
Wagner Yoshizaki Oda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de moradia no contexto da reforma psiquiátrica brasileira: 

estudo de um questionário para usuários de Centros de Atenção 

Psicossocial 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre em Ciências 

 

Programa de Saúde Coletiva 

Orientador: Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado 

 

 

 

 

 

(Versão corrigida Resolução CoPGr 6018/11, de 1 de novembro de 2011. A versão 

original está disponível na Biblioteca da FMUSP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019



Wagner Yoshizaki Oda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de moradia no contexto da reforma psiquiátrica brasileira: 

estudo de um questionário para usuários de Centros de Atenção 

Psicossocial 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre em Ciências 

 

Programa de Saúde Coletiva 

Orientador: Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado 

 

 

 

 

 

 

(Versão corrigida Resolução CoPGr 6018/11, de 1 de novembro de 2011. A versão 

original está disponível na Biblioteca da FMUSP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 
Oda, Wagner Yoshizaki 

Condições de moradia no contexto da reforma 

psiquiátrica brasileira : estudo de um questionário 

para usuários de Centros de Atenção Psicossocial / 

Wagner Yoshizaki Oda. -- São Paulo, 2019. 

Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Programa de Saúde Coletiva. 

Orientador: Juarez Pereira Furtado. 

 

 
Descritores: 1.Desinstitucionalização 2.Saúde 

mental 3.Reabilitação psiquiátrica 4.Habitação 

5.Reprodutibilidade dos testes 6.Inquéritos e 

questionários 

 
USP/FM/DBD-088/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
©reprodução autorizada pelo autor 

Responsável: Erinalva da Conceição Batista, CRB-8 6755 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao meu filho Lorenzo pelo sorriso 

 que me motiva a seguir em frente. 

 

Em memória de José Fabiano, meu 

primeiro parceiro de aventuras pelo 

mundo da saúde mental, com quem 

muito aprendi. 

 

Aos que no seu dia-a-dia se dedicam 

à construção de uma sociedade mais 

justa, igualitária e sem manicômios. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado pela dedicação e paciência com que me 

acompanhou na condução deste processo, mas acima de tudo por contribuir 

decisivamente para minha formação enquanto pesquisador ao gentilmente me conduzir 

pelos caminhos por vezes tortuosos que conformam o campo acadêmico. 

 

À Profa. Dra. Cláudia Barros pela enorme generosidade e que de maneira fundamental 

contribuiu em todas as etapas deste trabalho, da concepção à conclusão, muito obrigado! 

 

Aos professores do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP que foram 

fundamentais para minha formação em Saúde Coletiva, e em especial ao Prof. Dr. Paulo 

Rossi Menezes pelas contribuições durante o exame de qualificação. 

 

À Lilian e Goretti pela disponibilidade, pelas orientações e informações ao longo do 

curso. 

 

Ao Prof. Dr. Roberto Tykanori Kinoshita e Prof. Dr. Sérgio Baxter Andreolli pela 

participação e pelas contribuições durante a banca de qualificação. 

 

Aos professores e pesquisadores Eliana Chaves Ferretti, Ricardo Padovani, Tereza 

Rosa, Paula Montagner, Felipe Granado e Fábio Montesano que gentilmente 

contribuíram em algum momento deste trabalho. 

 

À Secretaria Municipal de Saúde de Santos e em especial aos chefes de seção, 

trabalhadores e usuários dos cinco CAPS III do município de Santos por terem 

permitido o acesso aos serviços e contribuído ativamente durante a fase de coleta de 

dados. 

 

Aos amigos e companheiros do Laboratório de avaliação em saúde que tornaram este 

processo muito mais agradável: Patrícia, Max, Igor, Elis e Adriana, e aos que por algum 

momento da minha trajetória lá estiveram ou de alguma forma se aproximaram: 

Amanda, Lígia, Débora, Carol, Vilma, Márcio, César e Aline. 



 

À UNIFESP pelo incentivo por meio de autorização para afastamento para conclusão 

deste trabalho. 

 

Aos professores, secretária e alunos do curso de Terapia Ocupacional da UNIFESP e 

aos professores, tutores, preceptores e alunos do programa de Residência 

Multiprofissional em Redes de Atenção Psicossocial pelo incentivo, apoio e 

compreensão durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Aos meus amigos e colegas de UNIFESP, em especial Renata, Gabriela, Heloise, 

Zilmara, Gabriela, Sumyre, Roberta, Fabrício, Marcella, Eduardo, Ana, Késia, Giane e 

Camila.  

 

À Patrícia Huber pelo suporte durante esta e outras jornadas. 

 

Aos que através da amizade contribuíram para que a vida pudesse ser um pouco mais 

alegre hoje e durante minhas passagens por Jundiaí, São Carlos, Santos, São Bernardo 

do Campo e São Paulo, em especial aos de longa data Wilton, Illenia, Marcos, Luiz, 

Tania, Zanatta, Maísa e Lise. 

 

Aos meus pais e a meu irmão pelo incentivo e efetivo apoio durante o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

Ao meu filho Lorenzo e sua mãe Renata pela paciência, compreensão e motivação 

durante este período. 

  



 

 

 

No teu poema 

Existe um verso em branco e sem medida 

Um corpo que respira, um céu aberto 

Janela debruçada para a vida 

 

No teu poema  

Existe a dor calada lá no fundo 

O passo da coragem em casa escura 

E, aberta, uma varanda para o mundo. 

 

Existe a noite 

O riso e a voz refeita à luz do dia 

A festa da Senhora da Agonia 

E o cansaço 

Do corpo que adormece em cama fria. 

 

Existe um rio 

A sina de quem nasce fraco ou forte 

O risco, a raiva e a luta de quem cai 

Ou que resiste 

Que vence ou adormece antes da morte. 

