativa na adesão ao tratamento farmacológico, podendo fazê-los abandonar o 

tratamento (CHAVES, 2007; ADDINGTON et al., 2003b). 

Desse modo, constata-se que a adesão ao tratamento é um processo 

complexo e multifatorial. Reconhece-se que muitos fatores estão relacionados ao 

comportamento do paciente, no entanto, há escassez de estudos sobre os aspectos 

sociais e culturais relacionados à adesão, tais como as crenças e as formas de 

enfrentamento do tratamento (NICOLINO, et al., 2011; LEITE; VASCONCELLOS, 

2003). 

Todavia, a abordagem dos efeitos colaterais dos psicofármacos continua 

sendo um desafio aos profissionais de saúde para melhorar a adesão ao tratamento 

medicamentoso. Os efeitos colaterais dos medicamentos devem ser avaliados, 

eliminados ou minimizados. Para tanto, para aumentar a adesão pode-se ter como 

estratégias a substituição do medicamento, redução da dosagem, utilização de 

medicamentos para diminuir os efeitos adversos, entre outros (ROSA, ELKIS, 2007). 

É inquestionável que o tratamento farmacológico apresenta benefícios irrefutáveis. 

Entretanto, os medicamentos trazem sobrecarga de cuidados ao paciente e a 

família, devido às características dos fármacos utilizados no PEP, gerando 

sentimentos ambivalentes, mesmo reconhecendo a importância da adesão ao 

tratamento medicamentoso para a melhora do prognóstico (NICOLINO, et al., 2011; 
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GINER et al., 2006; RUDGE, MORSE, 2004). Dessa forma, o empoderamento do 

paciente e da família pode contribuir para a adesão ao tratamento (GIACCHERO; 

MIASSO, 2008; SHIRAKAWA, 2000). 

Diante do exposto, ao considerar a escassez de estudos na literatura 

nacional sobre a relação do PEP com a EE, sobrecarga familiar e adesão ao 

tratamento medicamentoso formulamos as seguintes hipóteses de investigação: 

 Existe associação entre os níveis de EE, sobrecarga familiar e as variáveis 

sociodemográficas e clínicas de familiares e de pacientes no PEP; 

 Existe associação entre os níveis de EE e a sobrecarga de familiares de 

pacientes no PEP; 

 Existe associação entre os níveis de EE, sobrecarga familiar e a adesão ao 

tratamento medicamentoso de pacientes no PEP;  

 As variáveis sociodemográficas e clínicas de familiares e de pacientes no 

PEP e a não adesão ao tratamento medicamentoso são preditores de 

elevados níveis de EE, CC e SEE; 

 As variáveis sociodemográficas e clínicas de familiares e de pacientes no 

PEP e a não adesão ao tratamento medicamentoso são preditores de 

elevados níveis de sobrecarga familiar. 
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2.1 Objetivo geral 

 

 

 Determinar os fatores relacionados aos níveis de EE e sobrecarga de 

familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Caracterizar os familiares e pacientes segundo as variáveis 

sociodemográficas e clínicas; 

 Classificar os níveis de EE, de sobrecarga de familiares e adesão ao 

tratamento medicamentoso de pacientes no PEP;  

 Analisar a associação entre os níveis de EE e de sobrecarga de 

familiares segundo as variáveis sociodemográficas, clínicas e adesão 

ao tratamento medicamentoso de pacientes no PEP e de seus 

familiares; 

 Verificar a associação entre os níveis de EE e a sobrecarga de 

familiares de pacientes no PEP; 

 Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes no PEP e de seus 

familiares segundo os níveis de EE, CC e SEE;  

 Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes no PEP e de seus 

familiares segundo os níveis de sobrecarga dos familiares; 
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3.1 Tipo de estudo 

 

 

Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, com a 

finalidade de determinar os níveis de EE e sobrecarga de familiares de pacientes no 

primeiro episódio psicótico e os fatores relacionados.   

 

 

3.2 Local do estudo  

 

 

O estudo foi realizado no ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (APEP-HCFMRP/USP), localizado no interior do estado de São 

Paulo. 

O APEP instituiu- se como uma unidade ambulatorial para atendimento 

especializado de PEP. Atualmente, são acompanhados no APEP aproximadamente 

três casos novos e 15 retornos todas às terças-feiras. O tratamento neste 

ambulatório é ofertado aos pacientes com idade superior a 12 anos, residentes em 

um dos 26 municípios da DRS XIII de Ribeirão Preto-SP e pela demanda de 

pacientes com sintomas psicóticos a partir de abril de 2012. O atendimento é 

realizado por médicos contratados, médicos residentes da psiquiatria, supervisores, 

psicólogos e enfermeiros.  

Além da consulta médica, é oferecido um grupo de psicoeducação para 

pacientes e familiares e intervenções individuais às famílias. O grupo é conduzido 

por uma psicóloga, dois médicos residentes da psiquiatria e um enfermeiro ou aluno 

de enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (EERP/USP). O grupo de psicoeducação é realizado às terças-feiras, 

com duração de uma hora. Já a intervenção individual às famílias é oferecida desde 

2013 e é vinculada a uma atividade de extensão da EERP/USP. Cabe à 

enfermagem realizar intervenção individual às famílias que apresentam dificuldades 

de relacionamento e comunicação entre os seus membros e/ou com o serviço, ou 

baixa adesão ao tratamento. A intervenção visa promover um melhor prognóstico ao 
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paciente, melhoria da qualidade de vida e do ambiente familiar. O referencial teórico 

utilizado é a Teoria Sistêmica e o Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção de 

Enfermagem à Família (WRIGHT; LEAHEY, 2000). 

 

 

3.3 Participantes do estudo 

 

 

A população do estudo foi composta por todos os pacientes que fazem 

seguimento no APEP-HCFMRP/SP e seus familiares de acordo com os critérios de 

seleção do estudo.  

Os critérios de seleção estabelecidos para os pacientes foram: idade 

superior a 12 anos, de ambos os sexos, com todos os níveis de escolaridade ou 

analfabetos, nacionalidade brasileira. Foram excluídos os pacientes que participam 

ou já participaram da intervenção individual às famílias realizada no ambulatório.   

Os critérios de seleção para os familiares foram: idade superior a 18 anos, 

de ambos os sexos, com todos os níveis de escolaridade ou analfabetos, 

nacionalidade brasileira, que convivem no domicílio do paciente há mais de seis 

meses. O tempo de convivência foi estabelecido baseado na experiência dos 

pesquisadores com familiares de pacientes com esquizofrenia. Foram excluídos os 

familiares que referiram realizar tratamento psiquiátrico e os que participam ou já 

participaram da intervenção individual às famílias realizada no ambulatório.   

No período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016 foram recrutadas 166 

díades (pacientes e familiares), destas foram excluídas 20 díades que não 

atenderam aos critérios de seleção. Desse modo, 146 díades foram potencialmente 

elegíveis para participar do estudo. Dos 146, 14 recusaram participar do estudo. 

Foram consideradas recusas, os familiares e pacientes que não participaram do 

estudo, após três tentativas. Portanto, foram elegíveis 132 participantes. No entanto, 

11 pacientes não tinham familiar com disponibilidade para participar do estudo.  Dos 

121 restantes, 21 deles receberam alta ou abandonaram o tratamento. Portanto, a 

amostra de conveniência foi constituída por 100 díades, conforme se segue na 

Figura1.  
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Figura 1 - Fluxograma dos participantes  
 

Díades recrutadas (n= 166) 

 

Potencialmente Elegíveis (n=146)  

 

Não atenderam aos critérios de 
seleção (n=20) 

 

Recusas (n=14) 

 

Elegíveis (n=132) 

 

Elegíveis para estudo (n=121) 

 

Receberam alta médica ou 
abandonaram tratamento (n=21) 

Amostra 100 díades 

Familiar não tinha disponibilidade 
para participar (n=11) 
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3.4 Instrumentos de coleta de dados 
 

 

Para a coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos: um 

formulário; o Family Questionnaire - Versão Português do Brasil (FQ-VPB); o 

Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ISC) e a Medida de Adesão aos 

Tratamentos (MAT). 

 

 

3.4.1 Formulário 

 

 

Esse formulário contém 13 questões fechadas, sendo seis relacionadas 

às variáveis sociodemográficas dos familiares (sexo, data de nascimento, 

escolaridade, situação conjugal, grau de parentesco e tempo de convivência com o 

paciente) e sete dos pacientes (sexo, data de nascimento, escolaridade, primeiro 

contato com o serviço de saúde, tempo de tratamento no APEP, período de psicose 

não tratada (PPNT) e diagnóstico médico do paciente de acordo com a CID 10 

(APÊNDICE E).  

Os dados referentes ao período de psicose não tratada foram obtidos do 

projeto de pesquisa STREAM realizado no APEP. Para obtenção dessa variável, os 

pesquisadores utilizaram o Cronograma de Início de Sintomas de Nottingham 

(Nottingham Onset Schedule- NOS) que permite mensurar a data de início da 

psicose, investigar a duração do PPNT e caracterizar os sintomas entre seu início e 

a busca de atendimento médico (SINGH, 2005). Este instrumento foi traduzido e 

adaptado para o português pelos autores do projeto STREAM. 

 

 

3.4.2 Family Questionnaire - Versão Português do Brasil (FQ-VPB) 

 

 

Esse instrumento foi desenvolvido na Alemanha, por Georg Wiedemann e 

colaboradores (2002), adaptado e validado no Brasil por Zanetti e colaboradores 

(2013). Este questionário contém 20 itens, subdivididos em dois domínios: 
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Comentários Críticos (CC) (10 itens – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) e 

Superenvolvimento Emocional (SEE) (10 itens – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Os 

itens dos dois domínios, CC e SEE refletem diferentes situações que os familiares 

utilizam para enfrentar os seus problemas no cotidiano. Para o preenchimento do 

questionário, os familiares devem assinalar com que frequência eles lidam com os 

pacientes no PEP em determinadas situações. As respostas são computadas em 

uma escala Likert de quatro pontos nos quais os itens de respostas variam de muito 

raramente (1) e raramente (2) a quase sempre (3) e sempre (4). Os familiares são 

classificados com alta emoção expressa quando os valores obtidos alcançam 23 ou 

mais pontos no domínio CC, ou 27 ou mais no domínio SEE, com intervalo possível 

para cada domínio de 10 a 40. No teste de avaliação da consistência interna da 

versão em português do instrumento, o valor do α de Cronbach encontrado foi de 

0,861 para o domínio CC e 0,655 para o domínio SEE (ZANETTI; GIACON; 

GALERA, 2012; ZANETTI et al., 2013) (ANEXO A). 

 

 

3.4.3 Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ISC)  

 

 

A denominada Zarit Burden Interview- ZBI foi desenvolvida por Zarit & 

Zarit em 1987. Esse inventário foi traduzido para o português por Scazufca (2002), 

que verificou a consistência interna e a sua validade em cuidadores de indivíduos 

com doenças mentais. Em 2004, Taub et al. avaliaram a confiabilidade deste 

inventário em familiares de pacientes com demência, e encontrou o α de Cronbach 

de 0,77 e 0,8. Esses estudos mostraram que a versão brasileira do Inventário de 

Sobrecarga do Cuidador (ISC) é um instrumento padronizado, válido e confiável 

para ser utilizado como uma medida da sobrecarga dos cuidadores. A escala reflete 

a percepção do cuidador quanto a: saúde, vida pessoal e social, situação financeira, 

bem-estar pessoal e relações interpessoais.  O ISC é composto por 22 questões, 

sendo que as respostas variam em uma escala ordinal de nunca (0) a quase sempre 

(4). Na última questão os escores são: nem um pouco (0), um pouco (1), 

moderadamente (3), muito (3), extremamente (4). O escore global varia entre zero e 

88 e quanto maior o escore maior a percepção de sobrecarga. A classificação segue 

os escores: ausência de sobrecarga (escores inferiores a 21), sobrecarga moderada 
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a leve (escores entre 21 e 40), sobrecarga moderada a severa (escores entre 41 a 

60), sobrecarga intensa (escores superiores a 61) (ZARIT, 1987) (ANEXO C).  

