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APRESENTAÇÃO 

 

             Desde criança sempre tive muito acesso a prática de atividade física, meu pai, 

que foi jogador profissional de futebol, foi um grande incentivador. Sempre participei 

com afinco nos campeonatos, competições estudantis e principalmente nas peladas de 

rua. O processo de graduação em Educação Física teve seu início na minha infância, 

afinal, desenvolver aptidões físicas e padrões motores específicos, leva muito mais do 

que quatro anos de estudo.   

             No ano de 1998, ingressei na Faculdade de Educação Física e apreendi muito 

sobre Fisiologia do Exercício, Anatomia, Biomecânica – cheguei a ganhar prêmios por 

publicações em congressos científicos, porém, algo me incomodava, todas as temáticas 

sempre foram muito limitadas ao físico e aos processos motores – confesso que ainda 

não fazia ideia do quanto os processos psicológicos e neurofisiológicos estariam ligados 

diretamente a minha formação e propósito profissional – mesmo parecendo algo obvio.   

            Após a formação em Educação Física, e atuação no mercado de trabalho, 

ingressei na formação Psicanalítica, porém, ainda carregava dentro de mim, aquela 

insatisfação, hoje, mais clara, manifestada na forma de algumas provocações: Porque a 

adesão aos programas de treinamento físico é tão baixa? Se a ciência já comprovou 

importantes benefícios da adesão em programas de treinamento físico no campo da 

saúde, econômico e social, porque muitas pessoas ainda não estão sendo beneficiadas? 

Qual é a natureza da atividade física e sua relação no jogo da vida? Naturalmente, para 

mim, as respostas a essas perguntas sempre serão insuficientes, porém, tenho o dever de 

me esforçar para avançar, sempre, pois nesses últimos anos, tenho dedicado meus 

estudos a entender as relações entre um programa de treinamento físico, seus aspectos 

psicológicos e a vida de qualidade.   

            No ano de 2015, o diálogo com meu amigo e pesquisador Rodrigo Inouye 

Gouveia, que estava no início de um projeto, orientado pela Profª. Dra. Ana Carolina 

Guidorizzi Zanetti, docente da Escola de Enfermagem Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, com o projeto Atividade Física e o Primeiro Episódio Psicótico aos pacientes 

atendidos no ambulatório Primeiro Episódio Psicótico do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo foi elemento 

desencadeador para a busca do Programa de Pós – Graduação- Nível Mestrado. Quando 

o aluno Rodrigo comentou sobre o seu objeto de investigação, imediatamente, e muito 

entusiasmado, solicitei a ele se poderia participar, e como poderia contribuir com o 



5 
 

referido projeto. Em poucos dias já havia conversado com a Profª. Dra. Ana Carolina 

Guidorizzi Zanetti e fiz minha inscrição no processo seletivo do Programa de Pós – 

Graduação- Nível Mestrado e dei inicio ao projeto denominado O ambiente familiar, o 

estresse percebido e o nível de atividade física de pacientes no primeiro episódio 

psicótico. 

            Essa foi a oportunidade que eu esperava para aprofundar meus estudos sobre os 

processos cognitivos e sua interação com o corpo físico, ao lado de profissionais com 

expertise no tema e apoio de uma grande instituição, bem como, participar e contribuir 

ativamente de um  projeto inovador, em nível ambulatorial. – confesso que não poderia 

ser melhor.  

            Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre os níveis de 

emoção expressa (EE) e sobrecarga dos familiares e os níveis de atividade física e 

estresse percebido de pacientes no primeiro episódio psicótico. Espero atender as 

expectativas daqueles que diretamente depositaram a confiança no meu trabalho e 

contribuir para que futuras pesquisas e projetos avancem na área da promoção de saúde 

mental e física. 
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RESUMO 

 

MICHEL, L. P. O ambiente familiar, o estresse percebido e o nível de atividade física 

de pacientes no primeiro episódio psicótico. 2019. 82 f. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2019.   

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os níveis de emoção expressa (EE) e 

sobrecarga dos familiares e os níveis de atividade física e estresse percebido de pacientes 

no primeiro episódio psicótico. Estudo quantitativo, transversal, realizado no ambulatório 

de Primeiro Episódio Psicótico do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A amostra por conveniência foi constituída 

por 85 pacientes e seus familiares. Para coleta de dados foram utilizados um formulário 

contendo dados sociodemográficos e clínicos, o Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ), Escala de Estresse Percebido (PSS), Family Questionnaire - Versão 

Português do Brasil (FQ-VPB) e o Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ZBI). Os 

pacientes foram entrevistados para obtenção dos dados referentes ao formulário e 

aplicação do IPAQ e da PSS e os familiares foram entrevistados para obtenção dos dados 

do formulário e aplicação do FQ-VPB e do ZBI. A estatística descritiva foi utilizada para 

todas as variáveis do estudo. As variáveis categóricas foram analisadas por frequência 

simples. As variáveis numéricas foram analisadas por medidas de tendência central, 

dispersão e intervalo. Foi utilizada a regressão logística e a variável desfecho foi o nível 

de Atividade Física.  A seleção das variáveis independentes do modelo foi realizada 

através do teste da Razão de Verossimilhança. 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 5% (alfa = 0.05). Os resultados mostraram que os 

pacientes cujos familiares apresentaram maior pontuação para sobrecarga tem menores 

chances de serem classificados como ativos. Para cada ponto a mais no escore de 

sobrecarga a chance de ser classificado como ativo aumenta em 0,92 vezes, ou de forma 

equivalente, uma redução de 8% na chance do paciente ser classificado como ativo. Em 

relação ao nível de superenvolvimento emocional (SEE), tem-se que para cada ponto a 

mais na subescala de SEE a chance de o paciente ser classificado como ativo aumenta em 

1,15 vezes. Não houve associação significante entre os níveis de atividade física e estresse 

percebido. Assim, os resultados podem fornecer subsídios importantes para os 

profissionais de saúde na identificação dos fatores relacionados ao ambiente familiar que 

podem agregar valor à qualidade de vida e na promoção de medidas preventivas e de 

intervenção aos pacientes no PEP. 

 

Palavras-chave: Atividade física. Estresse Percebido. Ambiente Familiar. Psicose. 

Funcionalidade. 
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ABSTRACT 

 

MICHEL, L. P. The family environment, the perceived stress and the physical 

activity level of patients in the first psychotic episode. 2019. 82 f. Thesis (Master’s 

degree) – Nursing school of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2019.   

 

The actual study had the objective to analyze the relationship between the levels of 

expressed emotion (EE) and the family overburden and the levels of physical activity and 

perceived stress of patients in the first psychotic episode. This is a quantitative, cross-

sectional study, performed by The First Psychotic Episode ambulatory of the Hospital das 

Clínicas of the Medicine School of Ribeirão Preto of the University of São Paulo. The 

convenience sample was constituted by 85 patients and their families. For the data 

gathering it was used a form which had information regarding socio-demographic and 

clinical data, the International Questionnaire of physical activity (IPAQ), Scale of 

Perceived Stress (PSS), Family Questionnaire – Portuguese version from Brazil (FQ-

VPB) and the Caregiver’s overburden inventory (ZBI). The patients were interviewed to 

obtain the data referred to the forms and to apply the IPAQ and the PSS and the family 

members were interviewed to obtain data from the forms and to apply the FQ-VPB and 

the ZBI. The descriptive statistic was used for all the variables in the study. The 

categorical variables were analyzed through the simple frequency. The numerical 

variables were analyzed through measurements of central tendency, dispersion and 

interval. Logistic regression was used and the end-point variable of the study was the 

level of Physical Activity. The selection of the independent variables from the model was 

made through the test of the likelihood-ratio. They were calculated both the respective 

Odds Ratio (OR) with the respective confidence interval (IC) of 95%. In all analysis the 

significance level adopted was 5% (alfa=0.05). The results showed that patients whose 

families presented the biggest overburden score have the smallest chances of being 

classified as active. For each additional point in the overburden score the chance to be 

classified as active increases in 0,92 times, or in an equivalent way, a reduction of 8% in 

the chance of the patient to be classified as active. In relation to the level of emotional 

super-involvement (SEE), it has been for each one increased point in the subscale of SEE 

the chance of the patient to be classified as active increases in 1,15 times. There wasn’t 

significant association between the levels of physical activity and the perceived stress. 

Thereby, the results can provide important subsidies to health Professionals to identify 

the factors related to the family environment that can aggregate value to the life quality 

and the promotion of preventive and interventional measurements to patients in PEP. 

 

Key-words: Physical Activity. Perceived Stress. Family Environment. Psychosis. 

Functionality.  
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RESUMEN 

 

MICHEL, L. P. El ambiente familiar, el estrés percibido y el nivel de actividad física 

de pacientes en el primero episodio psicótico. 2019. 82 f. Tesis (de maestría) – Escuela 

de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.   

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre los niveles de emoción 

expresa (EE) y sobrecarga de los familiares y los niveles de actividad física y estrés 

percibido de pacientes en el primero episodio psicótico. Estudio cuantitativo, transversal, 

realizado en el ambulatorio de Primero Episodio Psicótico en el Hospital de las Clínicas 

da Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo. La muestra 

por conveniencia fue constituida por 85 pacientes y sus familiares. Para la colecta de datos 

fueron utilizados un formulario conteniendo datos sociodemográficos y clínicos, el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), Escala de Estrés Percibido (PSS), 

Family Questionnaire – Versión Portugués de Brasil (FQ-VPB) y el Inventario de 

Sobrecarga del Cuidador (ZBI). Los pacientes fueron entrevistados para la obtención de 

los datos referentes al formulario y aplicación del IPAQ y de la PSS y los familiares 

fueron entrevistados para la obtención de los datos del formulario y aplicación del FQ-

VPB y del ZBI. La estadística descriptiva fue utilizada para todas las variables del estudio. 