 

No teu poema 

Existe o grito e o eco da metralha 

A dor que sei de cor mas não recito 

E os sonos inquietos de quem falha. 

 

No teu poema 

Existe um cantochão alentejano 

A rua e o pregão de uma varina 

E um barco assoprado a todo o pano 

 

Existe um rio 

O canto em vozes juntas, vozes certas 

Canção de uma só letra 

E um só destino a embarcar 

No cais da nova nau das descobertas 

 

No teu poema 

Existe a esperança acesa atrás do muro 

Existe tudo o mais que ainda escapa 

E um verso em branco à espera de futuro.  

 

José Luís Tinoco 
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Resumo 

 

Oda WY. Condições de moradia no contexto da reforma psiquiátrica brasileira: estudo 

de um questionário para usuários de Centros de Atenção Psicossocial [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
  

Compreender como moram e se inserem socialmente os milhares de usuários de Centros 

de Atenção Psicossocial pode contribuir para a ampliação qualitativa e quantitativa da 

oferta, por meio de políticas públicas, de alternativas de moradia para pessoas com 

Transtornos Mentais Graves. Nesse sentido, apresentamos dois estudos articulados: 

revisão bibliográfica e bibliometria somada à retomada e subsídios à qualificação de 

instrumento voltado às condições de moradia e inserção social de usuários de CAPS. 

Por meio da revisão, feita nas bases de dados Scopus e Lilacs, e considerando o período 

entre os anos 2000 e 2017, identificamos que os estudos raramente extrapolam os 

Serviços Residenciais Terapêuticos, negligenciando as diferentes necessidades de 

moradias de pessoas com TMG e apresentando desenhos metodológicos pouco variados 

e referenciais teóricos predominantemente oriundos de textos seminais que embasaram 

o início da reforma psiquiátrica brasileira. Por sua vez, a qualificação de um 

instrumento poderá criar condições para conhecer de forma detalhada e em escala 

ampliada como efetivamente essa clientela equaciona questões de moradias. Para isso 

retomamos questionário sobre as condições de moradia e inserção social de usuários de 

CAPS, desenvolvido por pesquisadores brasileiros, e realizamos um estudo sobre sua 

confiabilidade. Este estudo se deu a partir da verificação da estabilidade temporal e 

consistência interna dos itens correspondentes às dimensões que compõe o conceito de 

inserção social: convívio, suporte, morar e habitar. Participaram deste estudo 46 

usuários de CAPS III do município de Santos, entrevistados entre agosto e outubro de 

2018, sendo que 24 participaram da técnica teste-reteste. A estabilidade temporal foi 

analisada por meio dos coeficientes Kappa de Cohen e Kappa ponderado, enquanto a 

consistência interna foi analisada por meio dos coeficientes KR20 e alfa de Cronbach. 

Os itens apresentaram valores de Kappa e Kappa ponderado que variaram de 0,37 a 1, 

os valores do coeficiente KR20 variaram de 0,67 a 0,96 e o alfa de Cronbach foi de 0,85 

para a dimensão morar. Consideramos como fatores limitantes: a possibilidade de não 

termos abrangido a totalidade de publicações existentes, na análise sobre a produção 

teórica, bem como o reduzido número de participantes do estudo de confiabilidade. 



Concluímos que o tema moradia para pessoas com TMG carece de ampliação em 

quantidade e formas de investigações, que utilizem novas abordagens teóricas e 

metodológicas. O questionário proposto para o estudo de condições de moradia 

apresentou boa confiabilidade para maioria dos itens analisados, porém não foi 

suficiente para abordar todas as dimensões que compõem o conceito inserção social. 

Além disso, outros aspectos do referido instrumento precisam ser analisados e a 

reformulação de alguns itens poderia contribuir para resultados com maior precisão.  

Descritores: desinstitucionalização; saúde mental; reabilitação psiquiátrica; habitação; 

reprodutibilidade dos testes; inquéritos e questionários. 

 

 

 

 



Abstract 

 

Oda WY. Housing conditions in Brazilian psychiatric reform’s context: studying a 

questionnaire for Psychosocial Care Centers’ clients [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

  

Understanding how thousands of Psychosocial Care Centers´ (CAPS) clients live and 

socialize can contribute to the qualitative and quantitative expansion of the offer, 

through public policies, of housing alternatives for people with Serious Mental 

Disorders. In this sense, we present two articulated studies: bibliographical review and 

bibliometrics analysis added to the qualification of an instrument focused on housing 

conditions and social insertion of CAPS clients. By reviewing the Scopus and Lilacs 

databases from the period 2000 and 2017, we identified that the studies rarely 

extrapolate the Therapeutic Residential Services, neglecting the different housing needs 

of people with SMD, and presenting slightly different methodological designs and 

theoretical references predominantly from seminal texts that underpinned the beginning 

of the Brazilian psychiatric reform. In turn, the qualification of an instrument may 

create conditions to know in detail and in an enlarged scale how effectively these 

clientele equates housing issues. For this, we retrieve a questionnaire about the 

conditions of housing and social insertion of CAPS users, developed by Brazilian 

researchers and carried out a study about its reliability. This study was based on the 

verification of the temporal stability and internal consistency of the items corresponding 

to the dimensions that make up the concept of social insertion: socializing, support, 

living and dwelling. Participants of this study were 46 CAPS III users from the city of 

Santos, interviewed between August and October 2018, of whom 24 participated in the 

test-retest method. The temporal stability was analyzed using the Cohen’s Kappa 

coefficient and weighted Kappa coefficient, while the internal consistency was analyzed 

using the KR20 and Cronbach alpha coefficients. The items presented weighted Kappa 

and Kappa values ranging from 0.37 to 1, values of the KR20 coefficient varied from 

0.67 to 0.96 and the Cronbach's alpha was 0.85 for the living dimension. We considered 

as limiting factors: the possibility of not including all the existing publications on the 

theoretical production analysis, and the reduced number of participants in the reliability 

study. We conclude that the housing issue for people with SMD needs to be expanded 

in quantity and forms of research, using new theoretical and methodological 

approaches. The questionnaire proposed for the study of housing conditions presented 



good reliability for most of the items analyzed, but it was not enough to address all the 

dimensions that make up the concept of social insertion. In addition, other aspects of the 

instrument need to be analyzed and reformulation of some items could contribute to 

results more accurately. 