 

 

3.4.4 Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) 

 

 

Esse instrumento foi desenvolvido por Morisky, Green e Levine (1986), 

adaptada e validado em Portugal por Delgado e Lima (2001) apresentando boa 

consistência interna (coeficiente α de Cronbach de 0,74) e readaptada para o Brasil 

por Faria (2008). Esse instrumento auxilia na identificação dos comportamentos dos 

pacientes quanto à sua adesão ao tratamento medicamentoso. O instrumento 

contém sete itens e as respostas são obtidas em uma escala ordinal que varia de 

nunca (1) a sempre (6). Os valores obtidos das respostas aos sete itens são 

somados e divididos pelo número de itens, variando de 1 a 6. Em seguida, os 

valores maiores ou iguais a cinco, serão computados como um (o que na escala 

original corresponde como aderente) e os demais serão computados como zero (não 

aderentes na escala original), finalizando em uma escala dicotômica sim/não 

(aderente/ não aderente) (CARVALHO et al., 2010). (ANEXO B). 

 

 

3.5 Procedimento de coleta de dados 

 

 

Os pacientes e seus familiares foram recrutados no ambulatório de 

Primeiro Episódio Psicótico do HCFMRP/USP de acordo com os critérios de 

seleção do estudo. O convite para que os pacientes e seus familiares participassem 

da pesquisa foi realizado após a consulta médica no ambulatório ou por via 

telefônica. Os participantes que aceitaram o convite foram solicitados a comparecer 

no ambulatório de acordo com a sua disponibilidade e, se possível, 

concomitantemente, à data de retorno à consulta médica no ambulatório. Aos que 

concordaram em participar do estudo foi solicitado a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Para os pacientes menores de 18 anos foi 
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entregue o Termo de Assentimento e ao responsável o Termo de Responsabilidade 

Legal. O período da coleta de dados foi de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Os 

dados foram obtidos mediante entrevista, em ambiente privativo, onde os 

participantes puderam emitir suas respostas sem interferências. Primeiramente os 

familiares e pacientes responderam as questões sobre as variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Em seguida, os familiares foram convidados a se 

dirigir para outra sala reservada para responderem o FQ-VPB e o ISC sem a 

presença do paciente. O paciente permaneceu na primeira sala para aplicação do 

MAT. A pesquisadora realizou a leitura do instrumento para todos os participantes e 

a média do tempo de aplicação foi de 40 minutos. 

 

 

3.6 Análise dos dados 

 

 

Os dados obtidos foram digitados em uma planilha no programa Excel. 

Utilizou-se a técnica de dupla digitação das respostas obtidas na coleta de dados, 

em seguida, os dados foram transportados para o programa Statistical Package for 

the Social Science (SPSS).  

A estatística descritiva foi utilizada para todas as variáveis do estudo. As 

variáveis categóricas (sexo do familiar e do paciente, situação conjugal do familiar, 

vínculo com o paciente, diagnóstico médico do paciente, adesão ao tratamento, 

níveis de EE, CC e SEE e de sobrecarga familiar) foram analisadas por frequência 

simples. As variáveis numéricas (idade e escolaridade do familiar e do paciente, 

tempo de convivência, primeiro contato do paciente com o serviço de saúde por 

sintomas psicóticos, tempo de tratamento no APEP e o PPNT) foram analisadas por 

medidas de tendência central (média e mediana), dispersão (desvio-padrão) e 

intervalo. 

O teste qui-quadrado de Pearson e o teste Exato de Fisher foram 

utilizados para verificar a associação entre as variáveis categóricas e os níveis de 

EE, SEE, CC e de sobrecarga familiar. Para verificar a distribuição das variáveis 

numéricas foi adotado o teste Shapiro-Wilk. Apenas a variável idade do familiar 

apresentou distribuição normal. Desse modo, o Teste t de Student foi selecionado 
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para avaliar a comparação das médias entre a idade do familiar e os níveis de EE, 

SEE e CC. O teste ANOVA foi utilizado para a comparação das médias entre a 

idade do familiar e os níveis de sobrecarga familiar. Para a comparação das médias 

entre idade do paciente, escolaridade do familiar e do paciente, horas de 

convivência com o paciente, primeiro contato do paciente com o serviço de saúde 

por sintomas psicóticos, tempo de tratamento no APEP e o PPNT com os níveis de 

EE, SEE e CC foi adotado o teste de Mann Whitney e para essas variáveis com os 

níveis de sobrecarga familiar o teste de Kruskal-Wallis.  

O alfa de Cronbach foi calculado para avaliar a consistência interna dos 

itens dos instrumentos FQ-VPB, ISC e MAT.  

A análise de regressão logística múltipla foi utilizada para analisar a 

relação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e adesão ao tratamento 

medicamentoso de pacientes no PEP e de seus familiares segundo os níveis de EE, 

CC, SEE e de sobrecarga familiar, para tal utilizou-se o programa R Versão 3.1.2.  

Na análise de regressão logística múltipla, as variáveis desfechos foram 

emoção expressa (EE), comentários críticos (CC) e superenvolvimento emocional 

(SEE); todas considerando os níveis baixo ou alto e a sobrecarga familiar 

classificada como ausência, moderada, moderada à severa/severa. As variáveis 

independentes estudadas em relação aos níveis de EE e de sobrecarga familiar  

foram a adesão ao tratamento (aderente ou não aderente), sexo do familiar 

(masculino ou feminino), idade do familiar (anos), escolaridade do familiar (anos de 

estudo), situação conjugal do familiar (com ou sem companheiro), vínculo com o 

paciente (mãe, esposo(a) ou Outros), tempo de convivência (horas/dia), idade do 

paciente (anos), sexo do paciente (masculino ou feminino), escolaridade do paciente 

(anos), primeiro contato com o serviço de saúde (meses), tempo de início do 

tratamento no APEP (meses), diagnóstico (esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, 

depressão ou outros, sem diagnóstico) e período de psicose não tratada (meses). 

Para o ajuste dos modelos foram seguidos os seguintes passos: 

inicialmente foram inseridas todas as variáveis independentes, com exceção do 

PPNT devido ao número elevado de valores faltantes desta variável. A variável com 

o maior p-valor era retirada do modelo e um novo ajuste realizado com as demais. O 

procedimento foi repetido até que restassem apenas variáveis significantes no 

modelo. Em cada modelo também foi calculado o fator de inflação da variância (VIF) 

para verificar a presença de multicolinearidade entre as variáveis independentes do 
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modelo. Valores maiores que 10 caracterizavam presença de multicolinearidade 

(MONTGOMERY, PECK E VINING, 2001). 

Ao modelo selecionado no primeiro passo foi adicionado a variável PPNT 

para verificar se ela apresentava significância na presença das outras variáveis. Um 

terceiro ajuste foi feito foi feito com as variáveis significantes, sem a PPNT e as 

observações correspondentes à ausência desta variável com a finalidade de verificar 

o efeito da ausência destes valores faltantes. Nestes últimos modelos foram 

calculadas as respectivas razões de chances (OR) com o respectivo intervalo de 

confiança (IC) de 95%. Em todas as análises o nível de significância adotado foi de 

alfa = 0,05.  

 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

 

O projeto foi autorizado pelo chefe do Departamento de Neurociências e 

Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo em relação à anuência para o desenvolvimento do 

estudo no Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico, no dia 20 de março de 2014 

(ANEXO D). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no dia 16 de abril de 

2014 (of. CEP – EERP/USP 075/2014, CAAE: 28246014.4.0000.5393) (ANEXO E) 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo como instituição 

coparticipante, em 25 de junho de 2014 (ANEXO F).  

Os participantes do estudo foram esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa, procedimentos e importância. As entrevistas foram realizadas em 

ambiente privativo e os instrumentos preenchidos de forma que os entrevistados 

não fossem identificados. Todos os participantes que aceitaram participar da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICES A 

e B). Nesse estudo, foram obedecidas as orientações conforme determina a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  
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4.1 Caracterização dos familiares e pacientes no PEP segundo as 

variáveis sociodemográficas e clínicas 

 
 

Participaram do estudo 100 díades, sendo 100 pacientes e 100 familiares. 

Em relação às características sociodemográficas dos familiares, observou-se 

predominância do sexo feminino (82%), mães (54%), com média de idade de 46,2 

anos (DP=13,1), média de 7,1 anos de estudo, com companheiro (59%) e média de 

horas de convivência com o paciente por dia de 15,6 (DP=8,6), conforme Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos familiares do estudo segundo as variáveis 
sociodemográficas (n=100). Ribeirão Preto, 2016. 

 
Variável n(%) Média 

(DP) 
Mediana 

(Intervalo) 

Sexo    
Feminino 82(82)   

Masculino 18(18)   
Idade (anos)*  46,2(13,1) 44,5(18-83) 
Escolaridade (anos de estudo)*  7,1(4,2) 7,0 (0-19) 
Situação conjugal    
Com companheiro 59(59)   
Sem companheiro 41(41)   
Vínculo com o paciente    
Mães 54(54)   
Esposo (a) 18(18)   
Outros 28(28)   
Horas de convivência com o paciente 
(horas/dia) 

 15,6 (8,6) 16,0 (1-24) 

*n=99 

 

 

Dos pacientes no primeiro episódio psicótico, 58(58%) eram do sexo 

masculino, a média de idade foi de 32,4 anos (DP= 15,0) e a média de anos de 

estudo, 8,1 anos (DP=3,4). A média de meses desde o primeiro contato do paciente 

com o serviço de saúde por sintomas psicóticos foi de 18,4 meses (DP=29,8). A 

média em que o paciente realiza o tratamento no serviço selecionado foi de 9,8 

meses (DP=10,8) e a média do período de psicose não tratada (PPNT) foi 5,3 meses 

(DP=11,6). Ao considerar o diagnóstico dos pacientes, 31(31%) receberam 

diagnóstico de esquizofrenia, 17(17%) de transtorno afetivo bipolar, 17(17%) outros 

diagnósticos e 35(35%) ainda não foram diagnosticados.  Em relação à aplicação da 
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MAT, 84% dos pacientes no PEP foram classificados como aderentes ao tratamento 

medicamentoso (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes do estudo segundo as variáveis 
sociodemográficas e clínicas (n=100). Ribeirão Preto, 2016. 

 

Variável n(%) Média 
(DP) 

Mediana 
(Intervalo) 

Sexo    
Feminino 42(42)   
Masculino 58(58)   
    
Idade (anos)*  32,4 (15,0) 26,0 (13,4-65,0) 
    
Escolaridade*  8,1 (3,4) 9,0 (0-15) 
    
Primeiro contato com o serviço de 
saúde (meses)* 

 18,4 (29,8) 9,0 (1-240) 
 

    
Tempo de tratamento no APEP 
(meses)** 

 9,8 (10,8) 5,0 (1-34) 

    
PPNT(meses)***  5,3(11,6) 1,0 (1-66) 
    
Diagnóstico médico    
Esquizofrenia 31(31)   
Transtorno Afetivo Bipolar 17(17)   
Outros diagnósticos 17(17)   
Sem diagnóstico 35(35)   

*n=99**n=98***n=45 

 

 

4.2 Classificação dos níveis de EE, sobrecarga de familiares de 

pacientes no PEP e adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

A maioria dos familiares (62%) foi classificado com elevado nível de EE, 63% 

com baixo nível de comentários críticos e 59% com elevado nível de SEE. Em 

relação ao ISC, 43% apresentaram nível moderado de sobrecarga familiar. Quanto 

ao MAT 84% dos pacientes foram considerados aderentes ao tratamento. (Tabela 

3).   
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Tabela 3 - Classificação dos familiares segundo os níveis de EE e de seus domínios, 
de sobrecarga, adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes e os 
resultados da consistência interna (n=100). Ribeirão Preto, 2016. 