Las variables categóricas fueron analizadas por frecuencia simple. Las variables 

numéricas fueron analizadas por medidas de tendencia central, dispersión e intervalo. Fue 

utilizada la regresión logística y la variable producto del estudio fue el nivel de Actividad 

Física.  La selección de las variables independientes del modelo fue realizada a través del 

test de la Razón de Verosimilitud. Fueron calculadas las respectivas razones de chances 

(OR) con el respectivo Intervalo de Confiabilidad (IC) de 95%. En todos los análisis el 

nivel de significancia adoptado fue de 5% (alfa = 0.05). Los resultados mostraron que los 

pacientes cuyos familiares presentaron mayor puntuación para sobrecarga tiene menores 

chances de ser clasificados como activos. Para cada punto además en el marcador de 

sobrecarga la chance de ser clasificado como activo aumenta en 0,92 veces, o de forma 

equivalente, una reducción de 8% en la chance del paciente ser clasificado como activo. 

En relación al nivel de superenvolucramiento emocional (SEE), tenemos que para cada 

un punto más en la subescala de SEE la chance del paciente ser clasificado como activo 

aumenta 1,15 veces. No hubo asociación significante entre los niveles de actividad física 

y estrés percibido. Así, los resultados pueden ofrecer subsidios importantes para los 

profesionales de salud en la identificación de los factores relacionados al ambiente 

familiar que pueden agregar valor a la cantidad de vida en la promoción de medidas 

preventivas y de intervención a los pacientes en el PEP. 

 

Palabras clave: Actividad física. Estrés Percibido. Ambiente Familiar. Psicosis. 

Funcionalidad. 

 

 

 



11 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e classificação segundo níveis de Emoção 

Expressa, Comentários Críticos, Superenvolvimento Emocional e Sobrecarga dos 

familiares de pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto – SP, 2019. .............................. 32 

 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes no PEP segundo as variáveis sociodemográficas, 

clínicas, níveis de atividade física e estresse percebido (n=85), Ribeirão Preto, 2019. . 34 

 

Tabela 3 - Teste de associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e níveis de 

atividade física dos pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto-SP 2019. ........................ 35 

 

Tabela 4 - Teste de associação entre as variáveis sociodemograficas e clínicas dos 

familiares e o nível de atividade física dos pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto-SP, 

2019. ............................................................................................................................... 37 

 

Tabela 5 - Teste de comparação de medianas entre as variáveis sociodemograficas, 

clínicas, níveis de atividade física e escores de estresse percebido dos pacientes no PEP 

(n=85), Ribeirão Preto, 2019. ......................................................................................... 38 

 

Tabela 6 - Teste de comparação de média entre as variáveis sociodemograficas, clínicas 

e escores de SEE, CC e sobrecarga dos familiares de pacientes no PEP segundo os níveis 

de atividade física (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019. ................................................... 39 

 

Tabela 7 - Regressão logística múltipla para o nível de superenvolvimento emocional e 

sobrecarga familiar, (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019 ................................................. 39 

 

Tabela 8 - Razão de chances (OR) para o nível de superenvolvimento emocional e nível 

de sobrecarga familiar (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019 ............................................. 40 

 

 

  



12 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACSM  American College of Sports Medicine 

AF  Atividade Física 

APEP  Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico 

CAAE  Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CEP  Comitê de Ética em Pesquisa 

CC  Comentários Críticos 

CELAFISCS Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do 

Sul. 

DP  Desvio Padrão 

DSM   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EE  Emoção Expressa 

EERP-USP Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

FQ-VPB Family Questionnaire - Versão Português do Brasil 

HCFMRP Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

IPAQ  Questionário Internacional de Atividade Física 

MET  Equivalente metabólico da tarefa 

PEP  Primeiro Episódio Psicótico 

PSS  Escala de Estresse Percebido 

SEE  Superenvolvimento Emocional 

SF  Sobrecarga Familiar 

SPSS  Statistical Package for the Social Science 

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

USP   Universidade de São Paulo 

ZBI  Inventário de Sobrecarga do Cuidador 

  



13 
 

SÚMARIO 

 
APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 4 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 15 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 23 

2.1 Objetivo Geral ................................................................................................................... 23 

2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 23 

3. MÉTODO .................................................................................................................. 24 

3.1 Tipo de estudo ................................................................................................................... 24 

3.2 Local do estudo ................................................................................................................. 24 

3.3 Participantes do estudo ...................................................................................................... 24 

3.4 Variáveis do estudo ........................................................................................................... 25 

3.4.1 Variáveis sociodemográficas dos familiares .............................................................. 25 

3.4.2 Variáveis sociodemográficas dos pacientes ............................................................... 25 

3.4.3 Variáveis clínicas dos pacientes ................................................................................. 26 

3.4.4 Variáveis relacionadas à atividade física: .................................................................. 26 

3.4.5 Variáveis relacionadas ao estresse percebido: ............................................................ 26 

3.4.6 Variáveis relacionadas ao ambiente familiar: ............................................................ 26 

3.5 Instrumentos de coleta de dados ........................................................................................ 27 

3.6 Procedimentos de coleta de dados ..................................................................................... 29 

3.7 Organização dos dados para análise .................................................................................. 30 

3.8 Aspectos éticos .................................................................................................................. 31 

4. RESULTADOS ......................................................................................................... 32 

4.1  Caracterização dos familiares segundo as variáveis sociodemográficas, níveis de Emoção 

Expressa, Comentários Críticos, Superenvolvimento Emocional e Sobrecarga. .................... 32 

4.2  Caracterização dos pacientes no PEP segundo as variáveis sociodemográficas e clínicas e 

níveis de atividade física e estresse percebido ........................................................................ 33 

4.3  Relação das variáveis sociodemograficas, clínicas e níveis de atividade física dos pacientes 

no PEP. .................................................................................................................................... 35 



14 
 

4.4  Relação das variáveis sociodemograficas e clínicas dos familiares e níveis de atividade 

física dos pacientes no PEP. .................................................................................................... 36 

4.5  Relação das variáveis sociodemograficas, clínicas, níveis de atividade física e escores de 

estresse percebido dos pacientes no PEP ................................................................................ 37 

4.6 Relacionar as variáveis sociodemograficas, clínicas e escores de SEE, CC e sobrecarga dos 

familiares de pacientes no PEP segundo os níveis de atividade física de pacientes no PEP. .. 38 

 

5. DISCUSSÃO ............................................................................................................. 41 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 45 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 46 

APÊNDICE  .................................................................................................................. 56 

 

 

  



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente houve aumento progressivo de investimentos em estudos 

envolvendo o primeiro episódio psicótico (PEP) (GOUVEA et al., 2014; KOUTRA et al., 

2014; JONGSMA et al., 2018). O PEP é caracterizado pela fase inicial da manifestação 

da psicose, momento em que ocorre arrefecimento do funcionamento do indivíduo 

(GOUVEA et al., 2014). Desse modo, ampliar e aprofundar estudos sobre a fase inicial 

da psicose pode contribuir para a identificação de vários fatores biopsicossociais que 

podem ocasionar ou resultar em pior evolução do paciente, e, assim, garantir um melhor 

prognóstico (IENCIU et al., 2010).  

A psicose é definida pela presença proeminente de delírios, alucinações, 

pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor grosseiramente 

desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos, caracterizando um 

amplo comprometimento do juízo crítico da realidade (APA, 2013). Os critérios 

utilizados para a definição do primeiro episódio psicótico são controversos, porém para a 

maioria dos pesquisadores o PEP refere-se à primeira visita ao serviço de saúde do 

paciente devido à presença de sintomas psicóticos (DEL-BEN et al., 2010; MENEZES et 

al., 2007).  

Ainda que se reconheça sua importância, no Brasil, há poucos estudos e dados 

epidemiológicos disponíveis sobre o PEP (CARREIRO, MARTINS, 2008; GOUVEA et. 

al., 2014). Estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou que a incidência de PEP é 

de 15,8/100.000 pessoas ao ano (MENEZES et. al., 2007). Estudo recente conduzido em 

26 municípios da região administrativa de Ribeirão Preto, no interior do estado de São 

Paulo mostrou uma incidência de 21 novos casos por 100 mil habitantes por ano 

(JONGSMA et al., 2018). A incidência do PEP varia segundo o sexo, sendo que a 

incidência em homens é de 16,7 por 10.000 pessoas por ano e, em mulheres de 8,1 por 

10.000 pessoas ao ano (CARREIRO, MARTINS, 2008). De modo geral, o PEP ocorre 

durante a adolescência e início da idade adulta, período caracterizado por transformações 

em diversos âmbitos da vida, sendo que 40% dos casos se iniciam entre os 15 e 18 anos 

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

O PEP tem repercussões significativas para os indivíduos e gera uma série de 

mudanças na dinâmica familiar. A família tem um papel relevante no processo de 
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tratamento dos pacientes. Desse modo, o ambiente familiar configura-se como uma 

variável importante para o prognóstico do paciente no PEP. 

Os principais estudos que abordam o ambiente familiar estão relacionados ao 

conceito de Emoção Expressa (EE) e sobrecarga familiar (ELOIA et al.,2014). EE é uma 

medida qualitativa do número de emoção tipicamente exposta no ambiente familiar, no 

dia a dia, pela família ou cuidadores (VAUGHN; LEFF, 1976; WILLETTS; LEFF, 1997). 

Esse conceito refere-se à qualidade da interação social entre os membros de uma família, 

ou seja, aos 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 et al., 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 auto sacrifício e superproteção 

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 et al., 2012; 

VAUGHN; LEFF, 1976).  

Ao longo dos anos, vários estudos conduzidos sobre o ambiente familiar com 

pacientes com transtorno mental mostraram que níveis elevados de EE tem influência 

negativa no prognóstico do paciente (BREITBORDE et al., 2009; BUTZLAFF; 

HOOLEY, 1998). 

Estudo recente de revisão de literatura sobre o ambiente familiar de pacientes no 

PEP e os níveis de EE e seus componentes mostrou que, em Milano, na Itália, a 

prevalência de EE elevada foi da ordem de 35% e o SEE, a característica mais 

proeminente (MENEGHELLI et al., 2011). Em Londres, a taxa de EE elevada foi de 44%, 

sendo que 33% apresentaram nível elevado de CC e 22% nível elevado de SEE (RAUNE 

et al., 2004). Na Finlândia, os níveis elevados de EE foram de 40%, SEE 24% e CC 17% 

(HEIKKILA et al., 2002). 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, reforçando a relevância do estudo a EE nos diferentes contextos 

culturais (GONZÁLEZ- BLANCH et al., 2010; BACHMANN et al., 2002; MCNAB; et 

al., 2007; BARRELET et al., 1990). 