 

Descriptors: deinstitutionalization; mental health; psychiatric rehabilitation; 

housing; reproducibility of results; surveys and questionnaires. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para parte considerável da população, morar em uma casa como as que estão 

presentes nas revistas de decoração, bem localizadas, próximas ao local de trabalho, aos 

centros comerciais e aos parques públicos constitui verdadeiro “sonho de consumo”. 

Porém, por muitas vezes é preciso se contentar com escolhas restritas a domicílios nem 

sempre tão bem localizados, constituídos por móveis e objetos de decoração mais 

simples, mas que ainda assim proporcionam um ambiente aconchegante, acolhendo um 

dia cansativo de trabalho e proporcionando sensação de conforto ao sentar-se no sofá e 

escolher qual programa assistir no aparelho de televisão. 

No entanto, para uma parcela da população, composta por milhares de pessoas 

com transtornos mentais graves (TMG), o modo como são constituídas e localizadas 

suas moradias pode significar a diferença que separa uma vida reclusa e exclusa, de 

alguma possibilidade de inserção social. Muitas pessoas nessa condição, por terem 

perdido seus vínculos afetivos e por não possuírem suporte social, ainda vivem na 

condição de moradores de hospitais psiquiátricos
1–3

. Para outros, que vivem com seus 

familiares, sozinhos, em albergues ou nos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 

decidir sobre como gostariam que estivessem dispostos móveis e outros objetos que 

constituem a moradia, sobre a própria rotina, sobre o que comer, quando comer, para 

onde ir, quando ir, não é algo trivial
4,5

.  

Desta forma, temos por um lado, um contingente de pessoas que aguardam pela 

urgente ampliação numérica dos SRT para que possam deixar a condição de moradores 

dos ainda existentes hospitais psiquiátricos, e por outros milhares de pessoas 

acompanhadas pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que moram de maneiras 
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diversas e que não contam com nenhuma política pública específica que possa dar conta 

de suas necessidades de suporte a moradia.  

É neste contexto que se insere o presente trabalho. Partimos da necessidade de 

ampliação de ofertas de moradia, tanto numericamente quanto qualitativamente, para 

que a almejada inserção social de pessoas com TMG possa se dar nas diversas formas e 

cenários possíveis. Para que isso seja possível, entendemos que conhecer de forma ao 

mesmo tempo ampliada em escala e aprofundada em dados e informações sobre como 

estas pessoas vêm efetivamente equacionando questões relacionadas à essa dimensão de 

suas vidas, constitui importante passo para que esse processo seja qualificado, ao 

fornecer subsídios para a reflexão e o desenvolvimento das políticas públicas existentes 

nessa direção e mesmo o surgimento de novas iniciativas que respondam a essa 

demanda. 

Em um primeiro momento, propusemo-nos a compreender como o campo 

científico vem lidando com a temática, analisando quem são os atores que vêm se 

debruçando sobre o assunto, quais os aspectos privilegiados e desenhos metodológicos 

empregados, como as moradias vêm sendo analisadas e quais os referenciais teóricos 

que têm servido de apoio ao debate. Para isso, utilizamos um caminho metodológico 

que começou a se delinear a partir de experiências anteriores, quando pudemos 

contribuir para um estudo acerca das concepções de território na saúde mental
6
 e para a 

análise das relações entre planejamento e a avaliação em saúde
7
, com o uso de revisão 

bibliográfica e estudo bibliométrico para o desenvolvimento de uma análise crítica 

sobre os temas.   

Em seguida, a partir da busca por instrumentos de pesquisa que fossem capazes 

de captar informações a respeito de como moram e como se inserem socialmente as 

pessoas com TMG, retomamos um questionário desenvolvido por Furtado et al.
8
, 
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voltado às condições de moradia de usuários de CAPS, o qual teve como ponto de 

partida um extenso estudo, anteriormente realizado, sobre a inserção social e habitação 

de pessoas com TMG
5
. Porém, pelo fato de ainda não existirem publicações que tenham 

feito uso deste instrumento, entendemos como necessário verificarmos alguns aspectos 

referentes à sua qualidade. Assim, como exercício de nossa formação como pesquisador 

e de modo a subsidiar a retomada deste questionário, constitui-se como objetivo desta 

investigação a realização de um estudo acerca das propriedades métricas do 

instrumento, através da análise de sua confiabilidade.  

Os procedimentos metodológicos adotados no estudo de confiabilidade, 

exigiram a imersão em um campo da ciência que até o início do estudo era pouco 

conhecido de nossa parte, ou seja, para que pudéssemos dar conta da tarefa a que nos 

propusemos, foi preciso caminhar na direção de um novo habitus, na acepção 

bourdieusiana da palavra, condizente com o “universo” das pesquisas quantitativas. 