 
Variáveis nº(%) Alpha Cronbach 

Emoção expressa   0,902 
Elevado 62(62)  
Baixo 38(38)  
Comentários Críticos  0,788 
Elevado 37(37)  
Baixo 63(63)  
Superenvolvimento emocional  0,895 
Elevado 59(59)  
Baixo 41(41)  
Sobrecarga familiar  0,866 
Ausente 33(33)  
Moderada 43(43)  
Moderada a severa/severa 24(24)  
MAT  0,829 
Aderente 84(84)  
Não aderente 16(16)  

 

 

A análise da consistência interna dos itens de cada um dos domínios do FQ-

VPB, CC e SEE, do ISC e da MAT foi avaliada pelo Alfa de Cronbach. Os alfas 

obtidos foram 0,788 para o domínio CC e 0,895 para o domínio SEE, para a 

aplicação do ISC o valor obtido foi de 0,866 e para a MAT foi 0,829 (Tabela 3). 

 

 

4.3 Análise da associação entre os níveis de EE e de sobrecarga de 

familiares segundo as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes no PEP e de 

seus familiares  

 

A Tabela 4 mostra os resultados dos testes de associação entre as 

variáveis sexo do familiar, situação conjugal do familiar e vínculo com o paciente e 

os níveis de EE, CC, SEE e sobrecarga familiar. Verifica-se que houve associação 

significante apenas entre os níveis de EE e SEE e o sexo dos familiares (p=0,026 e 

p=0,003, respectivamente) e, entre o vínculo com o paciente e os níveis de EE, SEE 

e CC (p=0,009, p=0,006 e p=0,040, respectivamente).   
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Tabela 4 - Níveis de EE, SEE, CC e de sobrecarga de cuidadores segundo as variáveis sociodemográficas dos familiares de 
pacientes no PEP (n=100), Ribeirão Preto, 2016. 

 

 

Sexo  Situação conjugal  Vínculo  

Feminino 

(n=82) 

Masculino 

(n=18) 

p 

valor 

Com  

Companheiro 

(n= 59) 

Sem  

Companheiro 

(n= 41) 

p  

valor 

Mães 

(n= 54) 

Esposo(a) 

(n=18) 

Outros 

(n=28) 

p  

valor 

EE, n(%)   0,026*   0,808*    0,009* 

Elevado 55 (55) 7 (7)  

 

36 (36) 26 (26)  40(40) 11(11) 11(11)  

Baixo 27 (27) 11 (11) 23 (23) 15 (15)  14(14) 7(7) 17(17)  

SEE, n(%)   0,003*   0,738*    0,006* 

Elevado 54 (54) 5 (5)  34 (34) 25 (25)  39(39) 10(10) 10(10)  

Baixo 28 (28) 13 (13)  25 (25) 16 (16)  15(15) 8(8) 18(18)  

CC, n(%)   0,185**   0,943*    0,040* 

Elevado 33 (33) 4 (4)  22 (22) 15 (15)  26(26) 5(5) 6(6)  

Baixo 49 (49) 14 (14)  37 (37) 26 (26)  28(28) 13(13) 22(22)  

Sobrecarga, 
n(%) 

  0,236*   0,767*    0,076* 

Ausente 24 (24) 9 (9)  18(30,5) 15(15)  12(12) 6(6) 15(15)  

Moderada 37 (37) 6 (6)  27(45,8) 16(16)  27(27) 7(7) 9(9)  

Moderada a      
severa/severa 

21(21) 3(3)  14(23,7) 10(10)  15(15) 5(5) 4(4)  

*Qui quadrado de Pearson **Exato de Fisher 
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A Tabela 5 mostra que houve associação significante apenas entre o 

diagnóstico médico do paciente e os níveis de sobrecarga dos familiares (p=0,030).  
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Tabela 5 - Níveis de EE, SEE, CC e sobrecarga familiar segundo o sexo do paciente, diagnóstico médico e adesão ao tratamento 
medicamentoso no primeiro episódio psicótico (n=100), Ribeirão Preto, 2016 

 

 

Sexo  Diagnóstico médico  MAT  

Feminino 

(n= 82) 

Masculino 

(n=18) 

p 

valor 

Esquizofrenia 

(n= 31) 

Transtorno 
Afetivo 
Bipolar 

(n=17) 

Outros 

(n= 17) 

Sem 
diagnóstico 

(n= 35) 

p 

valor 

Aderente 

(n= 84) 

Não 
aderente 

(n= 16) 

p 

valor 

EE n(%)   0,987*     0,582*   0,101* 

Elevado 26(26) 36(36)  

 

20(20) 11(11) 8(8) 23(23)  55(55) 7(7)  

Baixo 16(16) 22(22) 11(11) 6(6) 9(9) 12(12)  29(29) 9(9)  

SEE n(%)   0,748*     0,692*   0,176* 

Elevado 24(24) 35(35)  18(18) 11(11) 8(8) 22(22)  52(52) 7(7)  

Baixo 18(18) 23(23)  13(13) 6(6) 9(9) 13(13)  32(32) 9(9)  

CC n(%)   0,286*     0,086*   0,964* 

Elevado 13(13) 24(24)  17(17) 6(6) 5(5) 9(9)  31(31) 6(6)  

Baixo 29(29) 34(34)  14(14) 11(11) 12(12) 26(26)  53(53) 10(10)  

Sobrecarga 
n(%) 

  0,645*     0,030*   0,844* 

Ausente 16(16) 17(17)  6(6) 10(10) 7(7) 10(10)  27(27) 6(6)  

Moderada 17(17) 26(26)  13(13) 3(3) 8(8) 19(19)  36(36) 7(7)  

Moderada a        
severa/seve
ra 

9(9) 15(15)  12(12) 4(4) 2(2) 6(6)  21(21) 3(3)  

*Qui-quadrado de Pearson     
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No teste de comparação entre os níveis de EE, SEE, CC e SF e as 

médias de idade, escolaridade do familiar e horas de convivência com o paciente 

encontrou-se associação significante apenas entre a escolaridade dos familiares os 

níveis de EE e SEE (p=0,004) (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Níveis de EE, SEE, CC e sobrecarga familiar segundo a média de idade e de escolaridade do familiar e horas de 
convivência com o paciente no primeiro episódio psicótico (n=100), Ribeirão Preto, 2016. 

 

 
Idade (n=99) 
Média (DP) 

p 
valor 

Escolaridade 
(n=99) 

Média (DP) 

p 
valor 

Horas de convivência 
(n=100) 

Média (DP) 

P 
valor 

EE  0,323****  0,004***  0,524*** 

Elevado 47,2 (12,9)  

 

6,1 (4,1)  15,9 (8,8)  

Baixo 44,6 (13,3) 8,6 (3,8)  15,1 (8,4)  

SEE  0,145****  0,004***  0,554*** 

Elevado 47,8 (12,9)  6,1 (4,2)  15,9 (9,0)  

Baixo 43,9 (13,1)  8,5 (3,7)  15,3 (8,2)  

CC  0,638****  0,058***  0,489*** 

Elevado 45,4 (11,3)  6,1 (4,1)  14,9 (8,5)  

Baixo 46,7 (14,1)  7,6 (4,1)  16,0 (8,7)  

Sobrecarga  0,631*  0,065**  0,826** 

Ausente  45,1 (14,6)  7,9 (4,1)  14,9 (8,9)  

Moderada 45,9 (11,6)  7,4 (3,9)  16,2 (8,3)  

Moderada a severa/ 
severa 

48,4 (13,8)  5,4 (4,3)  15,3 (9,1)  

*ANOVA ** Kruskal-Wallis *** Mann-Whitney  **** Teste t de Student 
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Em relação à idade e escolaridade do paciente, o primeiro contato com o 

serviço de saúde, o tempo de tratamento no APEP e PPNT e os níveis de EE, SEE, 

CC e sobrecarga familiar encontrou-se associação significante apenas entre a idade 

do paciente e os níveis de CC (p=0,025) (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Níveis de EE, SEE, CC e sobrecarga familiar segundo a idade e escolaridade do paciente, o primeiro contato com o 

serviço de saúde, o tempo de tratamento no APEP e PPNT (n=100), Ribeirão Preto, 2016. 
 

 
Idade (n=99) 

Média (DP) 

P 

Valor 

Escolaridad
e (n=99) 

Média (DP) 

p  

valor 

Primeiro 
contato 
(n=99) 

Média (DP) 

P 

Valor 

PPNT 

(n= 45) 

p 

valor 

Tempo APEP 
(n=98)  

Média (DP) 

 

EE  0,056*  0,761*  0,763*  0,629*  0,997* 

Elevado 29,9 (13,4)  

 

8,1 (3,4) 
 

17,1 (22,1) 
 

4,4 (8,7) 
 

10,1 (11,2) 
 

Baixo 36,6 (16,6) 8,1 (3,4) 20,7 (39,8) 6,8 (15,6) 9,2 (10,3) 

SEE  0,084*  0,878*  0,591*  0,629*  0,704* 

Elevado 29,9 (13,5) 
 

8,3 (3,4) 
 

16,5 (22,0) 
 

4,4 (8,7) 
 

9,6 (10,9) 
 

Baixo 36,0 (16,4) 8,0 (3,4) 21,2 (38,8) 6,8 (15,6) 9,9 (10,9) 

CC  0,025*  0,787*  0,479*  0,418*  0,383* 

Elevado 27,5 (12,1) 
 

8,2 (3,1) 
 

19,8 (25,9) 
 

5,6 (10,7) 
 

11,6 (11,7) 
 

Baixo 35,4 (15,8) 8,1 (3,5) 17,6 (32,1) 5,1 (12,3) 8,8 (10,2) 

Sobrecarga  0,228**  0,249**  0,909**  0,643**  0,603** 

Ausente 36,1(15,5) 

 

8,7 (3,0) 

 

13,8 (12,9) 

 

7,2 (16,6) 

 

10,3 (10,8) 

 
Moderada 30,4 (14,8) 7,6 (3,3) 20,5 (37,7) 2,8 (2,8) 9,0 (10,9) 

Moderada a      
severa/severa 

31,0 (14,2) 8,3 (3,9) 20,9 (30,3) 7,4 (13,8) 10,5 (11,1) 

** Kruskal-Wallis Test *Mann-Whitney 
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4.4 Análise da associação entre os níveis de EE, SEE, CC segundo 

a sobrecarga familiar no primeiro episódio psicótico.  

 

Os níveis de EE, SEE e CC apresentaram associação significante com os 

níveis de sobrecarga dos familiares (p<0,001) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Níveis de EE, SEE e CC segundo a sobrecarga dos familiares no primeiro 
episódio psicótico (n=100), Ribeirão Preto, 2016.  

 

 

Sobrecarga Familiar  p 

valor 
Ausente Moderada Moderada a 

severa/severa 

EE, n (%)    <0,001* 

Elevado 10(16,1) 28(45,2) 24(38,7)  

Baixo 23(60,5) 15(39,5) 0(0)  

SEE, n (%)    <0,001* 

Elevado 10(16,9) 26(44,1) 23(39,0)  

Baixo 23(56,1) 17(41,5) 1(2,4)  

CC, n (%)    <0,001* 

Elevado 3(8,1) 14(37,8) 20(54,1)  

Baixo 30(47,6) 29(46,0) 4(6,3)  

*Exato de Fisher 

 

 

4.5 Análise da relação entre as variáveis sociodemográficas, 

clínicas e adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes 

no PEP e de seus familiares segundo os níveis de EE, CC e 

SEE  

 

Cabe destacar que para cada modelo apresentado também foi calculado 

o fator de inflação da variância (VIF) para verificar a presença de multicolinearidade 

entre as variáveis independentes. Nenhuma variável apresentou valores acima de 

10, o que indicou ausência de multicolinearidade. 