Outro componente importante na avaliação do ambiente familiar são os níveis de 

sobrecarga vivenciada pelos familiares. O termo sobrecarga familiar, refere-se ao impacto 
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causado nos familiares pela convivência com o paciente, sobretudo em relação aos 

aspectos emocionais e econômicos. (HANSEN, 2014). 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).  

Também, ao considerar as repercussões do ambiente familiar na evolução dos 

pacientes no PEP faz-se necessário investigar outros fatores que podem influenciar 

mutuamente, e assim, propor estratégias para melhorar o prognóstico dos pacientes.  

Nessa vertente, a literatura mostra que a exposição ao estresse está associada ao 

desenvolvimento, início e recaídas em pacientes com transtornos psicóticos (ALLOT et 

al., 2015). O termo estresse denota um estado gerado pela percepção de estímulos que 

provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, disparam um processo 

de adaptação caracterizado, principalmente, pelo aumento de secreção de adrenalina 

produzindo diversas alterações sistêmicas com distúrbios fisiológicos e psicológicos. O 

termo estressor define o evento ou estímulo que provoca ou conduz ao estresse (MARGIS 

et al., 2003). Existem três maneiras de medir o nível de estresse (COHEN, 

WILLIANMSON, 1988). A primeira é direcionada à presença de agentes estressores 

específicos; a segunda, aos sintomas físicos e psicológicos do estresse e a terceira, 

pretende mensurar a percepção de estresse individual de forma global, independente dos 

agentes estressores. Essa percepção individual de estresse, ou melhor, o estresse 

percebido, é definido como o grau no qual os indivíduos percebem as situações como 

estressantes (LUFT, et al., 2007).  

Em pacientes psicóticos o estresse percebido, ou seja, o grau em que os eventos 

de vida são avaliados como estressantes pode sofrer influência dos fatores ambientais e 

psicológicos, incluindo os níveis de EE dos familiares, apoio social, autoestima, 

resiliência e auto eficácia (ALLOT et al., 2015). Elevados níveis de estresse percebido, 

estão diretamente associados com desequilíbrios fisiológicos, como altos níveis de 

cortisol, triglicérides, interleucina-6, entre outros (GOLDMAN, et al., 2005). Por outro 

lado, pode-se hipotetizar que o estresse percebido pelos pacientes pode ter impacto no 
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nível de sobrecarga vivenciada pelos seus familiares, uma vez que o estresse percebido 

tem repercussões negativas no prognóstico do paciente.  

Pessoas com transtornos psicóticos apresentam reatividade emocional a 

estressores da vida diária (ALLOT et al., 2015). Além disso, níveis elevados de estresse 

percebido têm sido associados a um aumento da sintomatologia psiquiátrica (ALLOT et 

al., 2013). Desse modo, o estresse percebido pelos pacientes no PEP pode influenciar seu 

nível de atividade, dentre elas o envolvimento destes pacientes com a atividade física. A 

associação entre a prática de atividade física e um melhor padrão de saúde foi confirmada 

em diversos estudos, assim como sua relação inversa com a mortalidade (SKINNER, et 

al., 1966, CASPERSEN, et al., 1991, GORDON, et al., 1983, MATSUDO & 

MATSUDO, 2000;PAFFENBARGER, et al., 1991). 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido por 

músculos esqueléticos que resultam em dispêndio de energia acima dos níveis basais. O 

exercício físico é definido uma atividade física que é planejada, estruturada e repetida e 

tem por finalidade ou objetivo intermediário a melhora ou manutenção do 

condicionamento físico (ROBERT & ROBERGS, 2002). O treinamento físico é o uso 

repetido do exercício para melhorar a aptidão física (ROBERT & ROBERGS, 2002). É 

uma atividade sistemática de longa duração, progressiva, persistente, que visa à 

modulação de funções fisiológicas e psicológicas, com repetição sistemática de 

movimentos que produzem reflexos de adaptação morfológica e funcional com o objetivo 

de aumentar o rendimento num determinado espaço de tempo, o desenvolvimento físico, 

ético, moral, espiritual e as qualidades volitivas como a força de vontade, a perseverança, 

a coragem e prioritariamente a saúde do praticante (BARBANTI, 2001).  

Nessa direção, o treinamento físico é a melhor forma de considerar os efeitos 

salutares para o indivíduo e sociedade, advindos da pratica sistematizada dos exercícios 

físicos, pois melhora o rendimento, e a desaceleração da velocidade de envelhecimento 

de forma a melhorar, ou, pelo menos, manter o rendimento físico e a motivação para a 

vida (BARBANTI, 2001). Uma das características mais marcantes de um programa de 

treinamento físico é a facilidade com que podem ser adaptados à condição física 

individual, possibilitando até mesmo o treinamento de pessoas extremamente debilitadas.  

Estudo conduzido na Austrália no ano de 2000 identificou as principais doenças e 

condições relacionadas à inatividade física, e quantificou a relação entre a prevalência de 
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inatividade física e o risco associado de morbidade e mortalidade por doença, atribuível 

à população. Os resultados revelaram que para cada aumento de 1% no nível de atividade 

física da população adulta, haveria uma economia associada de sete milhões de dólares 

em custos potencias de tratamento de infarto agudo de miocárdio, derrame cerebral, 

diabetes Mellitus, câncer de cólon e de mama, e depressão (STEPHENSON et al., 2000). 

O relatório da Organização Mundial de Saúde (2010) aponta a inatividade física 

como o quarto fator de risco que mais leva a mortalidade no mundo, ou seja, por 6% das 

mortes. As diretrizes do American College of Sports Medicine (ACSM) no que se refere 

à prática de atividade física (AF), no mundo, recomenda que indivíduos adultos devam 

realizar AF por 30 minutos ou mais com intensidade moderada por pelo menos cinco dias 

por semana, ou 20 minutos de AF de intensidade vigorosa por pelo menos três dias por 

semana, além das atividades da vida diária (BLAIR SN, 2004). Outra proposta para 

alcançar a recomendação do ACSM refere-se a uma combinação de exercícios moderados 

e vigorosos correspondente a um consumo de 450 a 750 do Equivalente Metabólico da 

Tarefa (MET) em minutos por semana (considerando-se que 1 MET, ou equivalente 

metabólico da tarefa, corresponde ao consumo de 3,5 ml de oxigênio para cada kg de 

massa corporal a cada minuto) (BLAIR SN, 2004, HASKELL WL, 2007).  

O Brasil adota a recomendação da Organização Mundial da Saúde (2010) que 

recomenda aos indivíduos adultos à prática de pelo menos 150 minutos por semana de 

AF moderada ou 75 minutos por semana de AF vigorosa, em sessões de pelo menos 10 

minutos de duração, sem determinação de frequência semanal. Todavia torna-se 

necessário estabelecer um método objetivo para a mensuração da atividade física para se 

estabelecer a extensão da relação entre a atividade física, a saúde e a doença.  

Entre os métodos de mensuração do nível de atividade física destaca-se o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Esse questionário foi 

inicialmente proposto por um grupo de trabalho de pesquisadores durante uma reunião 

cientifica em Genebra, Suíça, em abril de 1998 (MATSUDO, SANDRA et al., 2001). 

Como parte da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, o Comitê Internacional em 

Atividade Física e Saúde (CELAFISCS) foi um dos 12 centros selecionados para o 

desenvolvimento do IPAQ, alem da Austrália, Canadá, Finlândia, Guatemala, Itália, 

Japão, Portugal, África do Sul, Suécia, Inglaterra e Estados Unidos (MATSUDO, 

SANDRA et al., 2001).  
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O IPAQ é um instrumento que permite realizar a classificação dos níveis de 

atividade física em  sedentário, que considera o indivíduo que não realiza atividade física 

por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana; irregularmente ativo B, aquele 

indivíduo que realiza atividade física, mas de maneira insuficiente, ou seja, realiza 

atividade física com frequência menor que cinco dias/semana e com duração menor que 

150 minutos/semana; irregularmente ativo A, aquele indivíduo que realiza atividade física 

de maneira insuficiente, mas que atingiu ao menos um dos critérios recomendados 

(frequência: cinco dias/semana ou duração: 150 minutos/semana); ativo, aquele indivíduo 

que cumpre as recomendações de atividade física vigorosa por três ou mais dias/semana, 

com duração mínima de 20 minutos por sessão ou pratica atividade física 

moderada/caminhada por cinco ou mais dias/semana, com duração mínima de 30 minutos 

por sessão, ou realiza qualquer outra atividade, por cinco ou mais dias/semana e duração 

de, no mínimo, 150 minutos por semana e; muito ativo, que cumpre as recomendações de 

frequência de, no mínimo, cinco dias/semana de atividade física vigorosa, com duração 

mínima de 30 minutos por sessão, ou realiza atividade física vigorosa por pelo menos três 

dias/semana, com duração mínima de 20 minutos por sessão, ou pratica atividade física 

moderada e/ou caminhada por, no mínimo, cinco dias/semana, com duração mínima de 

30 minutos por sessão. 

No entanto, é possível perceber que ainda os estudos que relacionam o nível de 

atividade física e a saúde em pacientes psicóticos são escassos (SCHEEWE et al, 2012; 

KIMHY et. al., 2015).  

Estudo conduzido em Nova York, EUA, investigou os efeitos do exercício aeróbio 

em 33 indivíduos com esquizofrenia. Nesse estudo os participantes foram subdivididos 

em dois grupos intervenção e controle. O grupo intervenção realizou três sessões de 

treinamento aeróbio, por uma hora na semana, durante 12 semanas e o grupo controle, 

não recebeu intervenção. Os resultados apontaram que o grupo intervenção apresentou 

melhora na aptidão aeróbia em 18% e em 15,1% na neurocognição em relação ao grupo 

controle (KIMHY et. al., 2015). 