Desta forma, para nos apropriarmos das ferramentas metodológicas necessárias, foi 

preciso agregar nova formação que pudesse subsidiar nossa entrada neste “novo” modo 

de produzir conhecimento, buscado por meio das disciplinas ofertadas pelo programa de 

pós-graduação em Saúde Coletiva da FMUSP: “Aspectos filosóficos do conhecimento 

em saúde”, “Análise quantitativa em saúde”, “Epidemiologia nos serviços de saúde”, 

“Estudos epidemiológicos transversais” e “Seminários de epidemiologia”. Além disso, 

como outra forma de nos aprofundarmos neste processo, estabelecemos interlocuções 

com pesquisadores do campo epidemiológico, que, de forma generosa, acolheram 

nossas dúvidas e contribuíram para que pudéssemos escolher um melhor caminho 

possível para o desenvolvimento desta pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada em Santos/SP, município pioneiro na 

desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos em nosso país. Neste, ocorreu a 
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primeira intervenção em um hospital psiquiátrico realizada em território nacional, no 

ano de 1989, com a consequente criação de uma rede de serviços substitutivos que 

serviram de inspiração para atual política de saúde mental
9
. As entrevistas para 

aplicação dos questionários foram realizadas entre os meses de agosto a outubro de 

2018 e participaram usuários dos cinco serviços CAPS III do município. 

Os resultados desta jornada, ao mesmo tempo de formação de um pesquisador e 

de produção de pesquisa, encontram-se descritos em dois capítulos. No primeiro, 

apresentamos uma análise aprofundada do estado da arte, do pensamento e das 

discussões, acerca das moradias para pessoas com TMG no Brasil, realizada a partir de 

uma revisão bibliográfica e estudo bibliométrico. Nele verificarmos que a produção 

teórica apresenta certa limitação em relação a quantidade de artigos produzidos, temas 

abordados e estratégias metodológicas utilizadas, com estudos predominantemente 

descritivos e focados nos processos de trabalho e suporte presentes nos SRT, com 

categorias analíticas restritas e referenciais teóricos predominantemente oriundos de 

textos seminais que embasaram o início da reforma psiquiátrica brasileira. Essa 

constatação confirma o pressuposto que havíamos estabelecido de que o debate no 

campo acadêmico reflete, de certa forma, a restrição numérica e qualitativa de opções 

de moradia no plano das políticas públicas, e ressalta a importância do desenvolvimento 

de uma maior quantidade de pesquisas a respeito do tema, que façam uso de estratégias 

metodológicas, categorias analíticas e referenciais teóricos mais variados.  

Em uma tentativa de contribuir para a ampliação das possibilidades 

metodológicas em estudos sobre moradia para pessoas com TMG e, por consequência, 

para a produção de mais informações que possam subsidiar o aprimoramento das 

políticas públicas, desenvolvemos no segundo capítulo a análise de um questionário 

voltado às condições de moradia e inserção social de usuários de CAPS. Neste capítulo, 
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desenvolvemos e adaptamos o constructo “inserção social” a partir da literatura 

existente sobre o tema no campo da saúde mental, em especial, no que diz respeito à 

produção nacional. Enfrentamos a imprecisão conceitual de inserção social identificada 

nas publicações utilizadas por meio da elaboração de um modelo teórico integrado 

pelas características em comum, presentes nas variadas definições e concepções 

encontradas, em sua maioria implícitas nos artigos. Este modelo serviu como base para 

o estudo do questionário, a partir do qual selecionamos as variáveis que 

corresponderiam às diferentes dimensões presentes no conceito e que foram analisadas 

quanto à sua confiabilidade em termos de estabilidade temporal e consistência interna. 

Assim, pudemos verificar que a maioria dos itens analisados possui boa confiabilidade, 

no que consiste à estabilidade e consistência interna das dimensões analisadas. Por fim, 

apontamos que a reformulação de alguns itens poderia trazer benefícios para que as 

respostas fornecidas se tornem mais precisas. 

O desenvolvimento deste estudo trouxe como um primeiro impacto para a nossa 

formação, significativa ampliação do conhecimento a respeito de um tema que nos é 

bastante caro - as formas de cuidado às pessoas com TMG, em meio aberto, 

proporcionadas a partir da reforma psiquiátrica em curso no nosso país. Além disso, 

permitiu o aprimoramento de um modo de produzir reflexões, a partir da literatura já 

existente e com base em revisões, que vínhamos desenvolvendo junto ao orientador. 

Finalmente, mas não menos importante, proporcionou o contato e relativa apropriação 

de um novo universo metodológico.  

Porém, podemos dizer que o percurso realizado ao longo da investigação, 

ultrapassou em muito essas questões estritamente técnicas, ao contribuir para nossa 

formação enquanto pesquisador, que entendemos ser mais ampla que o próprio 

desenvolvimento da pesquisa. Pudemos, ao entrarmos em contato com o chamado 
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campo acadêmico, adquirir novos habitus que ao seu modo contribuíram para a nossa 

formação global, ao sermos convidados, em diferentes momentos, a nos descontruirmos 

e reconstruirmos, diante dos desafios constituídos. Consideramos, como um dos maiores 

aprendizados, aquele que se deu com base nos contato com diferentes pesquisadores e 

colegas em formação ao longo da pesquisa, indicando que o campo da ciência não 

precisa ser constituído apenas pela dureza individualista e busca pela produtividade, 

mas pode também ser solidário e generoso. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo Geral 

 

Subsidiar o aperfeiçoamento de instrumento dirigido às condições de moradias 

de pessoas com TMG 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar o debate atual sobre moradias para pessoas com TMG no Brasil  

 Estudar a confiabilidade de questionário dirigido às condições de moradia de 

pessoas com TMG 

 Analisar a distribuição das respostas das variáveis 

 Verificar a estabilidade temporal do questionário 

 Verificar a consistência interna de itens que conformam as dimensões referentes 

ao convívio, suporte e morar. 
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CAPITULO 1 

 

Em mais quantidade e de outras maneiras: análise de moradias para pessoas com 

TMG no Brasil  

 

Para Bachelard
10

, a casa separa o espaço privado do espaço público, integrando 

pensamentos, lembranças e sonhos às funções de abrigo e proteção. A casa pode 

também ser considerada ponto a partir do qual se estabelece o relacionamento com o 

mundo e com os outros, com o material e o imaterial
11

, sendo que a expressão morar diz 

respeito aos aspectos estruturais e objetivos da residência e habitar àqueles da 

apropriação subjetiva desse mesmo espaço
12

.  