Para os níveis de EE, no modelo multivariado, após os ajustes, apenas as 
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variáveis escolaridade do familiar e vínculo com o paciente foram significativas 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Regressão Logística Múltipla para o nível elevado EE, Ribeirão Preto, 
2016.  

 
 Estimativas Erro padrão valor z p-valor 

(Intercept) 1,9045 0,5248 3,6290 0,0003 

Escolaridade do familiar -0,1248 0,0577 -2,1620 0,0306 

Vínculo com o paciente 

Esposo(a) -0,7992 0,6112 -1,3080 0,1910 

Outros -1,2127 0,5161 -2,3500 0,0188 

 

 

 

Tabela 10 - Razão de chances (OR) para o nível elevado EE e IC 95%, Ribeirão 
Preto, 2016.  

 
 OR(95%CI) p-valor  

Escolaridade do familiar 0,88(0,79-0,99) 0,026 

Vínculo com o paciente  

Mães Referência 
0,047 

Esposo(a) 0,45(0,14-1,49)  

Outros 0,30(0,11-0,82)  

 

 

De acordo com os resultados os familiares com mais anos de estudo 

constitui-se como um fator de proteção para nível elevado de EE. Tem-se que para 

cada ano de estudo adicional do familiar é esperado uma redução de 12% no nível 

elevado de EE considerando que os familiares tem o mesmo vínculo com o paciente 

(Tabela 10).  

Familiares que tem outros vínculos, ou seja, são pai, avós, sobrinhos, 

primos, tios ou colegas, com o paciente representam fator de proteção para nível 

elevado de EE. Desse modo, ter outro tipo de vínculo com o paciente espera-se uma 

redução de 70% em apresentar nível elevado de EE quando comparado com ser 

mãe do paciente considerando que os familiares têm o mesmo tempo de 

escolaridade (Tabela 10). 
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Para os níveis de SEE, no modelo multivariado, após os ajustes, apenas 

as variáveis sexo do familiar e escolaridade do familiar foram significativas (Tabela 

11). 

 

Tabela 11 - Regressão Logística Múltipla para o nível elevado SEE, Ribeirão Preto, 
2016.  

 

 
Estimativas Erro padrão valor z p-valor 

Sexo do familiar 
Feminino 1,5698 0,6020 2,6080 0,0091 
 
Escolaridade do familiar -0,1486 0,0575 -2,5820 0,0098 

 

 

 

Tabela 12 - Razão de chances (OR) para o nível elevado SEE e IC 95%, Ribeirão 
Preto, 2016.  

 
 OR(95%CI) 

 
p-valor  

 

Sexo Familiar 
Masculino 
 

 
Referência 

 

Feminino 4,81(1,48-15,64) 0,006 

Escolaridade do familiar 0,86(0,77-0,96) 0,007 

 

 

De acordo com os resultados os familiares do sexo feminino 

apresentaram 4,81 vezes mais chance de apresentar nível elevado de SEE do que 

aqueles familiares que eram do sexo masculino considerando que os familiares têm 

a mesmo tempo de escolaridade. Além disso, os familiares com mais anos de estudo 

constitui-se como um fator de proteção para nível elevado de SEE. Tem-se que para 

cada ano de estudo adicional para o familiar é esperado uma redução de 14% no 

nível elevado de SEE considerando que os familiares são do mesmo sexo (Tabela 

12).  
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Tabela 13 - Regressão Logística Múltipla para o nível elevado CC, Ribeirão Preto, 
2016.  

 

 
Estimativas Erro padrão valor z p-valor 

 
(Intercept) 
 

-0,7190 
 

0,4089 
 

-1,7580 
 

0,0787 
 

Vínculo com o paciente 
Esposo 
 

-1,1053 
 

0,6316 
 

-1,7500 
 

0,0801 
 

Outros 
 

-1,3075 
 

0,5652 
 

-2,3130 
 

0,0207 
 

Diagnóstico médico 
Esquizofrenia 
 

1,4338 
 

0,5599 
 

2,5610 
 

0,0104 
 

Transtorno Afetivo Bipolar 
0,7023 

 
0,6720 

 
1,0450 

 
0,2960 

 
 
Outros Diagnósticos 0,6484 0,7093 0,9140 0,3607 

 

 

 

Tabela 14. - Razão de chances (OR) para o nível elevado CC e IC 95%, Ribeirão 
Preto, 2016.  

 
 

OR(95%IC) p-valor 

Vínculo com o paciente 
Mães Referência 

0,028 
 

Esposo(a) 0,33(0,1-1,14)  

Outros 0,27(0,09-0,82)  

Diagnóstico médico 
Sem diagnóstico 

Referência 0,070 

Esquizofrenia 4,19(1,4-12,57)  

Transtorno Afetivo Bipolar 2,02(0,54-7,53)  

Outros diagnósticos  1,91(0,48-7,68)  

 

 

 

De acordo com os resultados, o familiar possuir outro tipo de vínculo com 

o paciente representa fator de proteção para nível elevado de CC. Ter outro tipo de 

vínculo com o paciente espera-se uma redução de 73% em apresentar nível elevado 

de CC quando comparado com ser mãe ou esposo (a) do paciente considerando 

que os pacientes têm o mesmo diagnóstico. 

Pacientes com diagnóstico de esquizofrenia tem 4,19 vezes mais chance 

do familiar apresentar nível elevado de CC do que pacientes que não possuem 
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diagnóstico, considerando que os familiares tem o mesmo vínculo com o paciente.  

 

 

4.6 Análise da relação entre as variáveis sociodemográficas, 

clínicas e adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes 

no PEP e de seus familiares segundo os níveis de sobrecarga 

dos familiares. 

 

 

Tabela 15 - Regressão Logística Múltipla para os níveis de sobrecarga dos 
familiares, Ribeirão Preto, 2016.  

 

Variáveis do Modelo Estimativas Erro Padrão valor z p-valor 

(Intercept):1 
 

2,8141 0,8905 3,1600 0,0016 

(Intercept):2 
 

1,4104 0,9968 1,4150 0,1571 

Vínculo com o paciente 
Esposo(a)/Sobrecarga moderada 
 

-1,2147 0,7173 -1,6930 0,0904 

Esposo(a)/Sobrecarga moderada 
a severa/severa 
 

-0,6909 0,7604 -0,9090 0,3636 

Outros/Sobrecarga moderada  
 

-2,0766 0,6552 -3,1700 0,0015 

Outros/Sobrecarga moderada a 
severa/severa 
 

-1,8629 0,7459 -2,4980 0,0125 

Escolaridade do 
paciente/Sobrecarga moderada 
 

-0,2115 0,0849 -2,4920 0,0127 

Escolaridade do paciente/ 
Sobrecarga moderada a 
severa/severa 

-0,1223 0,0946 -1,2930 0,1959 
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Tabela 16 - Razão de chances (OR) para os níveis de sobrecarga familiar e IC 95% 
 

 
 

OR IC(95%) 

Vínculo com o paciente 
Mães 
 

Referência   

Esposo(a)/Sobrecarga 
moderada 
 

0,2968 0,0728 1,2108 

Esposo(a)/Sobrecarga 
moderada a severa/severa 
 

0,5011 0,1129 2,2244 

Outros/Sobrecarga 
moderada  
 

0,1254 0,0347 0,4527 

Outros/Sobrecarga 
moderada a severa/severa 
 

0,1552 0,0360 0,6697 

Escolaridade do paciente/ 
Sobrecarga moderada 
 

0,8094 0,6854 0,9559 

Escolaridade do paciente/ 
Sobrecarga moderada a 
severa/severa 

0,8849 0,7351 1,0651 

 

 

De acordo com os resultados os familiares que tem outros vínculos com o 

paciente representam fator de proteção para sobrecarga moderada e sobrecarga 

moderada a severa/severa. Ter outro tipo de vínculo com o paciente espera-se uma 

redução de 77,46% em apresentar sobrecarga moderada e 74,48% em apresentar 

sobrecarga moderada a severa/severa quando comparado com ser mãe do paciente 

considerando que os pacientes têm a mesma escolaridade. 

Pacientes com mais anos de estudo constitui-se fator de proteção para os 

familiares apresentarem sobrecarga moderada. Para cada ano de estudo adicional 

do paciente tem-se uma redução de 11,51% do familiar apresentar sobrecarga 

moderada considerando-se que os familiares tem o mesmo vínculo com o paciente.  

Cabe destacar que após o segundo ajuste que adicionou a variável 

PPNT para verificar se ela apresentava significância na presença das outras 

variáveis constatou-se que a mesma não apresentou significância e também afetou 

a significância das demais variáveis presentes.  

Nessa direção, foi realizado um terceiro ajuste com as variáveis 

significantes, sem a PPNT e as observações correspondentes à ausência desta 

variável com a finalidade de verificar o efeito da ausência destes valores faltantes. 



Resultados 57 

 

Neste caso observou-se que as variáveis presentes apresentaram alteração em 

relação à significância nos referidos parâmetros deixando inclusive de apresentar 

significância em alguns casos. 
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5. DISCUSSÃO 
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Este estudo determinou os fatores relacionados aos níveis de EE e 

sobrecarga de 100 familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico em um 

ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico de um hospital público de grande porte 

do interior paulista. 

Em relação às características sociodemográficas dos familiares, os 

resultados mostraram que eles eram, predominantemente, do sexo feminino (82%), 

mães (54%), com média de idade de 46,2 anos, média de 7,1 anos de estudo, com 

companheiro (59%) e média de horas de convivência com o paciente por dia de 

15,6. 

É importante destacar que a baixa escolaridade dos familiares pode 

sugerir uma situação econômica desfavorável. No Brasil, existe uma maior 

probabilidade de utilização do serviço público por indivíduos com menor 

escolaridade e menor renda familiar per capita (RIBEIRO et al., 2006).  

Na sociedade, as famílias pertencentes às camadas populares são, 

geralmente, nucleares e o homem exerce o papel de chefe da família e provedor 

(WEGNER; PEDRO, 2010).  Nessa direção, a mulher desempenha diversos papéis, 

sendo o papel de cuidadora o mais evidenciado historicamente (WEGNER; PEDRO, 

2010). Assim, quando um familiar adoece e necessita de cuidado a mulher assume, 

em sua maioria, o papel de cuidadora principal da família (WEGNER; PEDRO, 

2010). Estudos realizados com cuidadores de pacientes com transtorno mental 

apontam uma alta prevalência de mulheres, especialmente mães, responsáveis pelo 

cuidado com esses pacientes, o que corrobora os achados do presente estudo 

(SILVA; SANTOS, 2009).   

Quanto às características sociodemográficas e clínicas dos pacientes, 

58% eram do sexo masculino, média de idade de 32,4 anos e média de estudo de 

8,1 anos. A média de meses desde o primeiro contato do paciente com o serviço de 

saúde por sintomas psicóticos foi de 18,4 meses. A média em que o paciente realiza 

o tratamento no ambulatório de PEP foi 9,8 meses e a média do PPNT foi de 5,3 

meses. Quanto ao diagnóstico, 31% receberam diagnóstico de esquizofrenia, 17% 

transtorno afetivo bipolar, 17% outros diagnósticos e 35% ainda não foram 

diagnosticados.  

Cabe destacar que as características sociodemográficas e clínicas dos 

pacientes selecionados para o estudo apresentam-se em consonância com outros 

estudos realizados com pacientes no PEP (CARREIRO; MARTINS, 2008; PAYNE et 
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al., 2006; TURNER; SMITH-HAMEL; MULDER, 2006).   