Outro estudo, realizado na Holanda, examinou o efeito do exercício versus terapia 

ocupacional em saúde mental e física em pacientes com esquizofrenia. Nessa direção, 

examinou se um programa de exercícios aeróbios era eficaz para melhorar a capacidade 

cardiovascular em pacientes com esquizofrenia e evitar comorbidades. Sessenta e três 

pacientes com esquizofrenia foram distribuídos aleatoriamente em dois subgrupos. Um 
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grupo (n=31) realizou duas horas de exercício estruturado por semana e outro (n=32) que 

participou apenas de atividades de terapia ocupacional também por duas horas por 

semana. A intervenção teve duração de seis meses para os dois grupos. Os resultados 

mostraram que os pacientes do grupo que realizou exercícios estruturados obtiveram 

efeitos significativos sobre os sintomas depressivos e aptidão cardiovascular em 

comparação com o grupo que realizou a terapia ocupacional. Assim, os participantes do 

grupo de exercícios estruturados reduziram os sintomas da esquizofrenia (p=0,001), 

depressão (p=0,012), necessidade de cuidados (p=0,050) e aumentaram a aptidão 

cardiovascular (p<0,001). Também houve uma redução na tendência de triglicerídeos 

(p=0,08) em comparação aos participantes da terapia ocupacional (SCHEEWE et. al, 

2012). 

Outros estudos realizados com a finalidade de examinar as intervenções de 

exercício físico em pessoas com esquizofrenia mostraram que 90 minutos de exercício 

aeróbico com intensidade moderada a vigorosa, com três sessões de treinamento por 

semana, melhora a aptidão aeróbia e o funcionamento (VANCAMPFORT, D. et. al., 

2012, ARMSTRONG, H.F et. al., 2016., KIMHY, D et. al., 2016). Porém, estima-se que 

75% dos pacientes com esquizofrenia não se engajam em um programa de treinamento 

físico a fim de experimentar melhoras em sua saúde (FAULKNER G, COHN T, 

REMINGTON G., 2006). 

Pacientes no PEP que vivem sozinhos ou com isolamento tem maiores chances de 

serem sedentários, com presença de comorbidade cardiometabólicas, efeitos colaterais de 

medicamentos antipsicóticos e desenvolverem a crença de que um programa de 

treinamento físico não gera benefícios a sua saúde (MC CORMICK BP et al, 2009, 

VANCAMPFORT, D. et. al., 2012).  

Por outro lado, há escassez de estudos que investigaram a relação entre o ambiente 

familiar, o nível de atividade física e o estresse percebido de pacientes no PEP. Assim, ao 

considerar que a prática de atividade física tem efeito na regulação dos hormônios 

relacionados ao estresse e proporciona maior interação social aos sujeitos envolvidos, 

acredita-se que investigar a relação entre estas variáveis trará evidências científicas para 

melhor entendimento da problemática e sua relação no ambiente familiar de pacientes no 

PEP.  
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Diante do exposto, este estudo teve como objetivo analisar os níveis de EE e 

sobrecarga de familiares e os níveis de atividade física e estresse percebido de pacientes 

no PEP. Esse estudo poderá fornecer subsídios importantes para os profissionais de saúde 

na identificação dos fatores relacionados ao ambiente familiar que podem agregar valor 

a qualidade de vida e na promoção de medidas preventivas e de intervenção aos pacientes 

no PEP.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os níveis de EE e sobrecarga dos familiares e os níveis de atividade física 

e estresse percebido de pacientes no primeiro episódio psicótico.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

Caracterizar os familiares segundo as variáveis sociodemográficas, níveis de 

Emoção Expressa, Comentários Críticos, Superenvolvimento Emocional e Sobrecarga; 

Caracterizar os pacientes no PEP segundo as variáveis sociodemográficas e 

clínicas e níveis de atividade física e estresse percebido; 

Relacionar as variáveis sociodemograficas e clínicas dos familiares e níveis de 

atividade física dos pacientes no PEP;  

      Relacionar as variáveis sociodemograficas, clínicas, níveis de atividade física e 

escores de estresse percebido dos pacientes no PEP; 

        Relacionar as variáveis sociodemograficas, clínicas e escores de SEE, CC e 

sobrecarga dos familiares de pacientes no PEP segundo os níveis de atividade física de 

pacientes no PEP.  
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 3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo quantitativo e transversal, pois o grupo foi examinado em um determinado 

momento no tempo, sem período de acompanhamento. As possíveis relações de causa e 

efeito foram inferidas a partir de associações entre as variáveis do estudo (HULLEY et 

al., 2003).  

 

3.2 Local do estudo  

 

O estudo foi realizado no ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico do Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(APEP/HCFMRP-USP). O APEP é uma unidade ambulatorial para atendimento 

especializado de PEP.  Desde abril de 2012 são acompanhados no APEP 

aproximadamente três casos novos por semana e 15 pacientes em seguimento todas às 

terças-feiras. O tratamento é ofertado aos pacientes com sintomas psicóticos com idade 

superior a 12 anos e residentes em um dos 26 municípios da Direção Regional de Saúde 

XIII de Ribeirão Preto - SP. O atendimento é realizado por médicos contratados, médicos 

residentes da psiquiatria, supervisores, psicólogos e enfermeiros.  

 

3.3 Participantes do estudo 

 

A população foi constituída por todos os pacientes com diagnóstico de transtornos 

psicóticos de acordo com o DSM V registrados em prontuário de saúde, em seguimento 

no referido ambulatório e seus familiares. Atualmente, o serviço oferece atendimento para 

aproximadamente 160 pacientes no PEP. Também, foram incluídos os casos novos. 

Estabeleceram-se como critérios de inclusão os pacientes com diagnóstico de transtornos 

psicóticos de acordo com o DSM V registrados em prontuário de saúde.  Foram excluídos 

os pacientes com danos cerebrais orgânicos e retardo mental diagnosticado e registrado 

em prontuário de saúde.  
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Critérios de inclusão dos familiares: familiares de pacientes que conviviam 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 psicose. 

Foram excluídos os familiares que referiram apresentar diagnóstico de transtorno mental 

e os que participam ou já participaram da intervenção individual às famílias realizada no 

ambulatório.   

No período de 01 julho de 2017 a 28 de fevereiro de 2018 foram convidados 129 

pacientes e familiares para participarem do estudo. Desses, seis foram excluídos, por não 

atenderem aos critérios de seleção, 38 recusaram participar do estudo após três tentativas.  

Desse modo, foram incluídos 85 pacientes e seus respectivos familiares. Portanto, a 

amostra de conveniência foi constituída por 85 pacientes e seus familiares que atenderem 

aos critérios de inclusão estabelecidos para este estudo. 

 

3.4 Variáveis do estudo 

 

3.4.1 Variáveis sociodemográficas dos familiares 

 

Sexo: feminino e masculino. 

Situação conjugal: com e sem companheiro. 

Idade: em anos completos, calculada a partir da data de nascimento, e de acordo 

com as seguintes categorias: 18 a 21, 22 a 31 e acima de 32 anos. 

Escolaridade: em anos completos, referida pela pessoa, e de acordo com as 

seguintes categorias: primeiro grau incompleto, segundo grau completo e superior 

completo.  

Vínculo com o paciente: foi considerado o grau de parentesco com o paciente 

(pais, esposo (a), irmãos, filhos e outros) 

 

3.4.2 Variáveis sociodemográficas dos pacientes 

 

Sexo: feminino e masculino. 
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Raça: Branca, mulata e negra. 

Situação conjugal: com e sem companheiro. 

Idade: em anos completos, calculada a partir da data de nascimento, e de acordo 

com as seguintes categorias: 18 a 21, 22 a 31 e acima de 32 anos. 

Escolaridade: em anos completos, referida pela pessoa, e de acordo com as 

seguintes categorias: primeiro grau incompleto, segundo grau completo e superior 

completo.  

Renda Familiar: valor médio em reais. 

Número de pessoas vivendo com a renda familiar: média de pessoas. 

 

3.4.3 Variáveis clínicas dos pacientes 

 

Data do PEP: a data do primeiro contato com o serviço de saúde devido a 

sintomas psicóticos, segundo registro no prontuário de saúde. 

Tempo de tratamento no APEP: considerado com base no registro do primeiro 

atendimento no serviço no prontuário de saúde. 

Diagnóstico médico do paciente: considerado o registro do diagnóstico médico 

no prontuário de saúde de acordo com DSM V. 

 

3.4.4 Variáveis relacionadas à atividade física: 

 

Utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). 

 

3.4.5 Variáveis relacionadas ao estresse percebido: 

 

Utilizou-se a Escala de Estresse Percebido (PSS). 

 

3.4.6 Variáveis relacionadas ao ambiente familiar:  
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Utilizou-se o Family Questionnaire - Versão Português do Brasil (FQ-VPB) e o 

Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ZBI). Variáveis: emoção expressa, comentários 

críticos, superenvolvimento emocional e sobrecarga familiar.  

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 
 

Para este estudo foram utilizados cinco instrumentos de coleta de dados. 