Diferentes estudos têm apontado a moradia como importante fator para o alcance 

de bom nível de saúde em geral
13–15

, sendo que condições degradadas influenciam 

negativamente o processo saúde-doença
16,17

, enquanto melhorias na estrutura física e 

vizinhança agem positivamente na autopercepção desse mesmo processo
18

. Juntamente 

com o trabalho e trocas sociais, o morar constitui terceiro eixo dos fundamentos da 

reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental grave (TMG)
19

. A inserção 

em moradia na comunidade, além de reduzir as chances de que pessoas com problemas 

mentais vivam em situação de rua
20

, favorece aspectos ligados à autonomia nas funções 

cotidianas, aumento de relações sociais significativas e maior satisfação dessas pessoas 

em relação ao tratamento ofertado
21

. 

A garantia de moradia para pessoas com transtornos mentais graves constitui 

desafio para os países que implementaram processos de desinstitucionalização 

psiquiátrica nas últimas décadas
22

. Nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Canadá, as 

alternativas de moradia para pessoas com longo tempo de internação foram propostas 

nos anos 1950 e 1960
23

. Ações pioneiras, nesse sentido, surgiram na forma de pensões, 
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casas de repouso ou casas de cuidados especiais, tendo em comum o fato de 

constituírem grandes instalações com pouca ou nenhuma oferta de apoio
24

. Experiências 

mais recentes, em alguns desses países citados, definiram modelos com diferentes níveis 

de suporte como respostas mais adequadas às necessidades das pessoas com TMG, 

evitando reinternações e tentativas de suicídio
25

. Dessa forma, ampla gama de modelos 

de moradia foi estabelecida, combinando distintamente aspectos como o tempo em que 

os pacientes podem permanecer residindo, nível de funcionalidade dos moradores, 

oferta ou não de tratamento, compartilhamento ou não das acomodações, residências 

espalhadas pela cidade ou agrupadas em dado local, dentre outros
26

. O aperfeiçoamento 

dos tipos de apoio à moradia para essa clientela tem se baseado na modulação entre 

tratamento e moradia
27

, observando a intensidade dos serviços de reabilitação 

oferecidos e buscando horizonte de progressão dos moradores para ambientes menos 

restritivos e até com plena separação entre o local de moradia e aqueles destinados ao 

tratamento, nesse último caso inspirados no chamado Recovery
28

.  

No Brasil, a partir dos anos 1990, houve significativa transformação no modelo 

assistencial, com redução do número de leitos em hospitais psiquiátricos e criação de 

redes de serviço substitutivos
29

. Nesse contexto, os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), constituíram iniciativa voltada às pessoas internadas por longos períodos, os 

chamados crônicos ou moradores de hospital. Inspirados em experiências nacionais 

desenvolvidas na década de 1990
30–32

, os SRT foram implementados no Sistema Único 

de Saúde, no ano 2000, constituindo-se como casas inseridas em meio comunitário, para 

responder ao conjunto de necessidades decorrentes da saída dos hospitais, sobretudo 

garantia de moradia, recomposição de rede social e suporte psicossocial
33

. Dezoito anos 

depois da publicação da portaria ministerial que regulamentou os SRT
34

, praticamente a 

única alternativa amplamente implantada no país, a quantidade dos mesmos ainda não 
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contemplou a demanda. Considerando os 26.754 leitos em hospitais psiquiátricos
35

 e a 

estimativa do Ministério da Saúde de que 30% destes são de longa permanência
36

, 

haveria aproximadamente 8 mil pessoas aguardando alternativas para deixar a 

internação psiquiátrica, implicando na necessidade de mais de mil novos SRT e/ou 

outras modalidades de apoio à moradia para essa clientela.  

O leque de possibilidades de moradia presente nos países centrais citados 

contrasta com a escassez de opções para a mesma clientela no Brasil. Além dos internos 

de longa duração, foco dos SRT, há que se considerar a demanda de pessoas com TMG 

atendidas pelos outros pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Parte dessa 

clientela mora de variadas maneiras
5
, evidenciando por meio de suas trajetórias (que 

incluem experiências criativas e outras dramáticas como a situação de rua), a premente 

necessidade de ampliação não só quantitativa, mas também qualitativa das formas de 

apoio à moradia. Por isso, vem somar-se à indubitável carência de novos SRT, a 

necessidade de ampliação das opções de moradia a distintas clientelas.  

Experiências pontuais de alternativas de moradia, próximas ao modelo Housing 

First
37,38

, surgiram no âmbito da Saúde Mental e da Assistência Social a partir de 2011, 

voltadas à moradia estável e não condicionada à adesão a qualquer tipo de tratamento. 

Intervenções dessa natureza, nomeadas “De braços Abertos”
39

 em São Paulo e 

“Atitude”
40

 em Pernambuco, focalizaram pessoas em uso prejudicial de drogas e não 

necessariamente com TMG. Outras iniciativas similares de moradia apoiada foram 

implantadas em outras capitais brasileiras e no Distrito Federal. Ainda em relação às 

pessoas em uso abusivo de drogas, a Unidade de Acolhimento (UA), criada em 2012, 

constituiu proposta de acolhimento terapêutico e protetivo transitório para usuários de 

drogas acompanhados pelos CAPS
41

. A UA se aproxima do modelo de moradia 

assistida, com 69 unidades em funcionamento em todo o Brasil
42

. 
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Nesse contexto, parece-nos pertinente analisar, de maneira sistemática, como a 

moradia, um dos pilares que assegura efetiva reinserção e permanência de pessoas com 

TMG na comunidade
19

, vem sendo abordada e discutida, no âmbito da reforma da 

assistência em Saúde Mental no Brasil. Para isso, abordaremos a produção científica 

nacional sobre o tema por meio de revisão bibliográfica, estudo bibliométrico das 

autorias e co-autorias e identificação dos principais referenciais teóricos utilizados. 