Quanto à média do período de psicose não tratada, um estudo de revisão 

que envolveu dados individuais de 3339 pacientes mostrou que a média foi de 61,4 

semanas, ou seja, aproximadamente 15 meses (BOONSTRA et al., 2012). Outro 

artigo de revisão mostrou uma média de duração do PPNT de 61,3 semanas 

(intervalo 10,4-213,2) (PENTTILÄ, et al. 2014). Pesquisa recente também encontrou 

uma média de PPNT superior a do presente estudo, de dois anos, e ressaltou que 

umas das complicações para o estabelecimento desse período é a necessidade de 

dados retrospectivos, e que o modo como o PPNT é estimado difere entre os 

estudos, não existindo um consenso (SOUAIBY, GAILLARD, KREBS, 2016). Além 

disso, sugeriu que a média do PPNT pode variar de acordo com alguns fatores como 

a negação da doença pelo paciente e pelo familiar, o isolamento dos amigos e 

familiares, erros no diagnóstico, visão distorcida do sistema de tratamento em saúde 

mental e presença de sintomas negativos (SOUAIBY, GAILLARD, KREBS, 2016).   

Nessa direção, é importante destacar que as evidências presentes na 

literatura sugerem que o PPNT é bastante variável, ou seja, pode durar meses ou 

até anos, e que aspectos como a cultura, etnia, vizinhança e a disponibilidade de 

acesso aos serviços de saúde podem influenciar no tempo para a procura por 

tratamento (SOUAIBY, GAILLARD, KREBS, 2016; LOUZÃ, 2007).  

Além disso, o PPNT está fortemente associado ao prognóstico dos 

transtornos mentais, e o início da doença é uma “janela de oportunidade” para o 

tratamento e recuperação do paciente (SOUAIBY, GAILLARD, KREBS, 2016; 

LOUZÃ, 2007). O menor PPNT foi associado à menor taxa de sintomas psicóticos, 

menos sintomas depressivos, melhor funcionamento do paciente e qualidade de vida 

em diversos estudos (SOUAIBY, GAILLARD, KREBS, 2016).  

Estudo de meta análise mostrou que um período menor de PPNT, 

especialmente menor que nove meses, foi associado à menor presença de sintomas 

negativos severos em tempos curtos e longos de acompanhamento de pacientes no 

PEP (BOONSTRA et al., 2012).   

Quando comparado aos dados apresentados, o presente estudo exibe um 

PPNT curto, o que pode representar um importante fator para o sucesso do 

tratamento dos pacientes investigados.  

Nessa direção, ao considerar a relevância do PPNT para o prognóstico 

dos pacientes no PEP, estudos sugerem a construção de campanhas públicas de 
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conscientização com a finalidade de auxiliar na redução da demora na busca do 

tratamento adequado (O’ DONOGHUE et al., 2016; LLOYD- EVANS et al., 2011).  

Em relação aos testes de associação, 84% dos pacientes foram 

considerados aderentes ao tratamento e esta variável não teve associação com os 

níveis de EE, CC, SEE e sobrecarga dos familiares.  

É importante destacar que a adesão ao tratamento medicamentoso tem 

sido identificada como a maior preditora de recaídas psiquiátricas no primeiro 

episódio da esquizofrenia. (CASEIRO et al., 2012; MALLA et al., 2008; ÜÇOK et al., 

2006; NOVAK-GRUBIC; TRAVCAR, 2002). Assim, é possível inferir que a elevada 

taxa de adesão aos tratamentos obtida pelos pacientes do presente estudo pode 

representar um fator protetor para recaídas e desse modo, influenciar positivamente 

no prognóstico desses pacientes.  

Cabe destacar, que o alto nível de adesão identificado pode estar 

relacionado à fase inicial do transtorno mental. É possível que pacientes e seus 

familiares no início do curso da doença sintam- se mais motivados e determinados, 

resultando em uma maior adesão. Entretanto, para uma avaliação mais precisa do 

nível de adesão dos pacientes estudados seria interessante incluir outras formas de 

avaliação concomitantes ao instrumento utilizado neste estudo.   

A maioria dos familiares (62%) foi classificada com elevado nível de EE, 

63% com baixo nível de CC e 59% com elevado nível de SEE e 43% apresentaram 

nível moderado de sobrecarga familiar. Destaca-se que a avaliação da EE no PEP 

não tem o viés relacionado ao curso crônico dos transtornos mentais. Assim, é 

possível compreender de forma mais abrangente as atitudes da família em relação 

ao paciente nas fases iniciais da doença (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014).  

Estudo recente de revisão de literatura acerca do ambiente familiar de 

pacientes no PEP encontrou níveis diferentes de EE e seus componentes em 

diversos países. Em Milão, na Itália a prevalência de elevada EE foi de 35% e o SEE 

foi a característica mais proeminente (MENEGHELLI et al., 2011), em Londres 

(RAUNE; KUIPERS; BEBBINGTON, 2004), a taxa de elevada EE foi de 44%, 33% 

apresentou nível elevado de CC e 22% nível elevado de SEE. Na Finlândia 

(HEIKKILA et al., 2002) os níveis elevados de EE identificados foram de 40%, SEE 

24% e CC 17%. Porém, estudos conduzidos na Alemanha, Espanha, Suíça e 

Austrália mostraram níveis elevados de EE superiores a 50%, sendo 52,5%, 53%, 

66% e 73,5%, respectivamente, em consonância aos achados do presente estudo 
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(GONZALES- BLANCH, 2010; BACHMANN et al., 2002; BARRELET et al., 1990; 

MCNAB; HASLAM; BURNETT, 2007). Nessa direção, é consolidado na literatura 

que a emoção expressa, os comentários críticos, o superenvolvimento emocional e a 

sobrecarga apresentam significados diferentes para familiares de origens culturais 

distintas (BUGHRA; MCKENZIE, 2003). Cabe lembrar, que a EE está alicerçada em 

convenções culturais, em culturas específicas, e, assim, para avaliá-la é 

fundamental considerar os diferentes contextos, pois as influências culturais 

constituem fator importante na determinação dos níveis de EE e de seus 

componentes (AZHAR; VARMA, 1996). Os estudos de EE sugerem o modo como a 

cultura pode moldar a relação de fatores familiares e o curso da doença (AGUILERA 

et al., 2010).  

Estudo de revisão mostrou que as interações entre o paciente e a família 

são diferentes dependendo da cultura, por exemplo, na Índia o SEE pode ser 

entendido como um comportamento habitual e a sua ausência é identificada como 

uma negligência ao cuidado (BHUGRA; MCKENZIE, 2003). No México, 

culturalmente, os familiares são incentivados a mostrar maior grau de envolvimento 

emocional nas questões familiares (BHUGRA; MCKENZIE, 2003). Já no Egito, os 

estudos mostram que os pacientes toleram níveis mais elevados de críticas do que 

aqueles de países ocidentais. Nessa perspectiva, a crítica é um componente 

aceitável nas relações interpessoais nesse país (BHUGRA; MCKENZIE, 2003; 

KAMAL, 1995). Assim, é possível considerar que a EE não é um simples conceito 

unidirecional e não deve ser utilizado de forma segregada de outros fatores, tais 

como, o papel e as atitudes da família frente à doença mental e a cultura onde vive 

as famílias. Portanto, os profissionais de saúde devem conhecer os dados 

normativos, que respeitem a cultura, para estabelecer as intervenções familiares 

(KOUTRA et al., 2014; PATEL et al., 2014; BHUGRA; MCKENZIE, 2003). 

Outro aspecto importante é que alguns estudos mostraram que o SEE 

pode representar um fator de proteção para pacientes no PEP (DOMÍNGUEZ- 

MARTINÉZ et al., 2014; O’BRIEN et al., 2008). Essa relação pode estar associada 

ao fato de que nos estágios iniciais da doença os familiares ainda não 

desenvolveram atitudes de superproteção e autossacrifício, atitudes pertencentes 

ao SEE responsáveis pelos efeitos negativos nos pacientes. Nesse caso, o SEE 

indica sentimentos que podem não ser prejudiciais ao paciente como preocupação 

e ansiedade. (DOMÍNGUEZ- MARTINÉZ et al., 2014; VAUGHN; LEFF, 1985). 
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Poucos estudos foram conduzidos internacionalmente com a finalidade de 

avaliar os níveis de sobrecarga de familiares de pacientes no PEP e os resultados 

também parecem apresentar influências culturais significativas (ADDINGTON et al., 

2015; GONZALES- BLANCH, 2010; WONG et al., 2008).   

No Brasil, nas últimas décadas, a inclusão de familiares em programas de 

intervenção direcionados ao tratamento de pacientes com transtornos mentais é 

realizada de forma pouco estruturada e sem apoio (CARDOSO; GALERA, 2011; 

BESSA; WAIDMAN, 2013). Estudos conduzidos, em sua maioria, em nível 

internacional, mostram que programas de intervenção efetivos, em especial a 

psicoeducação, favorecem o ambiente familiar e, consequentemente o prognóstico 

do paciente (CECHNICKI et al., 2013; BOWLING, 2005). O oferecimento de 

intervenções efetivas e suporte social aos familiares de pacientes com transtorno 

mental pode minimizar os níveis de sobrecarga física e mental e reduzir a enorme 

demanda de problemas relacionados ao convívio dos familiares com o paciente 

(ZHAO et al., 2015). 

Em relação aos testes de associação, destaca-se a associação 

significante entre os níveis de EE, SEE e CC e os níveis de sobrecarga. Estudo 

realizado em Londres avaliou a sobrecarga dos cuidadores e mostrou que 

cuidadores com elevada EE também tinham níveis elevados de sobrecarga subjetiva 

(RAUNE; KUIPERS; BEBBINGTON, 2004). Estudo realizado na Austrália sugeriu 

que o SEE pode precipitar a sobrecarga familiar (ÁLVAREZ-JIMÉNEZ, 2008). Outro 

estudo realizado na Alemanha, com objetivo de avaliar a sobrecarga dos familiares e 

seus fatores preditores na primeira hospitalização de pacientes com esquizofrenia 

ou depressão, identificou o nível de EE como o fator preditor mais relevante para 

sobrecarga (MOLLER-LEIMKUHLER, 2004). 

Na análise do modelo multivariado foi possível identificar que os anos de 

estudo do familiar e paciente foram considerados fatores de proteção para o 

desenvolvimento de níveis elevados de EE, SEE e sobrecarga moderada, 

respectivamente.  

Ao considerar que algumas características dos familiares, como a baixa 

escolaridade e o baixo nível socioeconômico, podem indicar aumento no desgaste 

familiar (LOUKISSA, 1995) é possível compreender os achados do presente estudo 

em relação aos anos de estudo dos familiares e aos níveis de EE, SEE e 

sobrecarga.  
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Além disso, o aumento do conhecimento pode gerar maior segurança nos 

familiares em relação ao processo de adoecimento e desse modo, influenciar 

positivamente no ambiente familiar. Dessa forma, políticas públicas integradas, que 

envolvam tanto saúde pública quanto educação, podem contribuir significativamente 

para o bom enfrentamento dos processos patológicos e para a relação emocional 

familiar. 

Outro fator de proteção identificado foi o tipo de vínculo com o paciente. 

Ter outro vínculo com o paciente, ou seja, ser pai, avós, sobrinhos, primos, tios ou 

colegas, representa fator de proteção para nível elevado de EE, CC e sobrecarga 

moderada, moderada a severa e severa. Nessa direção, não ser mãe ou esposo (a) 

do paciente pode proteger o familiar dos comentários críticos, emoção expressa em 

relação ao paciente e da sobrecarga.  