Formulário contendo as variáveis sociodemográficas dos familiares (sexo, idade, 

escolaridade, vinculo e estado civil) e sociodemográficas dos pacientes (sexo, idade, raça, 

escolaridade, renda familiar, número de pessoas que vivem com a renda familiar  e estado 

civil) e também clínicas do paciente (data de início no APEP, diagnóstico médico, tempo 

do PEP e opção terapêutica). (APÊNDICE A e B)  

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): Esse instrumento foi 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (1998) e pelo Center for Disease 

Control and Prevention para avaliar o nível de atividade física e validado no Brasil por 

Matsudo et al. (2001). Para este estudo, foi utilizado o questionário no formato longo, o 

qual contém 27 questões relativas à atividade física realizada em uma semana normal, 

com intensidade leve, moderada e vigorosa e duração de dez minutos contínuos, divididas 

em quatro categorias de atividade física, a saber: trabalho, transporte, atividades 

domésticas e de lazer. Para a classificação dos pacientes segundo o IPAQ foram 

considerados os seguintes aspectos:  

Sedentário: paciente que não realiza atividade física por pelo menos 10 minutos 

contínuos durante a semana;  

Irregularmente ativo B: realiza atividade física, mas de maneira insuficiente, ou 

seja, com frequência inferior a cinco dias/semana e duração menor que 150 

minutos/semana;  

Irregularmente ativo A: realiza atividade física de maneira insuficiente, mas 

atingiu ao menos um dos critérios recomendados (frequência: cinco dias/semana ou 

duração: 150 minutos/semana);  

Ativo: cumpre as recomendações de atividade física vigorosa por três ou mais 

dias/semana, com duração mínima de 20 minutos por sessão ou pratica atividade física 
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moderada/caminhada por cinco ou mais dias/semana, com duração mínima de 30 minutos 

por sessão, ou realiza qualquer outra atividade, por cinco ou mais dias/semana e duração 

de, no mínimo, 150 minutos por semana;  

Muito ativo: cumpre as recomendações de frequência de, no mínimo, cinco 

dias/semana de atividade física vigorosa, com duração mínima de 30 minutos por sessão, 

ou realiza atividade física vigorosa por pelo menos três dias/semana, com duração mínima 

de 20 minutos por sessão, ou pratica atividade física moderada e/ou caminhada por, no 

mínimo, cinco dias/semana, com duração mínima de 30 minutos por sessão. (ANEXO A) 

No presente estudo, o valor do alpha de Cronbach foi de 0,713, o que confere boa 

consistência interna ao instrumento.  

Family Questionnaire - Versão Português do Brasil (FQ-VPB): instrumento 

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: 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) e foi aplicado nos familiares. 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 B) 

 

  Escala de Estresse Percebido (Perceived Stress Scale - PSS): este instrumento 

foi desenvolvido por COHEN e colaboradores (1983) e traduzido, adaptado e validado 

para o português do Brasil por LUFT e colaboradores (2007). Foi aplicado aos pacientes, 

possui 14 questões com opções de respostas que variam de zero a quatro (0=nunca; 
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1=quase nunca; 2=às vezes; 3=quase sempre; 4=sempre). As questões com conotação 

positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) tem sua pontuação somada invertida, da seguinte maneira, 

0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 4=0. As demais questões são negativas e dever ser somadas 

diretamente. O total da escala é a soma das pontuações destas 14 questões e os escores 

podem variar de zero a 56. (ANEXO C) 

Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ZBI) desenvolvida por Zarit & Zarit 

em 1987. Esse inventário foi traduzido para o português por Scazufca (2002). Em 2004, 

Taub e colaboradores avaliaram sua confiabilidade em familiares de pacientes com 

demência. Esses estudos mostraram que a versão brasileira do Inventário de Sobrecarga 

do Cuidador 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 à saúde, vida pessoal e social, situação financeira, bem-estar pessoal e de relações 

interpessoais, desse modo será aplicado nos familiares selecionados para o estudo.  O 

Inventário de Sobrecarga do Cuidador 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 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 D) 

 

3.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

Os pacientes e seus familiares foram recrutados no APEP/HCFMRP-USP. Os 

participantes que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos foram abordados antes 

do atendimento médico do paciente conforme a rotina do ambulatório. Para aqueles que 

concordaram em participar após os esclarecimentos sobre a natureza e os objetivos do 

estudo foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

coleta de dados foi agendada conforme disponibilidade e horário dos pacientes e seus 

familiares, separadamente, mediante entrevista, em ambiente privativo, onde puderam 

emitir suas respostas sem interferências. Os pacientes foram entrevistados para obtenção 
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dos dados referentes ao formulário e aplicação do IPAQ e da PSS. Já aos familiares foram 

entrevistados para obtenção dos dados do formulário e aplicação do FQ-VPB.  

Cabe ressaltar que além das etapas percorridas pelo presente projeto, também foi 

utilizado parte do banco de dados provenientes de outros dois projetos de pesquisa já 

aprovados por esse Comitê de Ética: “Emoção expressa e sobrecarga de familiares de 

pacientes no primeiro episódio psicótico e fatores relacionados” (CAAE- 

28246014.4.0000.5393) e “Atividade física e o primeiro episódio psicótico” (CAAE- 

32683914.6.0000.5393). 

 

3.7 Organização dos dados para análise 
 

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

digitação e, em seguida, transportado para o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS). A estatística descritiva foi utilizada para todas as variáveis do estudo. As 

variáveis categóricas (familiar: sexo, situação conjugal, vinculo, idade, escolaridade, 

comentários críticos, superenvolvimento emocional e sobrecarga familiar – paciente: 

sexo, raça, situação conjugal, idade, escolaridade, renda familiar, número de pessoas que 

vivem com a renda familiar, diagnóstico médico, níveis de atividade física, níveis de 

estresse percebido) foram analisadas por frequência simples. As variáveis numéricas 

(idade, escolaridade, renda per capita, data do PEP, tempo de tratamento no APEP,) foram 

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

padrão) e intervalo. 

Na Regressão Logística, a variável desfecho do estudo foi o nível de Atividade 

Física, avaliado pelo instrumento IPAQ; classificado como Ativo (Ativo ou 

Irregularmente Ativo A) ou Sedentário (Sedentário ou Irregularmente Ativo B). Como 

variáveis independentes foram utilizadas as escalas de Emoção Expressa (EE), dado pelos 

domínios Comentários Críticos (CC) e Superenvolvimento Emocional (SEE), e de 

Sobrecarga ZARIT. 

Também como variáveis independentes foram utilizadas Idades do Familiar e 

Idade do Paciente (ambas em anos), Sexo do Familiar e do Paciente (Masculino ou 

Feminino), Escolaridades do Familiar e Paciente (ambas em anos de estudo), Situação 

Conjugal Familiar e do Paciente (Com ou Sem Companheiro), Raça (Branco ou Não 
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Branco), Número de Moradores, Vínculo com o Doente (Pais ou Outros) e Diagnóstico 

(Psicose Afetiva ou Não Afetiva).  

O Fator de Inflação da variância (VIF) para verificar a presença de 

Multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo. Valores maiores que 10 

indicam presença de Multicolinearidade (MONTGOMERY, PECK E VINING, 2001). A 

seleção das variáveis independentes do modelo foi realizada através do teste da Razão de 

Verossimilhança. A variável com pior desempenho (maior p-valor) é removida do modelo 

e um novo ajuste sem a variável é realizado. O procedimento foi repetido até que 

permaneçam somente variáveis significantes. 

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 5% (alfa = 0.05). O programa utilizado foi o R (R Core Team, 2018) versão 3.5.1. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

O projeto foi autorizado pelo responsável pelo Ambulatório de Primeiro Episódio 

Psicótico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (ANEXO E). Também foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em 

05 dezembro de 2017 (of. CEP – EERP/USP 814.563, CAAE: 77417717.6.0000.5393) 

(ANEXO F), 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 11 de dezembro de 2017. (ANEXO G)  

Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e 

procedimentos realizados. As entrevistas ocorreram em ambiente privativo, e os 

instrumentos foram preenchidos de forma que os entrevistados não fossem identificados, 

a fim de assegurar o anonimato. Os participantes receberam uma cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficou de posse do pesquisador 

(APÊNDICE C, D e E). Neste estudo, foram observadas as orientações estabelecidas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Caracterização dos familiares segundo as variáveis sociodemográficas, níveis de 

Emoção Expressa, Comentários Críticos, Superenvolvimento Emocional e 

Sobrecarga.  

 

Dos 85 familiares participantes, 77,6% eram do sexo feminino, com média de 

idade de 44,2 anos (DP=12,9), média de anos de estudo de 9,5(DP=4,9), 32,9% viviam 

com companheiro e 50,6% eram mães. A renda familiar média foi R$1.923,54 

(DP=1330,01) e o número de pessoas que vivem com a renda foi em média de 3,6 

(DP=1,4). A maioria dos familiares de pacientes no PEP apresentou níveis elevados de 

EE (80,0%). Para o componente CC a média foi de 22,9(DP=8,4) e para o SEE, de 

30,4(DP=5,8). A média da Sobrecarga Familiar foi de 32,6(DP=16,8) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e classificação segundo níveis de Emoção 

Expressa, Comentários Críticos, Superenvolvimento Emocional e Sobrecarga dos 

familiares de pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto – SP, 2019. 

Variável n (%) Média (DP) Mediana 

(Intervalo) 

Sexo     

Feminino 

Masculino 

66(77,6) 

19(22,4) 

 

 

 

 

Idade (anos)*  44,2(12,9) 46,0(16,0-72,0) 

 

Escolaridade (anos) 

  

           9,5(4,9) 

 

         10,0(0,0-19,0) 

 

Situação conjugal     

Com companheiro 

Sem Companheiro 

28(32,9) 

57(67,1) 

  

    

 

Grau de parentesco 

   

Mãe 43(50,6)   

Esposo 12 (14,1)   

Irmão 10 (11,8)   

Filho 7 (8,2)   

Pai 5(5,9)   

Outro 8 (9,4) 

 

  

Renda familiar (reais)  1.923,74(1330,01)  1.500,00(5.700,00) 
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Número de pessoas/renda 

familiar 

 3,6(1,4) 3,0(1,0-8,0) 

 

 

Tempo de convivência com o 

paciente (horas/dia) 

 15,2 (7,5) 12,0 (5,0-24,0) 

    

EE    

Elevada 68(80,0)   

Baixa 17(20,0)   

 

CC 

Elevado 

Baixo 

 

 

 

43 (50,6) 

42(49,4) 

 

22,9 (8,4) 

 

23,0(10,0-40,0) 

 

SEE  

  

30,4(5,8) 

 

31,0(16,0-40,0) 

 

Sobrecarga Familiar   32,6(16,8)                                   31,0(6,0-74,0) 

 

Ausente                           23(27,1)   

Moderada a leve                                                            35(41,2)   

Moderada a severa                         20(23,5)   

Intensa                                  7(8,2) 

 

  

DP: desvio padrão; EE: emoção expressa; CC: comentários críticos; SEE: superenvolvimento emocional. 