Concomitantemente, identificaremos o debate atual nas publicações dos chamados 

países centrais sobre o tema da moradia e inserção social de pessoas com TMG, 

buscando elementos que possam contribuir à análise que ora propomos. Constitui 

pressuposto desse estudo que à estagnação numérica e qualitativa de intervenções 

dirigidas às moradias de pessoas com TMG no Brasil, no período abordado, 

corresponderia certa restrição, no plano teórico, que apresenta pequeno número de 

referenciais teóricos e de categorias para abordar a questão, apresentando raras 

discussões sobre alternativas aos SRTs para ampliação de propostas às diferentes 

necessidades de moradias de pessoas com TMG. 

 

1.1 - Método 

 

 Levantamos artigos científicos publicados em periódicos indexados nas bases 

Scopus e Lilacs, escolhidas por constituírem a maior cobertura de resumo, citações e 

textos completos na literatura científica internacional e nacional
43

 e a principal base de 

dados bibliográficos em Ciências da Saúde na América Latina e Caribe
44

, 

respectivamente. Definimos o período compreendido entre o ano 2000, de lançamento 

da portaria GM/MS n
o
 106/00, que criou os SRT, e o ano de 2017, para a literatura 

nacional, e o período entre 2013 a 2017 para a produção internacional, visando 
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identificar o debate mais recente em outros países. As publicações foram localizadas por 

meio das palavras “residência”, “moradia”, “habitação”, “casa” e “lar” associadas às 

palavras “saúde mental”, “desinstitucionalização”, “esquizofrenia”, “transtorno bipolar” 

e “transtornos mentais”. Para a busca na base Scopus foram utilizados os mesmos 

termos correspondentes na língua inglesa.  

Os artigos foram levantados de maneira independente por dois pesquisadores 

distintos. A seleção se deu por meio de leitura do título e resumo, sendo excluídas 

publicações duplicadas ou que não diziam respeito ao tema de interesse. As duas listas 

foram confrontadas e dissensos superados por meio de discussão com um terceiro 

pesquisador que acompanhou o processo. As 58 publicações nacionais e as 22 

internacionais selecionadas foram lidas na íntegra. A extração de dados dos artigos foi 

realizada por um pesquisador e revisada por outro, utilizando tabela com informações 

de interesse: autor, ano de publicação, local de realização do estudo, temas abordados, 

estratégias metodológicas, sujeitos de pesquisa, categorias analíticas utilizadas, 

referenciais bibliográficos e principais conclusões.  Por meio de estudo bibliométrico, 

analisamos as autorias dos artigos nacionais, mediante contagem de trabalhos 

publicados por cada autor e das relações de coautoria estabelecidas entre autores com ao 

menos três estudos sobre o tema. Também foi realizada análise de citação, por meio da 

frequência com que os diferentes autores apareceram nos referenciais teóricos das obras 

analisadas. Devido ao volume de dados, foram considerados nesta análise somente os 

autores presentes em pelo menos 10% das publicações
45

.  

Consideramos como principal limitação deste estudo a possibilidade de que 

alguns artigos de interesse não tenham sido localizados em razão das palavras eleitas 

para a busca ou por não estarem indexados nas bases utilizadas. 

 



13 
 

1.2 - Resultados e discussão 

  

● Sobre as temáticas de análise privilegiadas 

 

Foram encontradas 58 publicações nacionais, variando sua distribuição entre 

uma e oito por ano (com exceção de 2003 quando nenhum estudo foi publicado), em 

periódicos relacionados à Saúde Coletiva, com 18 publicações nesta área de 

conhecimento, destacando-se a revista Ciência & Saúde Coletiva com oito artigos; 

relativos à área da Enfermagem com 16 publicações, com destaque à revista Texto & 

Contexto Enfermagem com quatro artigos e finalmente à área de Psicologia com 13 

publicações, com destaque à revista Psicologia & Sociedade com quatro artigos. Foram 

encontrados artigos em menor número (entre um e três) em revistas das áreas de Terapia 

Ocupacional, Psicopatologia, Psiquiatria, Arquitetura e Crescimento e Desenvolvimento 

Humano (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Artigos analisados 

  Autores Título Abreviado Ano Periódico 

1 Silva PRF et al.
46

  
Desinstitucionalização de pacientes de 

longa... 
2017 

Cienc Saude 

Coletiva 

2 
Fagundes Júnior H.M 

et al.
1
 

Reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro 2016 

3 Jardim VMR et al.
47

 
Limitações de comportamento social 

entre...  
2015 

4 Argiles CTL et al.
48

 Redes de sociabilidade 2013 

5 Furtado JP et al.
49

 
Modos de morar de pessoas com TMG no 

Brasil 
2013 

6 
Silveira MFA, Santos 

Junior HPO
50

 
Que eles falem por si 2011 

7 
Amorim AKDMA, 

Dimenstein M.
51

 
Desinstitucionalização em saúde mental e... 2009 

8 Furtado JP
36

 
Avaliação da situação atual dos SRT no 

SUS 
2006 

(continua) 
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Tabela 1 – Artigos analisados (continuação) 

9 Lima SS, Brasil AS
52

 Do PVC à conquista da autonomia 2014 

Physis 10 Wachs F et al.
53

 
Processos de subjetivação e territórios de 

vida 
2010 

11 
Honorato CEM, 

Pinheiro R
54

 

O trabalho do profissional de saúde 

mental... 
2008 

12 Furtado JP
55

 
Subsídios para a diversificação de 

moradias... 
2013 

Interface 13 Furtado JP et al.
56

  Inserção social e habitação 2010 

14 Romagnoli RC et al.
57

 Por uma clínica da resistência 2009 

15 
Ribeiro Neto PM, 

Avellar LZ
58

 
Identidade social e desinstitucionalização 2015 

Saude Soc 

16 Suiyama RCB et al.
59

 SRT em saúde mental 2007 

17 
Bastos LC, Aguiar 

MGG
60

 