Um estudo qualitativo realizado no Brasil evidenciou a mãe como principal 

cuidadora na saúde/ doença (WEGNER; PEDRO, 2010). Essa condição se inicia na 

concepção e o vínculo estabelecido entre mãe e filho geralmente é o suporte para o 

desenvolvimento e crescimento do filho ao logo do ciclo vital (WEGNER; PEDRO, 

2010). Desse modo, o resultado encontrado pode estar atrelado à cultura brasileira. 

Mães podem sentir mais cobranças internas e da sociedade para exercer o papel de 

cuidadora principal e desse modo apresentar maior dificuldade para controlar as 

críticas em relação ao parente em sofrimento e elas podem, também, apresentar 

maior nível de sobrecarga em relação ao cuidado. 

No presente estudo os familiares do sexo feminino apresentaram 4,81 

vezes mais chance de apresentar nível elevado de superenvolvimento emocional do 

que aqueles familiares que eram do sexo masculino.   

Um estudo realizado em Coimbra que analisava o ambiente familiar 

encontrou que mães são consideradas majoritariamente superprotetoras enquanto 

pais são considerados autoritários e/ou ausentes (SANTOS; SARAIVA; SOUSA, 

2005). Assim, comportamentos de superproteção e autossacrifício podem estar 

atrelados ao papel da mulher em nossa sociedade.   

Algumas estratégias podem ajudar a melhorar as atitudes e sentimentos 

das mães de paciente nos PEP. A inserção social da mulher no mercado de 

trabalho, somada às atividades domésticas e ao cuidado com os filhos causam 

mudanças em diversos domínios em suas vidas, como: social, físico, emocional, 

espiritual, entre outros (MARQUES; RODRIGUES; KUSUMOTA, 2006).  Além disso, 
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a ausência de apoio e contribuição para o cuidado com o paciente pode trazer 

conflitos entre os membros da família, pois o desejo de ajudar não pode depender 

exclusivamente de uma pessoa (MARQUES; RODRIGUES; KUSUMOTA, 2006). 

Dessa forma, a divisão igualitária entre os membros da família das atividades 

domésticas e cuidado com os filhos pode ser uma estratégia importante. 

Outra estratégia seria a oferta de assistência à saúde que contemple 

cuidados para identificar e aliviar os cuidadores além de promover treinamento de 

habilidades que estimulem a autonomia e a reabilitação dos pacientes (GALERA; 

CARDOSO, 2011). Além disso, a promoção de atividades educativas na elaboração 

do processo de doença pode auxiliar a família a enfrentar o impacto da doença 

(GIACON; GALERA, 2006; COLVERO, 2004; GALERA, 2002).  

Em relação aos pacientes, aqueles com diagnóstico de esquizofrenia 

apresentaram 4,19 vezes mais chance do familiar apresentar nível elevado de CC 

do que pacientes que não possuem diagnóstico.  

Nessa vertente, pode-se inferir que quando o diagnóstico de esquizofrenia 

é estabelecido em um membro da família, pode ser despertado nos familiares 

sentimentos de insegurança, medo e indignação, o que pode dificultar sua 

capacidade de lidar com a situação o tornando menos tolerante e mais crítico. A 

esquizofrenia é considerada uma doença mental severa que causa impacto 

significativo na vida dos sujeitos acometidos, bem como em toda sociedade. Esse 

transtorno afeta a capacidade do paciente em desempenhar as tarefas diárias, o que 

aumenta a necessidade da presença de seus familiares (GUPTA et al, 2015).  

Pesquisas indicam que o diagnóstico de esquizofrenia leva a um período 

de crise e de instabilidade na família (JUNGBAUER et al., 2004; OLIVEIRA; 

LOYOLA, 2004). Estudo de revisão mostrou que familiares de pacientes com 

esquizofrenia apresentam nível aumentado de sobrecarga devido à sintomatologia 

da doença, ausência de apoio social, preocupações com o futuro, alterações na vida 

social, cuidados diários com a medicação, mudanças na rotina, preconceito, idade 

dos familiares, gênero, nível de escolaridade e renda familiar (HANSEN et al., 2014). 

A gravidade deste diagnóstico, os fracassos sociais dos pacientes e as dificuldades 

de comunicação geram sentimentos de decepção e desespero nos familiares 

(HANSEN et al., 2014; SOUZA et al., 2009).   

É importante destacar que pacientes com esquizofrenia e seus familiares 

sofrem com o com o estigma e o preconceito presentes em nossa sociedade, o que 
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pode gerar aumento no isolamento e exclusão social dessas pessoas. Os familiares 

isolam- se como uma forma de proteger seu familiar de zombarias e maus tratos 

(HANSEN et al., 2014). O isolamento dos familiares também pode ser uma variável 

responsável pelo aumento de seus comentários críticos, uma vez, que aumenta o 

período de exposição ao paciente e suas demandas. 

Nessa direção, medidas devem ser adotadas para diminuir o isolamento e 

exclusão social dos familiares. É necessário realizar esforços com o de intuito de 

desmistificar a esquizofrenia, pois ainda existe preconceito por parte da população , 

inclusive por profissionais da saúde (HANSEN, et al. 2014). Assim, o entendimento 

do transtorno pode melhorar a inserção social dos pacientes e familiares, 

contribuindo com a melhora da relação entre os membros da família (HANSEN, et al. 

2014). Também é importante que os familiares tenham conhecimento sobre a 

doença e que a sintomatologia da doença seja manejada, a fim de diminuir o 

estresse no ambiente familiar (HANSEN, et al. 2014).   

Cabe ressaltar que esse foi o primeiro estudo no contexto brasileiro que 

determinou os fatores relacionados aos níveis de EE e sobrecarga em pacientes no 

PEP. Mais estudos devem ser intensificados com a finalidade de elencar outros 

fatores que possam estar relacionados ao ambiente familiar de pacientes no PEP. 

Além disso, devem ser realizados estudos envolvendo a avaliação da efetividade de 

medidas de intervenção que considerem o ambiente familiar de pacientes nos 

estágios iniciais da psicose no contexto nacional. 
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6. CONCLUSÕES 
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Esta investigação permitiu determinar os níveis de EE e sobrecarga de 

familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico e os fatores relacionados.  

Deste modo, foi possível identificar que os anos de estudo do familiar e 

paciente foram considerados como fatores de proteção para o desenvolvimento de 

níveis elevados de EE, SEE e sobrecarga moderada, respectivamente. 

Outro fator de proteção identificado foi o tipo de vínculo com o paciente. 

Ter outros vínculos com o paciente, isto é, ser o pai, avós, sobrinhos, primos, tios ou 

colegas, representa um fator de proteção para nível elevado de EE, CC e 

sobrecarga moderada, moderada a severa e severa.   

Por outro lado, familiares do sexo feminino apresentaram 4,81 vezes mais 

chance de apresentar nível elevado de SEE do que aqueles familiares que eram do 

sexo masculino. Além disso, pacientes com diagnóstico de esquizofrenia tem 4,19 

vezes mais chance do familiar apresentar nível elevado de CC do que pacientes que 

não possuem diagnóstico.  

Consideramos este estudo de grande relevância, já que possibilita 

conhecer os fatores relacionados à emoção expressa e sobrecarga familiar, dessa 

forma é possível compreender melhor o ambiente familiar. Contudo, ainda é escassa 

a produção científica acerca do ambiente familiar de pacientes no primeiro episódio 

psicótico no nosso contexto cultural.  

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a condução de outros 

estudos que investiguem os fatores relacionados à emoção expressa e sobrecarga 

familiar de pacientes no primeiro episódio psicótico a fim de encontrar novas 

evidências para compreender o ambiente familiar. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Paciente 
 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- Paciente 

 

Meu nome é Larissa de Souza Tressoldi, sou enfermeira e aluna de pós- graduação 

sob a coordenação e orientação da Profª. Drª. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti, enfermeira e 

professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa chamada “Avaliação da Emoção 

Expressa em familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico e fatores relacionados”, 

que tem como objetivo avaliar o ambiente familiar de pacientes que apresentaram o primeiro 

episódio psicótico. Para isso, precisaremos nos encontrar, pelo menos uma vez, para 

conversarmos no local e horário que for melhor para você, por exemplo, no ambulatório, ou 

na sua casa. Em qualquer um dos locais escolhidos, cuidaremos para que você possa falar 

em um lugar tranquilo e reservado para nossa conversa. 

No nosso encontro, nós precisamos que você responda a um formulário que contém 

questões sobre seus dados sociodemográficos como sua idade, quando apresentou seu 

primeiro episódio de psicose, escolaridade e ocupação atual, e também, sobre o seu 

compromisso com o tratamento. O tempo estimado para responder esses instrumentos é de 

mais ou menos meia hora. Todas as informações que nos disser serão mantidas sob nossa 

guarda e responsabilidade e também serão utilizadas somente para essa pesquisa. Assim, 

será garantido sigilo assegurando a sua privacidade quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa e a garantia que será preservado o anonimato, isto é seu nome não 

constará nos instrumentos. 

Esse estudo não trará benefícios diretos a você, porém como benefício indireto 

poderá fornecer dados importantes para melhorar o cuidado de enfermagem aos pacientes 

e familiares que lidam com parentes no primeiro episódio psicótico e desse modo, melhorar 

o tratamento.  O risco da sua participação nessa pesquisa é a possibilidade de 

constrangimento e desconforto relacionados aos itens dos instrumentos. Para minimizar isso 

você poderá interromper a entrevista se houver algum incômodo e nós estaremos à 

disposição para conversar sobre qualquer assunto que causar constrangimentos ou 

desconfortos. Você não precisa responder perguntas que não queira. A sua participação na 

pesquisa é de caráter voluntário, ou seja, você pode decidir se quer ou não participar do 
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estudo.  Você pode também decidir parar de participar a qualquer momento, basta informar 

a pesquisadora. A decisão de não participar da pesquisa não afeta o seu tratamento no 

ambulatório. Você não terá gastos e não receberá dinheiro para participar da pesquisa. 

Você tem direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, caso ocorra dano 

decorrente da participação na pesquisa, por parte do pesquisador, do patrocinador e das 

instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. Se você concordar em participar, 

por favor, assine duas vias desse documento, que se chama Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, após ter a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo. Você receberá uma via 

original assinada desse Termo assinada pelos pesquisadores. Se tiver alguma dúvida, 

poderá nos perguntar ou entrar em contato conosco por meio do endereço ou telefone 

abaixo.  

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, pois respeita as 

questões éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de 

proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for 

necessário, entre em contato com este CEP pelo telefone (16)3602-3386, ou pelo endereço: 

Avenida dos Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-

902.  Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira por dias úteis no horário das 8:00 às 

17:00h. Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone 

(16)3602-3439 ou nos procurar na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Avenida 

dos Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Ribeirão Preto, ____ de __________de 201____ 

Pesquisadoras responsáveis: 

 

Larissa de Souza Tressoldi                         Profa. Dra. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

email: larissatressoldi@hotmail.com                      email: carolzan@eerp.usp.br 

  

Amanda Heloísa Santana da Silva                           Letícia Cristina Hirotani Ribeiro 

email: amandasantanasilva@gmail.com                email: leticiahirotani@gmail.com 

 

Marília Carvalho Bonuti 

email: mariliacbonuti@gmail.com                         

 

 

 

mailto:larissatressoldi@hotmail.com
mailto:carolzan@eerp.usp.br
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Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo 

com minha participação, que decidi por livre e espontânea vontade. 

Eu,                                                                                             ______________aceito 

fazer parte desta pesquisa, contribuindo com a participação em um encontro para responder 

aos instrumentos. Durante minha participação, sei que vou falar sobre meus dados 

sociodemográficos e compromisso com o meu tratamento. Estou ciente de que quando eu 

não quiser mais participar, eu posso desistir sem qualquer consequência para mim. Sei, 

também, que ao final desta pesquisa, o meu nome será mantido em segredo. Recebi uma 

via original deste documento, assinada pela pesquisadora responsável e sua orientadora, e 

tive a oportunidade de discuti-lo com, pelo menos, uma delas.  