 

4.2  Caracterização dos pacientes no PEP segundo as variáveis sociodemográficas e 

clínicas e níveis de atividade física e estresse percebido 

 

A maioria dos pacientes no PEP era do sexo masculino (61,2%), raça branca 

(57,6%) e vivia sem companheiro (94,1%). A média de idade foi de 29,0(DP=12,2) e a 

média de anos de estudo foi de 10,9(DP=4,6). O tempo médio do primeiro contato com o 

serviço de saúde devido a sintomas psicóticos foi de 14,0 meses (DP=12,7), e o tempo 

médio de tratamento no APEP foi de 11,0 meses (DP=10,8). Quanto ao diagnóstico 

médico dos participantes, verificou-se que 58(70,7%) tinham o registro de transtornos 

psicóticos no prontuário de saúde. Quanto à classificação da atividade física pelo IPAQ, 

36,9% dos participantes foram classificados como ativos. A média de estresse percebido 

foi de 29,7(DP=8,1) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição dos pacientes no PEP segundo as variáveis sociodemográficas, 

clínicas, níveis de atividade física e estresse percebido (n=85), Ribeirão Preto, 2019. 

Variável n(%) 
Média 

(DP) 

Mediana 

(Intervalo) 

Sexo    

Masculino 52(61,2)   

Feminino 33(38,8)   

    

Raça    

Branca 

Pardo 

49(57,6) 

26(30,6) 

  

Negra 9(10,6)   

Amarelo 1(1,2)   

 

Estado Civil     

Sem companheiro 80(94,1)   

Com companheiro 5(5,9)   

 

Idade 

                 

                29,0(12,2) 

 

  24,0(16,0-62,0) 

Escolaridade                  10,9(4,6)     11,0(0,0-30,0) 

 

Data do PEP (meses)  

 

 

 

14,0(12,7) 

 

             10,0(1,0-51,0) 

 

Tempo de tratamento 

 no APEP (meses) 

  

11,0(10,8) 

                 

                7,0(1,0-42,0) 

    

Diagnóstico médico    

Transtornos psicóticos                     58(70,7)      

Transtorno bipolar com  

sintomas psicóticos                         13(15,9) 

   

Transtorno psicótico induzido  

por substâncias psicoativas                 4(4,9) 

   

Outros                                                 6(8,5)   

 

 

IPAQ    

Sedentário 20(23,5)   

Irregularmente ativo B 23(27,1)   

Irregularmente ativo A 10(11,8)   

Ativo 31(36,5)   

Muito ativo 1(1,2)   

 

IPAQ Categorizado 

   

Sedentário 53(63,1)   

Ativo 32(36,9)   

 

Estresse percebido 

  

29,7(8,1) 

                 

            30,0(8,0-56,0) 

 

 

   

DP: desvio padrão; PEP: Primeiro Episódio Psicótico; APEP: Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico; 

IPAQ: Questionário Internacional de Atividade Física. 
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4.3  Relação das variáveis sociodemograficas, clínicas e níveis de atividade física dos 

pacientes no PEP. 

 

Dos 85(100%) pacientes no PEP obteve-se que a maioria, 35 (66%) era do sexo 

masculino e foram classificados como sedentários. Dos 53(63,1%) pacientes classificados 

como sedentários, 50 (94%) viviam sem companheiro. Dos 32(36,9%) pacientes ativos 

fisicamente, 29 (93%) viviam sem companheiro. De acordo com a cor/etnia e 

classificação segundo o IPAQ, 29 (54%) foram classificados brancos e sedentários e 19 

(61%) brancos e ativos. Do total de pacientes sedentários 53(63,1%), 38 (71,7%) foram 

diagnosticados com psicose não afetiva. Dos pacientes ativos 32 (36,9%), 16 (51,6%) 

foram diagnosticados com psicose não afetiva. O teste de associação entre as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e níveis de atividade física dos pacientes no PEP não 

apresentou significância estatística (Tabela 3).  

Tabela 3 - Teste de associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

níveis de atividade física dos pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto-SP 2019. 

Pacientes 
Sedentário  

(n= 53)  

Ativo  

(n= 32) 

 

 
 

n (%) 

 

n (%) 

 

p valor 

 

Sexo  

   

0,191* 

Masculino 35 (66) 16 (51)  

 
Feminino 18 (34) 15 (48) 

 

Situação conjugal    1,000** 

Sem companheiro 50 (94) 29 (93)  

Com companheiro 3 (5) 2 (6) 

 

 

Cor/Etnia    0,557* 

Branco 29(54) 19 (61)  

Não branco 24 (45) 12 (38)  

 

Diagnóstico médico 

   

0,064* 

Psicose não afetiva 38 (71,7) 16 (51,6)  

Psicose afetiva 15 (28,3) 15 (48,4)  

    
 

   

* Teste Qui-quadrado de Pearson; **Teste Exato de Fisher; p<0,05. 
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4.4  Relação das variáveis sociodemograficas e clínicas dos familiares e níveis de 

atividade física dos pacientes no PEP. 

 

A maioria dos familiares dos pacientes classificados como sedentários 42 (79%) 

era do sexo feminino, 37 (69%) viviam sem companheiro e dos 32(60%) familiares de 

pacientes considerados ativos fisicamente, 20 (64%) também viviam sem companheiro. 

Em relação ao vinculo familiar relacionados aos pacientes sedentários, 32 (60%) eram 

pais, enquanto que 16 (51%) dos pacientes ativos, o vínculo familiar foi classificado como 

outros. O teste de associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas dos familiares 

e os níveis de atividade física dos pacientes no PEP não apresentou significância 

estatística (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Teste de associação entre as variáveis sociodemograficas e clínicas dos 

familiares e o nível de atividade física dos pacientes no PEP (n=85), Ribeirão Preto-SP, 

2019. 

Familiares 

 

Nível de AF dos pacientes  

Sedentário 
(n= 53) 

Ativo 

 (n= 32) 

n (%) n (%) p valor 

 

Sexo  

   

0,593** 

            Masculino 11 (20) 8 (25)  

 
             Feminino 42(79) 23 (74) 

Situação Conjugal Familiar (vive com 

companheiro) 
  0,616* 

Não 37 (69) 20 (64)  

Sim 16 (30) 11 (35)  

Vinculo familiar   0,285* 

Outros 21 (39) 16 (51)  

Pais 32 (60) 15 (48)  

    

     
 

   

* Teste Qui-quadrado de Pearson; **Teste Exato de Fisher; p<0,05; AF: Atividade Física. 

 

 

4.5  Relação das variáveis sociodemograficas, clínicas, níveis de atividade 

física e escores de estresse percebido dos pacientes no PEP 

 

A totalidade dos pacientes investigados apresentou mediana de idade de 24 anos, 

e escolaridade de 11 anos de estudo e foram classificados como ativos e sedentários. A 

mediana relacionada ao tempo do primeiro contato com o serviço de saúde devido a 

sintomas psicóticos foi de 10 meses para os pacientes considerados fisicamente ativos e 

11 meses para os pacientes sedentários e o tempo médio de tratamento no APEP de oito 

meses para os pacientes ativos e sete para os sedentários. O nível de estresse percebido 

para os pacientes ativos foi de 29,9 e para os sedentários 29,3. Não houve associação 
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significante entre nível de estresse percebido e nível de atividade física de pacientes no 

PEP (Tabela 5). 

Tabela 5 - Teste de comparação de medianas entre as variáveis sociodemograficas, 

clínicas, níveis de atividade física e escores de estresse percebido dos pacientes no PEP 

(n=85), Ribeirão Preto, 2019. 

 
Nível de AF dos pacientes  

Sedentário (n= 53) Ativo (n= 32) 

 Mediana (IQR) Mediana (IQR) p valor 

Idade (anos)  

24 (20) 

 

24 (20) 

 

0,908 

Escolaridade (anos) 11 (9) 11 (8) 0,751 

Tempo de PEP (meses) 10 (3) 11 (5) 0,907 

Tempo de tratamento (meses) 8 (1) 7 (1) 0,861 

Estresse Percebido 29,9 (9,2) 29,3 (6,2) 0,771 

    

Teste Mann Whitney; p<0,05; IQR: Amplitude Interquartil; AF: Atividade Física; PEP: Primeiro Episódio 

Psicótico.  

 

 

4.6 Relacionar as variáveis sociodemograficas, clínicas e escores de SEE, CC e 

sobrecarga dos familiares de pacientes no PEP segundo os níveis de atividade física 

de pacientes no PEP. 

 

 Não houve associação significante entre os níveis de atividade física e os escores 

de SEE e CC. Cabe destacar que 17 (36.9%) dos pacientes no PEP foram classificados 

como fisicamente ativos e 6 (29.9%) como sedentários, sendo que  esses níveis de 

atividade física apresentaram significância estatística (p<0,002) em relação a sobrecarga dos 

familiares (Tabela 6).    
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Tabela 6 - Teste de comparação de média entre as variáveis sociodemograficas, clínicas 

e escores de SEE, CC e sobrecarga dos familiares de pacientes no PEP segundo os níveis 

de atividade física (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019. 