Vivências de moradores de RT de Feira de 

Santana, Bahia 
2011 

Rev Baiana 

Saúde Pública 

18 
Barros RB, Josephson 

S
61

 
Lares abrigados 2001 Saúde Debate 

19 
Almeida Filho AJA et 

al.
62

 

Reab. Psicossoc. em moradias assistidas 

no... 
2016 

Texto 

Contexto 

Enferm 

20 Martins GCS et al.
63

 
O processo de implantação de RT em 

Volta... 
2012 

21 Belini MG, Hirdes A
64

 Projeto morada São Pedro 2006 

22 
Pereira VP, Borenstein 

MS
65

 

Iluminando as vivências de mulheres 

portadoras... 
2004 

23 
Santos Junior, HPO et 

al.
66

 
Residências terapêuticas 2010 

Online Braz J 

Nurs 
24 

Macedo JQ, Silveira 

MFA
67

 
A experiência da implantação dos SRT 2009 

25 
Santos Junior HPO et 

al.
68

 
Similitudes e diferenças nas temáticas que...  2008 

26 Kantorski LP et al.
69

 O cotidiano e o viver no SRT 2014 
Rev Eletrônica 

Enf 27 Kantorski LP et al.
70

 
Metodologia de análise de redes do 

cotidiano... 
2013 

28 Antonacci MH et al.
71

 Estrutura e fluxo da rede de saúde como... 2013 
Rev Esc 

Enferm USP 
29 

Livieres CF, Aranha e 

Silva AL
72

 
O projeto moradia assistida do CAPS 2006 

30 
Matos BG, Moreira 

LHO
73

 

Serviço residencial terapêutico: o olhar do 

usuário 
2013 

Esc Anna Nery 

Rev Enferm 
31 

Silva DS, Azevedo 

DM
74

 

A reforma psiquiátrica na visão de quem 

cuida 
2011 

32 Monteiro CFS et al.
75

 
O viver e o morar: Relações interpessoais 

de moradores... 
2012 

Rev Enferm 

UERJ 

33 Sprioli N, Costa MCS
76

 Cuidar em novo tempo 2011 
Rev Latinoam 

Enferm 

(continua) 
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Tabela 1 – Artigos analisados (conclusão) 

34 
Resgalla RM, Freitas 

MEA
77

 

A residência terapêutica: o melhor lugar de 

viver 
2004 

Rev Mineira 

de Enferm 

35 
Ribeiro Neto PM, 

Avellar LZ
78

 

Concepções sobre a interação com 

moradores... 
2016 

Psicol Soc 36 
Franco RF, Stralen 

CJ
79

 

Desinstitucionalização psiquiátrica: do 

confinam...  
2015 

37 
Moreira MIB, Andrade 

NA
80

 
Habitar a cidade: análise de SRT 2007 

38 
Bressan VR, Marcolan 

JF
81

 

O desvelar de violações dos direitos 

humanos... 
2016 

Psicol Estud 

39 
Frazatto CF, Boarini 

ML
82

 
O morar em hospital psiquiátrico 2013 

40 Leite LS et al.
83

 Clínica complexa 2012 

Psico 
41 

Borsa JC, Eidelwein 

K
84

 

Conhecendo a realidade da saúde mental no 

RS 
2005 

42 Venturini E
85

 O caminho dos cantos 2010 
Fractal: Rev de 

Psicol 43 
Amorim AKA, 

Dimenstein M
86

 
Loucura e cidade 2009 

44 
Ribeiro Neto PM, 

Avellar LZ
87

 
Conhecendo os cuidadores de um SRT 2009 

Mental 

45 Fonseca PC et al.
88

 
A moradia protegida no contexto da 

reforma... 
2008 

46 Generoso CM
89

 A orientação da psicanálise em um SRT 2008 
Estud Pesqui 

Psicol 

47 Marcos CM
90

 
A reinvenção do cotidiano e a clínica 

possível... 
2004 Psyche 

48 
Sztajnberg TK, 

Cavalcanti MT
91

 
Sob o pé do castanheiro 2014 

Rev Latinoam 

Psicopatol 

Fundam. 

49 
Generoso CM, Guerra 

AMC
92

 
Desinserção social e habitação 2012 

50 
Sztajnberg TK, 

Cavalcanti MT
93

 
A arte de morar... na Lua 2010 

51 
Generoso CM, Guerra 

AMC
94

 
Inserção social e habitação: modos dos... 2009 

52 Mângia EF, Ricci EC
95

 
Pensando o habitar trajetórias de usuários 

de SRT 
2011 

Revista TO 

USP 
53 

Mângia EF, Marques 

ALM
96

 

Desinstitucionalização e SRT: novas 

perspectivas... 
2004 

54 Mangia EF, Rosa CA
33

 Desinstitucionalização e SRT 2002 

55 Vidal CEL et al.
97

 Reforma psiquiátrica e SRT 2008 
J Bras 

Psiquiatr 

56 Menezes PR et al.
98

 Household crowding and compliance with... 2000 

Soc Psychiatry 

Psychiatr 

Epidemiol. 