 
 

___________________________   ____________________________     _______________ 

Nome do participante                       Assinatura do participante                   Data 

 

 

___________________________   ____________________________     _______________ 

Nome da pesquisadora                           Assinatura da pesquisadora                   Data 

 
 

___________________________________________________ 
Profª. Drª. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 
Pesquisadora Responsável/Orientadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndices 90 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Familiar 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- Familiar 

Meu nome é Larissa de Souza Tressoldi, sou enfermeira e aluna de pós- graduação 

sob a coordenação e orientação da Profª. Dra. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti, enfermeira e 

professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa chamada “Avaliação da Emoção 

Expressa em familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico e fatores relacionados”, 

que tem como objetivo avaliar o ambiente familiar de pacientes que apresentaram o primeiro 

episódio psicótico. Para isso, precisaremos nos encontrar, pelo menos uma vez, para 

conversarmos no local e horário que for melhor para você, por exemplo, no ambulatório, ou 

na sua casa. Em qualquer um dos locais escolhidos, cuidaremos para que você possa falar 

em um lugar tranqüilo e reservado para nossa conversa. 

No nosso encontro, nós precisamos que você responda a um formulário que contém 

questões sobre seus dados sociodemográficos como sua idade, escolaridade e ocupação 

atual, e também, a dois instrumentos sobre o seu ambiente familiar. O formulário possui 

uma questão a qual sua resposta será gravada com um gravador digital. Os pesquisadores 

responsáveis irão escrever palavra por palavra. Somente os pesquisadores irão ouvir a 

gravação.  A equipe do ambulatório não terá acesso às gravações e às entrevistas. Toda 

informação que você der será mantida em segredo, exceto quanto se tratar de assunto que 

o código profissional, de ética ou legal requer que seja comunicado. Por exemplo, se o 

paciente estiver envolvido em algum tipo de risco para ele, para algum membro da família, 

ou terceiros eu tenho a obrigação de falar com algum profissional do serviço sobre isto. O 

tempo estimado para responder esses instrumentos é de mais ou menos uma hora. Todas 

as informações que nos disser serão mantidas sob nossa guarda e responsabilidade e 

também serão utilizadas somente para essa pesquisa. Assim, será garantido sigilo 

assegurando a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e a 

garantia que será preservado o anonimato, isto é seu nome não constará nos instrumentos.  

Esse estudo não trará benefícios diretos a você, porém como benefício indireto 

poderá fornecer dados importantes para melhorar o cuidado de enfermagem aos pacientes 

e familiares que lidam com parentes no primeiro episódio psicótico e desse modo, melhorar 

o tratamento.  O risco da sua participação nessa pesquisa é a possibilidade de 

constrangimento e desconforto relacionados aos itens dos instrumentos. Para minimizar isso 
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você poderá interromper a entrevista se houver algum incômodo e nós estaremos à 

disposição para conversar sobre qualquer assunto que causar constrangimentos ou 

desconfortos. Você não precisa responder perguntas que não queira. A sua participação na 

pesquisa é de caráter voluntário, ou seja, você pode decidir se quer ou não participar do 

estudo.  Você pode também decidir parar de participar a qualquer momento, basta informar 

a pesquisadora. A decisão de não participar da pesquisa não afeta o tratamento de seu 

familiar no ambulatório. Você não terá gastos e não receberá dinheiro para participar da 

pesquisa. Você tem direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, caso ocorra 

dano decorrente da participação na pesquisa, por parte do pesquisador, do patrocinador e 

das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. Se você concordar em 

participar, por favor, assine duas vias desse documento, que se chama Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após ter a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo. 

Você receberá uma via original assinada desse Termo assinada pelos pesquisadores. Se 

tiver alguma dúvida, poderá nos perguntar ou entrar em contato conosco por meio do 

endereço ou telefone abaixo.  

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, pois respeita as 

questões éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de 

proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for 

necessário, entre em contato com este CEP pelo telefone (16)3602-3386, ou pelo endereço: 

Avenida dos Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-

902.  Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira por dias úteis no horário das 8:00 às 

17:00h. Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone 

(16)3602-3439 ou nos procurar na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Avenida 

dos Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Ribeirão Preto, ____ de __________de 201____ 

Pesquisadoras responsáveis 

Larissa de Souza Tressoldi                         Profa. Dra. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

email: larissatressoldi@hotmail.com                      email: carolzan@eerp.usp.br 

 

Amanda Heloísa Santana da Silva                         Letícia Cristina Hirotani Ribeiro 

email: amandasantanasilva@gmail.com                email: leticiahirotani@gmail.com 

 

Marília Carvalho Bonuti 

email: mariliacbonuti@gmail.com                         

 

mailto:carolzan@eerp.usp.br
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Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo 

com minha participação, que decidi por livre e espontânea vontade. 

Eu,                                                                                        ________________aceito 

fazer parte desta pesquisa, contribuindo com a participação em um encontro para responder 

aos instrumentos. Durante minha participação, sei que vou falar sobre meus dados 

sociodemográficos e meu ambiente familiar. Estou ciente de que quando eu não quiser mais 

participar, eu posso desistir sem qualquer consequência para mim. Sei, também, que ao 

final desta pesquisa, o meu nome será mantido em segredo. Recebi uma via original deste 

documento, assinada pela pesquisadora responsável e sua orientadora, e tive a 

oportunidade de discuti-lo com, pelo menos, uma delas.  

 
 

___________________________   ____________________________     _______________ 

Nome do participante                             Assinatura do participante                   Data 

 

 

___________________________  ____________________________     _______________ 

Nome da pesquisadora                           Assinatura da pesquisadora                   Data 

 
 

___________________________________________________ 
Profª. Drª. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 
Pesquisadora Responsável/Orientadora 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento – Paciente adolescente 
 
 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO- Paciente adolescente 

Meu nome é Larissa de Souza Tressoldi, sou enfermeira e aluna de pós- 

graduação sob a coordenação e orientação da Profª. Dra. Ana Carolina Guidorizzi 

Zanetti, enfermeira e professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa chamada “Avaliação da 

Emoção Expressa em familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico e 

fatores relacionados” contando com a autorização de seu responsável. A pesquisa 

tem como objetivo avaliar o ambiente familiar de pacientes que apresentaram o 

primeiro episódio psicótico. Para isso, precisaremos nos encontrar, pelo menos uma 

vez, para conversarmos no local e horário que for melhor para você, por exemplo, no 

ambulatório, ou na sua casa. Em qualquer um dos locais escolhidos, cuidaremos 

para que você possa falar em um lugar tranquilo e reservado para nossa conversa. 

No nosso encontro, nós precisamos que você responda a um formulário que 

contém questões sobre seus dados sociodemográficos como sua idade, quando 

apresentou seu primeiro episódio de psicose, escolaridade e ocupação atual, e 

também, sobre o seu compromisso com o tratamento. O tempo estimado para 

responder esses instrumentos é de mais ou menos meia hora. Todas as 

informações que nos disser serão mantidas sob nossa guarda e responsabilidade e 

também serão utilizadas somente para essa pesquisa. Assim, será garantido sigilo 

assegurando a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa e a garantia que será preservado o anonimato, isto é seu nome não 

constará nos instrumentos. 

Esse estudo não trará benefícios diretos a você, porém como benefício 

indireto poderá fornecer dados importantes para melhorar o cuidado de enfermagem 

aos pacientes e familiares que lidam com parentes no primeiro episódio psicótico e 

desse modo, melhorar o tratamento.  O risco da sua participação nessa pesquisa é a 

possibilidade de constrangimento e desconforto relacionados aos itens dos 

instrumentos. Para minimizar isso você poderá interromper a entrevista se houver 

algum incômodo e nós estaremos à disposição para conversar sobre qualquer 
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assunto que causar constrangimentos ou desconfortos. Você não precisa responder 

perguntas que não queira. A sua participação na pesquisa é de caráter voluntário, ou 

seja, você pode decidir se quer ou não participar do estudo.  Você pode também 

decidir parar de participar a qualquer momento, basta informar a pesquisadora. A 

decisão de não participar da pesquisa não afeta o seu tratamento no ambulatório. 

Você não terá gastos e não receberá dinheiro para participar da pesquisa. Você tem 

direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, caso ocorra dano 

decorrente da participação na pesquisa, por parte do pesquisador, do patrocinador e 

das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. Se você concordar em 

participar, por favor, assine duas vias desse documento, que se chama Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após ter a oportunidade de tirar suas dúvidas 

comigo. Você receberá uma via original assinada desse Termo assinada pelos 

pesquisadores. Nos casos de dúvidas você deverá falar com seu responsável, para 

que ele procure os pesquisadores, a fim de resolver seu problema. 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, pois 

respeita as questões éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem 

a finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus 

direitos. Assim, se for necessário, entre em contato com este CEP pelo telefone 

(16)3602-3386, ou pelo endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900-Campus 

Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902.  Horário de atendimento: de 

segunda à sexta-feira por dias úteis no horário das 8:00 às 17:00h. Caso deseje falar 

conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16)3602-3439 ou nos 

procurar na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Avenida dos 

Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Ribeirão Preto, ____ de __________de 201____ 

Pesquisadoras responsáveis: 

Larissa de Souza Tressoldi             Profa. Dra. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

email: larissatressoldi@hotmail.com           email: carolzan@eerp.usp.br  

 

Amanda Heloísa Santana da Silva               Letícia Cristina Hirotani Ribeiro 

email: amandasantanasilva@gmail.com      email: leticiahirotani@gmail.com 

 

mailto:larissatressoldi@hotmail.com
mailto:carolzan@eerp.usp.br
mailto:amandasantanasilva@gmail.com
mailto:leticiahirotani@gmail.com
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Marília Carvalho Bonuti 

email: mariliacbonuti@gmail.com                         

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, 

concordo com minha participação, que decidi por livre e espontânea vontade. 

Eu,_________________________________________________________ace

ito fazer parte desta pesquisa, contribuindo com a participação em um encontro para 

responder aos instrumentos. Durante minha participação, sei que vou falar sobre 

meus dados sociodemográficos e compromisso com o meu tratamento. Estou ciente 

de que quando eu não quiser mais participar, eu posso desistir sem qualquer 

consequência para mim. Sei, também, que ao final desta pesquisa, o meu nome 

será mantido em segredo. Recebi uma via original deste documento, assinada pela 

pesquisadora responsável e sua orientadora, e tive a oportunidade de discuti-lo com, 

pelo menos, uma delas.  

 

_____________________  ____________________________     _______________ 

Nome do adolescente              Assinatura do adolescente                    Data 

 

 

_____________________  ____________________________     _______________ 

Nome da pesquisadora              Assinatura da pesquisadora                   Data 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

Pesquisadora Responsável/Orientadora 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Responsável 
Legal 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- Responsável legal 

 

Meu nome é Larissa de Souza Tressoldi, sou enfermeira e aluna de pós- 

graduação sob a coordenação e orientação da Profª. Dra. Ana Carolina Guidorizzi 

Zanetti, enfermeira e professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Gostaríamos de pedir a sua autorização para que o adolescente sob sua 

responsabilidade possa participar da pesquisa chamada “Avaliação da Emoção 

Expressa em familiares de pacientes no primeiro episódio psicótico e fatores 

relacionados”.  A pesquisa tem como objetivo avaliar o ambiente familiar de 

pacientes que apresentaram o primeiro episódio psicótico. Para isso, precisaremos 

nos encontrar, pelo menos uma vez, para conversarmos no local e horário que for 

melhor para você, por exemplo, no ambulatório, ou na sua casa. Em qualquer um 

dos locais escolhidos, cuidaremos para que ele possa falar em um lugar tranquilo e 

reservado para nossa conversa. 