Familiares 

Nível de AF dos pacientes  

Sedentário  
(n= 53) 

Ativo 

 (n= 32) 

média (DP)     média (DP) p valor 

    

CC       21 (17)                23 (15)          0,893 

SEE       30.8 (5)                  29.9 (6)          0,510 

Sobrecarga Familiar     36.9 (17)                 25.3 (13)          0,002 

       Escolaridade Familiar 10(7)          11(7) 0,703 

Tempo de Convivência (horas/dia) 24 (12)       24 (10) 0,520 

Renda familiar 1500 (1000-2850) 1500 (1000-2500) 0,940 

Número de pessoas que vivem com a 

mesma renda familiar 
4 (3)           3 (3) 0,782 

Idade Familiar 45 (11)        42 (15) 0,402 

    
 

   

Teste t de Student; p<0,05; SEE: Superenvolvimento Emocional; CC: Comentários Críticos; AF: 

Atividade Física  

 

As variáveis incluídas na analise de regressão logística foram aquelas que 

mostraram uma possível associação com os resultados (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Regressão logística múltipla para o nível de superenvolvimento emocional e 

sobrecarga familiar, (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019 

 
Estimativa Erro padrão Valor z Pr(>|z|) 

(Intercept) -2,0161 1,4322 -1,4077 0,1592 

SEE 0,1368 0,0630 2,1733 0,0298 

Sobrecarga Familiar -0,0861 0,0257 -3,3478 0,0008 

SEE: Superenvolvimento Emocional 

Os pacientes no PEP no convívio de familiares com maiores escores de sobrecarga  

familiar tem menor chance de serem classificados como ativos. Para cada ponto a mais 

no escore de sobrecarga familiar a chance de ser classificado como ativo aumenta em 0,92 



40 
 

vezes, ou de forma equivalente, uma redução de 8% na chance de o paciente ser 

classificado como ativo. Em relação ao nível de SEE, tem-se que para cada ponto a mais 

na subescala de SEE a chance de o paciente ser classificado como ativo aumenta em 1,15 

vezes (Tabela 8) 

 

Tabela 8 - Razão de chances (OR) para o nível de superenvolvimento emocional e nível 

de sobrecarga familiar (n=85), Ribeirão Preto - SP, 2019 

 
crude.OR.95.CI. crude.P.value adj.OR.95.CI. P.Wald.s.test. 

Superenvolvimento 

Emocional  0.97 (0.9,1.05) 0,5050 1.15 (1.01,1.3) 0,0300 

Sobrecarga Familiar 0.95 (0.92,0.98) 0,0040 0.92 (0.87,0.96) 0,0010 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Esse estudo analisou os níveis de EE e sobrecarga dos familiares e os níveis de 

atividade física e estresse percebido de pacientes no primeiro episódio psicótico. Cabe 

destacar, que este estudo, quando avaliado do vértice da análise das variáveis, suas 

relações e população estudada, é inovador na literatura científica, e contribui para o 

avanço do conhecimento da temática atividade física e saúde mental.  

Os resultados mostraram que os familiares eram, predominantemente, do sexo 

feminino (77,6%), mães (50,6%), com média de idade de 44,19 anos, média de 9,47 anos 

de estudo, com companheiro (32,9%) e media de convivência com o paciente ao dia é de 

15,2 horas. A maioria dos familiares (80%) foi classificada com elevado nível de Emoção 

Expressa, 50,6% com elevado nível de Comentários Críticos, 74,1% com elevado nível 

de Super Envolvimento Emocional e 41,2% apresentaram nível moderado de Sobrecarga 

familiar. 

Em relação aos pacientes com PEP, a maioria era do sexo masculino (61,2%), raça 

branca (57,6%) e vivia sem companheiro (94,1%). A média de idade foi de 29,0 anos e a 

média de anos de estudo foi de 10,91. O tempo médio do primeiro contato com o serviço 

de saúde devido a sintomas psicóticos foi de 14,04 meses, e o tempo médio de tratamento 

no APEP foi de 11,04 meses. Quanto ao diagnóstico médico dos pacientes no PEP, 

verificou-se que (70,7%) tinham o registro de transtornos psicóticos no prontuário de 

saúde. Quanto à classificação do nível de atividade física pelo instrumento IPAQ, 36,9% 

dos participantes foram classificados como ativos. A média de estresse percebido foi de 

29,67. 

As características sociodemográficas e clínicas dos pacientes no PEP no presente 

estudo estão em consonância aos estudos da literatura (CARREIRO; MARTINS,2008; 

PAYNE et al., 2006; TURNER; SMITH-HAMEL; MULDER, 2006). 

No que se refere à classificação do nível de atividade física, obteve-se nível ativo 

dos pacientes à prática de atividade física vigorosa por três ou mais dias/semana, com 

duração mínima de 20 minutos por sessão, ou atividade física moderada/caminhada por 

cinco ou mais dias/semana, durante pelo menos 30 minutos por sessão, ou qualquer outra 
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atividade relacionada e praticada por cinco ou mais dias/semana, com duração de, no 

mínimo, 150 minutos por semana. 

Ao analisar os resultados referentes à classificação do nível de atividade física 

segundo o IPAQ, a atividade física pode ser subdividida em atividades laborais, 

domésticas, meio de transporte e de recreação. Estudos indicam que o exercício aeróbico 

leva a melhoria tanto na aptidão aeróbia quanto no funcionamento cognitivo dos 

indivíduos no PEP (VANCAMPFORT, D. et. al., 2012, ARMSTRONG, H.F et. al., 

2016., KIMHY, D et. al., 2016). 

 Há evidências também de que exercícios de moderada/alta intensidade são mais 

benéficos para melhoria do estado de saúde geral e funcionalidade das pessoas com 

transtornos mentais (MORA-RODRIGUEZ et al., 2014; STUBBS et al., 2016). Portanto, 

espera-se que o volume e intensidade do exercício sejam considerados nos programas 

para os pacientes no PEP com vistas ao seu funcionamento global, além de constituir em 

uma modalidade de baixo custo e fácil execução para os pacientes.  

Por outro lado, os exercícios de alta intensidade do ponto de vista fisiológico, 

exigem presença e suporte de profissionais de saúde no acompanhamento do treinamento 

proposto, pois as taxas de adesão são mais baixas quando não há suporte próximo (FIRTH 

et al., 2016). Assim, ao considerar que nem sempre é possível o acompanhamento 

presencial dos profissionais de saúde aos pacientes em um programa de exercícios físicos, 

mesmo em intensidades leves/moderadas, eles devem ser estimulados, pois a adoção de 

um estilo de vida mais ativo em longo prazo é recomendável e pode melhorar o seu estado 

de saúde (BONFIOLI et al., 2012). 

Os pacientes no PEP que tem vinculo com familiares com maior nível de 

sobrecarga familiar tem menor chance de serem classificados como ativos. Para cada 

ponto a mais no escore de sobrecarga a chance de ser classificado como ativo aumenta 

em 0,92 vezes, ou de forma equivalente, uma redução de 8% na chance de o paciente ser 

classificado como ativo.  

Nessa direção, ao considerar a importância da sobrecarga familiar na saúde e 

prognóstico dos pacientes no PEP espera-se que os profissionais de saúde tenham um 

olhar direcionado para alem da patologia do paciente, ou seja, para o ambiente familiar. 

Os profissionais de educação física ao elaborar programas de treinamento físico devem 

alem de considerar as características dos pacientes no PEP, a situação metabólica e 
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funcional, importantes como preditores individuais, incluir o ambiente familiar no 

planejamento das atividades.  

Ao analisar os pacientes no PEP classificados como sedentários, é preciso 

reconhecer que no Brasil, desde 2002, a taxa de sedentarismo teve um aumento superior 

a 15%.  Estudo realizado, em 2016, que analisou 358 pesquisas em 168 países mostrou 

que 1,9 milhões de indivíduos e aproximadamente 47% dos brasileiros são sedentários, 

respectivamente (GUTHOLD, R. et. al., 2018). Portanto, o nível de sedentarismo 

encontrado no presente estudo pode refletir as taxas encontradas no Brasil. A inatividade 

física é considerada o quarto fator de risco que mais leva a mortalidade no mundo, 

respondendo por 6% das mortes (Organização Mundial da Saúde, 2010).  

Estudos mostram que populações vulneráveis vivendo em áreas mais pobres 

tendem permanecer mais tempo na posição sentada e tem menor nível de atividade física 

o que pode constituir em fator de risco para a sua saúde no futuro (LINDGREN M. et. al., 

2016). Esse dado pode estar relacionado à renda familiar, encontrada no presente estudo, 

ou seja, média mensal de R$: 1.923,74 reais para uma média de 3,62 pessoas. A baixa 

escolaridade dos familiares também pode sugerir uma situação econômica desfavorável. 

No Brasil, existe uma maior probabilidade de utilização do serviço público por indivíduos 

com menos escolaridade e menor renda familiar per capita (RIBEIRO ET AL., 2006). 

Em relação ao escore relacionado ao SEE, tem-se que para cada ponto a mais na 

subescala de SEE a chance de o paciente ser classificado como ativo aumenta em 1,15 

vezes.  

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

diferentes dependendo da cultura. 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).   

O SEE pode representar um fator de proteção para pacientes no PEP 

(DOMÍNGUEZ - MARTÍNEZ et al., 2014; O´BRIEN et al., 2008). Essa relação pode 
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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). 

Esperava-se que o nível de estresse percebido, quando relacionado ao nível de 

atividade física dos pacientes, apresentasse resultados significativos. A exposição ao 

estresse está associada ao desenvolvimento, início e recaídas em pacientes com 

transtornos psicóticos (ALLOT et al., 2015). Pacientes em isolamento tem níveis de 

inatividade físicos mais elevados e apresentam comorbidades cardiometabólicas e efeitos 

colaterais aos medicamentos antipsicóticos (MC CORMICK BP et al, 2009, 

VANCAMPFORT, D. et. al., 2012). 

Esperava-se que quanto maior o nível de estresse percebido pelo paciente, menor 

o nível de atividade física. Porém, não houve associação significante entre os níveis de 

atividade física e estresse percebido. Quando analisado apenas o estresse percebido, os 

resultados mostram significância estatística, com média de 29,67. Isto pode se dar, pelo 

fato da população avaliada, em sua grande maioria, estar na fase inicial da doença.  

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).  

Nessa direção, não podemos generalizar os resultados da presente investigação. 

Pesquisas com amostras maiores e em outras localidades devem ser realizadas, com a 

finalidade de melhorar o tratamento e a recuperação psicossocial dos pacientes no PEP.  

Contudo, cabe destacar, que criar programas de intervenção efetivos, orientar os 

profissionais da saúde, pacientes e familiares sobre a importância de se engajarem em 

programas treinamento físico contribui para um melhor prognóstico, gera hábitos mais 

saudáveis, ajuda a minimizar futuros prejuízos decorrentes da inatividade física, 

sobrecarga física e mental, melhora os indicadores socioeconômicos, proporciona um 

suporte social aos familiares e aproveita-se o momento em que a maioria dos pacientes 

ainda apresenta menor prejuízo de suas capacidades funcionais (KOIVUKANGAS et al., 

2010; COTTON et al, 2010).  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

Os familiares eram, predominantemente, do sexo feminino (77,6%), mães 

(50,6%), com média de idade de 44,19 anos, média de 9,47 anos de estudo, com 

companheiro (32,9%) e a media de convivência com o paciente por dia é de 15,2 horas. 

A maioria dos familiares (80%) foi classificada com elevado nível de Emoção Expressa, 

50,6% com elevado nível de Comentários Críticos, 74,1% com elevado nível de Super 

Envolvimento Emocional e 41,2% apresentaram nível moderado de Sobrecarga familiar. 

Os pacientes no PEP, a maioria era do sexo masculino (61,2%), raça branca 

(57,6%) e vivia sem companheiro (94,1%). A média de idade foi de 29,0 anos e a média 

de anos de estudo foi de 10,91. O tempo médio do primeiro contato com o serviço de 

saúde devido a sintomas psicóticos foi de 14,04 meses, e o tempo médio de tratamento 

no APEP foi de 11,04 meses. Quanto ao diagnóstico médico dos pacientes no PEP, 

verificou-se que (70,7%) tinham o registro de transtornos psicóticos no prontuário de 

saúde. Quanto à classificação do nível de atividade física pelo instrumento IPAQ, 36,9% 

dos participantes foram classificados como ativos. A média de estresse percebido foi de 

29,67. 

Os pacientes no PEP que tem vinculo com familiares com maior nível de 

sobrecarga familiar tem menor chance de serem classificados como ativos. Para cada 

ponto a mais no escore de sobrecarga a chance de ser classificado como ativo aumenta 

em 0,92 vezes, ou de forma equivalente, uma redução de 8% na chance de o paciente ser 

classificado como ativo.  

Em relação ao nível de superenvolvimento emocional, tem-se que para cada ponto 

a mais na subescala de SEE a chance de o paciente ser classificado como ativo aumenta 

em 1,15 vezes. Não houve associação significante entre os níveis de atividade física e 

estresse percebido.  

Espera-se que este estudo possa oferecer subsídios para os profissionais de saúde 

na identificação dos fatores relacionados ao ambiente familiar que podem agregar valor 

à qualidade de vida e na promoção de medidas preventivas e de intervenção aos pacientes 

no PEP.  
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APÊNDICE A 

 

FORMULÁRIO SOCIODEMOGRAFICO - FAMILIARES 

 

ENTREVISTA: Dados sociodemográficos  - Familiares 

   1. Sexo: 1 (   ) Feminino    

                 2 (   )Masculino 

2. Idade:_________(anos 

completos) 

3. Escolaridade:_____________anos 

 

4. Vinculo:  

Mãe...........0 (   ) Pai.............1 (   ) 

Esposo......2 (   ) Irmão.........3 (   ) 

Filho..........4 (   ) Outro.........5 (   ) 

5. Estado civil:  

Com companheiro...........0 (   ) 

Sem companheiro............1 (   )  
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APÊNDICE B 

 

FORMULÁRIO SOCIODEMOGRAFICO - PACIENTES 

 

ENTREVISTA: Dados sociodemográficos - Pacientes 

   1. Sexo: 1 (   ) Feminino    

                 2 (   )Masculino 

2. Idade:_________(anos 

completos) 

3. Escolaridade:_____________anos 

 

4. Renda familiar:__________ 

(número/salário mínimo)                       

5. Número de pessoas que vivem 

com a renda familiar: 

_____________ 

 

4. Estado civil:  

Com companheiro...........0 (   ) 

Sem companheiro............1 (   )  

5. Raça:  

Branca...........0 (   ) 

Mulata...........1 (   ) 

Negra............2 (   ) 

6. Data de início no APEP: 

____/____/_______  

7. Diagnóstico médico: 

____________________________  

8. Tempo do PEP: 

__________________________ 

9. Opção Terapêutica: 

____________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PACIENTE 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - FAMILIAR 
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APÊNDICE E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - RESPONSÁVEL 
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APENDICE F 

 

HISTÓRICO ESCOLAR 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ).  

 

Nome:_____________________________________________ Data: ___/ ___ / ___  

Idade : ____ Sexo: F ( ) M (  )  

Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim ( ) Não.  

Quantas horas você trabalha por dia: ____  

Quantos anos completos você estudou: _____ 

De forma geral sua saúde está: (  )Excelente ( )Muito boa ( )Boa ( )Regular ( )Ruim 

 

Nós estamos interessados em saber quais tipos de atividade física as pessoas fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 

diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender quão ativos 

nós somos em relação às pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao 

tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana última semana. As 

perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por 

lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 

Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

Para responder as questões, lembre que: 

 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico 

e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 
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SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho 

remunerado ou voluntário, as atividades na escola ou faculdade e outro tipo de trabalho 

não remunerado fora da sua casa. NÃO incluem trabalho não remunerado que você faz 

na sua casa como tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua 

família. Essas serão incluídas na seção 3. 

1a.  Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

(    )Sim  (    )Não – Caso você responda não - Vá para seção 2: Transporte 

As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você fez na última 

semana como parte do seu trabalho remunerado ou não remunerado. NÃO inclua o 

transporte para o trabalho. Pense unicamente nas atividades que você faz por pelo menos 

10 minutos contínuos: 

1b. Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10 

minutos contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, NÃO inclua o andar como 

forma de transporte para ir ou voltar do trabalho. 

_______dias por SEMANA (  ) nenhum - Vá para a questão 1d. 

1c. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte 

do seu trabalho? 

____ horas ______ minutos 

1d. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu trabalho? 

_______dias por SEMANA (  ) nenhum - Vá para a questão 1f 

1e.  Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades 

moderadas como parte do seu trabalho? 

_____ horas ______ minutos 

1f. Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar 
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grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas como parte do seu 

trabalho: 

_______dias por SEMANA (   ) nenhum - Vá para a questão 2a. 

1g.  Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades 

físicas vigorosas como parte do seu trabalho? 

_____ horas ______ minutos 

 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

 

Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro, 

incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. 

2a.  O quanto você andou na última semana de carro, ônibus, metrô ou trem? 

________dias por SEMANA  (   ) nenhum - Vá para questão 2c. 

2b. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, 

ônibus, metrô ou trem? 

_____horas  _____minutos 

 

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro na 

última semana. 

2c.  Em quantos dias da última semana você andou de bicicleta por pelo menos 10 

minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou 

exercício) 

_____ dias por  SEMANA (   )  Nenhum - Vá para a questão 2e.  

2d.  Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de 

um lugar para outro?  

_______ horas  _____  minutos 



72 
 

2e. Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 

exercício) 

_____  dias por  SEMANA (   )  Nenhum - Vá para a Seção 3. 

2f.  Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA 

você gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício) 

_______ horas _____  minutos 

 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA. 

 

Esta parte inclui as atividades físicas que você fez na última semana na sua casa e ao redor 

da sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho 

de manutenção da casa ou para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas 

atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. 

3a.  Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas por pelo menos 

10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar no jardim ou 

quintal. 

________dias por SEMANA (   )  Nenhum  - Vá para questão 3c. 

3b. Nos dias em que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta 

POR DIA fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal?  

_______ horas _____ minutos 

3c. Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas por pelo menos 

10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro da 

sua casa. 

_____ dias por SEMANA (   ) Nenhum  - Vá para questão 3e. 

3d. Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa 

quanto tempo no total você gasta POR DIA?  
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_______ horas _____ minutos 

3e.  Em quantos dias da última semana você fez atividades físicas vigorosas no 

jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o 

chão: 

_____ dias por SEMANA (   )  Nenhum  - Vá para a seção 4. 

3f.  Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim 

quanto tempo no total você gasta POR DIA?  

_______ horas _____ minutos  

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO 

E DE LAZER. 

 

Esta seção se refere às atividades físicas que você fez na última semana unicamente por 

recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas 

que faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que 

você já tenha citado 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em 

quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 

no seu tempo livre? 

_____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum  - Vá para questão 4c 

4b. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 

POR DIA?  

_______ horas  _____  minutos 

4c. Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas no seu tempo 

livre por pelo menos 10 minutos, como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, 

vôlei, basquete, tênis :  

_____  dias por  SEMANA (   ) Nenhum  - Vá para questão 4e. 
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4d. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto 

tempo no total você gasta POR DIA?  

_______ horas _____ minutos 

4e. Em quantos dias da última semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre 

por pelo menos 10 minutos, como correr, fazer aeróbicos, nadar rápido, pedalar rápido ou 

fazer Jogging: 

_____ dias por SEMANA (   ) Nenhum  - Vá para seção 5. 

4f. Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo 

no total você gasta POR DIA?  

_______ horas _____ minutos 

 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, 

lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 

5a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 ______horas ____minutos 

5b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia do fim de semana? 

 ______horas ____minutos 
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIO FAMILIAR (FQ) 

 

Seu nome: ___________________________________________________ 

Idade: ________ 

Nome do (a) paciente: ________________________________________ 

Data: ______________ 

 

A seguir está listada uma sequência 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 
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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 C 

 

ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO 

 

Itens e instruções para aplicação 

 

As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o 

último mês.  Em cada caso, será pedido para você indicar o quão frequentemente você 

tem se sentido de uma determinada maneira.  Embora algumas das perguntas sejam 

similares, há diferenças entre elas e você deve analisar cada uma como uma pergunta 

separada.  A melhor abordagem é responder a cada pergunta razoavelmente rápido.  Isto 

é, não tente contar o número de vezes que você se sentiu de uma maneira particular, mas 

indique a alternativa que lhe pareça como uma estimativa razoável. Para cada pergunta, 

escolha as seguintes alternativas: 0= nunca 1= quase nunca 2= às vezes 3= quase sempre 

4= sempre 
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ANEXO D 

 

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 
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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 

 

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 
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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 E 

 

AUTORIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PRIMEIRO EPISÓDIO PSICÓTICO 
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ANEXO F 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE 

RIBEIRÃO PRETO DA USP 
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ANEXO G 

 

AUTORIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PRIMEIRO EPISÓDIO PSICÓTICO 
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