No nosso encontro, nós precisamos que o adolescente responda a um 

formulário que contém questões sobre os dados sociodemográficos como idade, 

quando apresentou o primeiro episódio de psicose, escolaridade e ocupação atual, e 

também, sobre o compromisso dele com o tratamento. O tempo estimado para 

responder esses instrumentos é de mais ou menos meia hora. Todas as 

informações que ele nos disser serão mantidas sob nossa guarda e 

responsabilidade e também serão utilizadas somente para essa pesquisa. Assim, 

será garantido sigilo assegurando a privacidade dele quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa e a garantia que será preservado o anonimato, isto é o nome 

dele não constará nos instrumentos. 

Esse estudo não trará benefícios diretos a ele, porém como benefício indireto 

poderá fornecer dados importantes para melhorar o cuidado de enfermagem aos 

pacientes e familiares que lidam com parentes no primeiro episódio psicótico e 

desse modo, melhorar o tratamento.  O risco da participação nessa pesquisa é a 
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possibilidade de constrangimento e desconforto relacionados aos itens dos 

instrumentos. Para minimizar isso ele poderá interromper a entrevista se houver 

algum incômodo e nós estaremos à disposição para conversar sobre qualquer 

assunto que causar constrangimentos ou desconfortos. O adolescente não precisa 

responder perguntas que não queira. A participação na pesquisa é de caráter 

voluntário, ou seja, ele pode decidir se quer ou não participar do estudo.  Ele pode 

também decidir parar de participar a qualquer momento, basta informar a 

pesquisadora. A decisão de não participar da pesquisa não afeta o seu tratamento 

no ambulatório. Vocês não terão gastos e não receberão dinheiro para participar da 

pesquisa. O adolescente tem direito à indenização, conforme as leis vigentes no 

país, caso ocorra dano decorrente da participação na pesquisa, por parte do 

pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da 

pesquisa. Se você concordar que o menor sob sua responsabilidade participe, por 

favor, assine duas vias desse documento, que se chama Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, após ter a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo. Você 

receberá uma via original assinada desse Termo assinada pelos pesquisadores. Se 

tiver alguma dúvida, poderá nos perguntar ou entrar em contato conosco por meio 

do endereço ou telefone abaixo.  

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, pois 

respeita as questões éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem 

a finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus 

direitos. Assim, se for necessário, entre em contato com este CEP pelo telefone 

(16)3602-3386, ou pelo endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900-Campus 

Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902.  Horário de atendimento: de 

segunda à sexta-feira por dias úteis no horário das 8:00 às 17:00h. Caso deseje falar 

conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16)3602-3439 ou nos 

procurar na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Avenida dos 

Bandeirantes, 3900-Campus Universitário, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14040-902. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Ribeirão Preto, ____ de __________de 201____ 
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Pesquisadoras responsáveis: 

Larissa de Souza Tressoldi             Profa. Dra. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

email: larissatressoldi@hotmail.com           email: carolzan@eerp.usp.br  

 

Amanda Heloísa Santana da Silva               Letícia Cristina Hirotani Ribeiro 

email: amandasantanasilva@gmail.com      email: leticiahirotani@gmail.com 

 

Marília Carvalho Bonuti 

email: mariliacbonuti@gmail.com                

          

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, 

concordo com minha participação, que decidi por livre e espontânea vontade. 

Eu,_________________________________________________________ace

ito fazer parte desta pesquisa, contribuindo com a participação em um encontro para 

responder aos instrumentos. Durante minha participação, sei que vou falar sobre 

meus dados sociodemográficos e compromisso com o meu tratamento. Estou ciente 

de que quando eu não quiser mais participar, eu posso desistir sem qualquer 

consequência para mim. Sei, também, que ao final desta pesquisa, o meu nome 

será mantido em segredo. Recebi uma via original deste documento, assinada pela 

pesquisadora responsável e sua orientadora, e tive a oportunidade de discuti-lo com, 

pelo menos, uma delas.  

 

____________________   ____________________________     _______________ 

Nome do responsável legal     Assinatura do responsável legal           Data 

 

 

_____________________  ____________________________     _______________ 

Nome da pesquisadora            Assinatura da pesquisadora                   Data 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Ana Carolina Guidorizzi Zanetti 

Pesquisadora Responsável/Orientadora 

 

mailto:larissatressoldi@hotmail.com
mailto:carolzan@eerp.usp.br
mailto:amandasantanasilva@gmail.com
mailto:leticiahirotani@gmail.com


Apêndices 99 

 
APÊNDICE E – Entrevista  

 
 

ENTREVISTA: Dados sócio-demográficos e clínicos 

 Nº do Prontuário: 

 Data entrevista:    /   /    
    

1. Local:  1 (   ) Serviço de saúde 
                2 (   ) Residência do paciente 

2. Data de nascimento familiar:    /   / 

3. Sexo do familiar:  
1 (  ) Feminino  
2 (   )Masculino 

4. Escolaridade do familiar: 
 ____________ anos de estudo 
 

5. Situação conjugal do familiar:  
 
Nunca se casou/amasiou ....  0 (   ) 
Separado (a) .........  1 (   ) Casado/ 
amasiado (a) ........... 2 (   ) 
Viúvo (a) ............... ...3 (   ) 
Divorciado (a) .....   .  4 (   ) 
 

6. Grau de parentesco com o 
paciente: 
  
1 (   ) Mãe 
2 (   ) Pai 
3 (   ) Irmão (a) 
4 (   ) Esposo (a) 
5 (   ) Filho (a) 
6 (   ) Outro (.................) 

7. Tempo de convivência com o 
paciente:_________ (horas/dia) 

8. Sexo do paciente:  
 
1 (   ) Feminino     2 (   )Masculino 
 
 

9. Data de nascimento 
paciente:    /   / 

10. Escolaridade do 
paciente:____________ anos de 
estudo 
 

11. Primeiro contato com o serviço de 
saúde:  

12. Tempo de tratamento no 
APEP: 
 

13. Período de psicose não tratada: 
 

14. Diagnóstico: 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO FAMILIAR (FQ) 

 
 
Seu nome: _________________________________________ Idade: __________ 

Nome do(a) paciente:______________________________Data:______________ 

 

 

A seguir está listada uma sequencia de formas de comportamento, reações e pensamentos 

que podem surgir no convívio com o/a paciente. 

Assinale em cada afirmação a frequência de sua reação em relação ao paciente. Não há 

respostas certas ou erradas. Assinale a primeira resposta que vier à sua cabeça. Preencha 

todos os itens e em cada afirmação assinale somente uma resposta.  

 

  Muito rara-
mente 

Rara-
mente 

Quase 
Sempre 

Sempre 

1. Por causa dele(a) eu não presto atenção o em 
mim mesmo(a) 

O O O O 

2. Eu tenho que pedir várias vezes para ele(a) 
fazer as coisas 

O O O O 

3. Eu penso no que poderá acontecer com ele(a) O O O O 

4. Ele(a) me deixa irritado(a) O O O O 

5. Eu penso muito sobre o que causou doença 
dele(a) 

O O O O 

6. Eu preciso me esforçar para não criticá-lo(a) O O O O 

7. Eu não consigo dormir por causa dele(a) O O O O 

8. É difícil chegar a um acordo com ele(a) O O O O 

9. Quando algo nele(a) me irrita ou me deixa 
preocupado(a) eu guardo para mim 

O O O O 

10. Ele(a) não demonstra gratidão pelo que eu faço 
por ele(a) 

O O O O 

11. Por ele(a) coloco minhas necessidades em 
segundo plano 

O O O O 

12. Ele(a) me deixa nervoso O O O O 

13. Eu me preocupo muito com ele(a) O O O O 

14. Algumas coisas ele(a) faz somente por desaforo O O O O 

15. Eu penso que eu mesmo(a) posso ficar doente  O O O O 

16. Eu me irrito quando ele(a) pede coisas toda hora O O O O 

17. Ele(a) é muito importante na minha vida O O O O 

18. Eu preciso exigir a ele(a) que se comporte de 
outra maneira 

O O O O 

19. Deixo de fazer coisas importantes para ajudá-
lo(a) 

O O O O 

20. Ele(a) me aborrece      

Fonte: Versão em Português Final adaptada por Zanetti (2010) do instrumento FQ de Wiedemann et 
al. (2002) 
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ANEXO B - Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) 

 
 
1. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a sua doença? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
     1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
2. Alguma vez foi descuidado com as horas da toma dos medicamentos para a sua 
doença? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
     1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
3. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por se ter 
sentido melhor? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
     1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
4. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por sua 
iniciativa, após se ter sentido pior? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
 
 1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
5. Alguma vez tomou mais um ou vários comprimidos para a sua doença, por sua 
iniciativa, após se ter sentido pior? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
 
1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
6. Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter deixado acabar 
os medicamentos? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes      Raramente      Nunca 
 
1                    2                            3                       4                     5                  6 
 
7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma 
outra razão que não seja a indicação do médico? 
 
Sempre      quase sempre      com frequência      por vezes       Raramente      Nunca 
 
1                    2                            3                       4                     5                 6 
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ANEXO C - Inventário de Sobrecarga do Cuidador (Zarit Caregiver Burden 

Interview)  

 

Tradução e confiabilidade Taub et al. 
 

Data: __________ aplicação:  
 
1. Você sente que seu familiar pede mais ajuda do que ele/ela realmente 
precisa? 
0. Nunca    1. Raramente   2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente     4. Quase sempre 

 
2. Você sente que não tem tempo suficiente para você devido ao tempo que 
você dedica ao seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente   2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente     4. Quase sempre 

 
3. Você se sente estressado dividindo-se entre tomar conta do seu familiar e 
assumindo suas responsabilidades para sua família ou trabalho? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
4. Você se sente envergonhado com o comportamento do seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
5. Você se sente irritado quando está próximo do seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente   2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente     4. Quase sempre 

 
6. Você sente que seu familiar frequentemente afeta negativamente seu 
relacionamento com outros membros da família ou amigos? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
7. Você tem medo do que possa acontecer com seu familiar no futuro? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
8. Você sente que seu familiar depende de você? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes     3. Muito frequentemente     4. Quase 
sempre 

 
9. Você se sente estressado quando está próximo do seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
10. Você sente que sua saúde foi prejudicada devido à sua dedicação ao seu 
familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
11. Você sente que não tem tanta privacidade como gostaria por causa do seu 
familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 
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12. Você sente que sua vida social foi prejudicada por causa dos cuidados 
com o seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
13. Você se sente desconfortável em receber amigos em casa devido ao seu 
familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
14. Você sente que seu familiar parece esperar que você cuide dele(a) como se 
você fosse o único(a) de quem ele(a) pudesse depender? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
15. Você sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de seu familiar, 
além de suas outras despesas? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
16. Você sente que não vai mais ser capaz de cuidar de seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
17. Você sente que perdeu o controle da sua vida desde que seu familiar 
adoeceu? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes     3. Muito frequentemente     4. Quase 
sempre 

 
18. Você gostaria de transferir o cuidado de seu familiar para outra pessoa? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
19. Você sente-se incerto/inseguro acerca do que fazer com o seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 
 

20. Você sente que deveria estar fazendo mais por seu familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
21. Você acha que poderia fazer um trabalho melhor no cuidado com seu 
familiar? 
0. Nunca     1. Raramente    2. Algumas vezes    3. Muito frequentemente    4. Quase sempre 

 
22. De maneira geral, o quão sobrecarregado você se sente cuidando do seu 
familiar? 
0. Nem um pouco   1. Um pouco    2. Moderadamente    3. Muito     4. Extremamente 
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ANEXO D - Autorização 
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ANEXO E – Comitê de Ética e Pesquisa da EERP/USP 
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ANEXO F – Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMRP-USP 

 