57 Baltazar AP et al.
12

 Spaces for diferences 2013 Facilities 

58 Henna ES et al.
99

 
Rede de atenção à saúde mental de base 

comunitária 
2008 

Rev Bras 

Crescimento 

Desenv Hum 
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 Ressalte-se que tivemos o cuidado de usar um conjunto de palavras, para o 

levantamento de artigos, que privilegiou moradia, por um lado, e TMG por outro, de 

modo a abranger o maior número possível de iniciativas voltadas para a clientela 

considerada, sem especificá-las a priori. Ainda assim, os SRT constituíram o principal 

objeto das publicações analisadas, representando 86% do total de artigos, presentes em 

14 dos 18 anos considerados, sendo que em 8 desses anos de maneira exclusiva (Figura 

1). Há textos que abordaram os SRT de forma secundária por meio da análise das redes 

de serviços de saúde mental
1,99

 e indiretamente a partir de experiências precursoras 

como os chamados lares abrigados
61

, moradias transitórias
72

, vilas terapêuticas
64

 e 

estudo sobre o morar no interior de hospital psiquiátrico
82

. 

 

Figura 1 – Distribuição dos artigos por ano de publicação 

 

 

De maneira geral, o conjunto de estudos considerados abordaram os SRT e 

algumas das iniciativas precursoras
64,72,88

, a partir de temas dirigidos, eminentemente, 

aos processos de funcionamento e que podem ser assim agrupadas: os fatores 

envolvidos na transição do hospital para a nova moradia, o cotidiano no interior das 
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novas residências, as redes de relações estabelecidas por seus moradores interna e 

externamente e o trabalho e atribuições dos profissionais envolvidos na iniciativa.  

Ao se deterem sobre a transição do hospital para as novas moradias, os 

estudos compararam a vida dos moradores antes e depois da saída do hospital
77,79,93

, 

enfatizando a experiência de liberdade, autonomia e satisfação, mesmo quando 

exercidas nos limites da residência, com pouca interação e inserção comunitária. Aqui, 

via de regra, abordam-se os avanços representados pela saída do hospital, mas não se 

problematiza os novos problemas, desafios e limitações advindos das soluções 

materializadas nos SRT.  O cotidiano dos moradores foi analisado, por parte dos 

autores, de forma abrangente
52,69

, considerando-se perspectivas como a relação com o 

território, os conflitos entre os pares e as dificuldades provenientes dos anos de 

institucionalização. Porém, outros estudos apresentaram este conceito de maneira 

simplificada, próximo da noção de atividades de vida diária oriunda da reabilitação 

física, com foco na rotina estabelecida no interior das residências, principalmente no 

que se refere às atividades domésticas
75

 - sem problematizar como essas são 

estabelecidas e os efeitos dessa rotina sobre os anseios de cada um dos moradores - e 

por meio das atividades relacionadas ao tratamento, normalmente referentes ao uso da 

medicação ou estabelecidas externamente pelos CAPS
95

.  

As redes de relações dos moradores foram abordadas por meio das interações 

estabelecida entre si e com os profissionais responsáveis pelos SRT
48,49,58,73

. Fora do 

ambiente domiciliar, as análises incluíram os vizinhos
60,75,86

 e as famílias de 

origem
50,52,70,79,88,91

, retratando eventuais conflitos e dificuldades relacionais. Atores 

como outros usuários do CAPS, amigos ou parceiros amorosos não foram considerados 

nos estudos. As análises sobre o processo de trabalho, restringiram-se aos 

profissionais diretamente ligados aos SRT, problematizando os limites e possibilidades 
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para a atuação do profissional em um novo contexto laboral
49,50,57,76,83

. A ausência de 

atores como profissionais dos CAPS, de outros serviços de saúde ou até mesmo de 

outras áreas, como a educação, assistência social ou habitação, parece refletir 

dificuldades enfrentadas na relação com outros serviços e setores. No entanto, ao excluir 

essas perspectivas, simultaneamente próximas e diversas no entorno da problemática, 

desconsideram-se pontos-de-vista que poderiam ampliar a compreensão e eventuais 

proposições ao enfrentamento da questão. 

Dentre os temas abordados nas iniciativas aqui analisadas, prevalecem aqueles 

voltados para os aspectos processuais envolvidos nos SRT, como a saída do hospital, 

fluxo de trabalho e convívio dos moradores, carecendo de abordagens analíticas que 

coloquem a própria intervenção em perspectiva, ou seja, indague e busque levantar 

questões relativas às limitações intrínsecas à proposta. Afinal, quais seriam as 

limitações de um pretenso lar baseado em uma característica comum de seus 

integrantes, no caso uma carreira psiquiátrica? Qual a permeabilidade da proposta aos 

habitus pregressos de moradia de seus moradores? Que anseios, imaginários e 

perspectivas de moradia permeiam entre a clientela alvo dos SRT? Que novas 

perspectivas se impõem, no horizonte do morar para essa clientela, após o primeiro 

passo representado pela portaria GM/MS n
o
 106/2000? Naturalmente, olhar para dentro, 

descrevendo e analisando os processos envolvidos nos SRT adquire importância à 

medida que contribui para qualificá-los. No entanto, o conjunto de categorias aqui 

sistematizado indica a necessidade de ampliar modos de análise que venham a agregar 

novos modos de compreender e analisar a problemática do morar e do habitar de uma 

clientela especialmente vulnerável. 
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● Autores e grupos de estudos - principais enfoques 

 

Os 123 autores identificados no conjunto de artigos considerados estão inseridos, 

majoritariamente, em instituições públicas de ensino superior, as quais abrigam 84 

autores, seguidos pelos serviços de saúde com 17 autores, sendo que os demais autores 

são vinculados a instituições privadas de ensino, instituições estrangeiras ou não 

declararam o vínculo institucional.  

  O conjunto de autores concentra-se nas regiões Sul e Sudeste do país, com 

trinta e um autores do Rio Grande do Sul, vinte e quatro de São Paulo, vinte e um do 

Rio de Janeiro e dezoito de Minas Gerais. Quinze autores são da região Nordeste e 

nenhum das regiões Norte e Centro-Oeste. Tendo em vista a distribuição dos SRT
100

, 

com 294 unidades na região Sudeste, 87 na região Nordeste, 27 na região Sul, 16 no 

Centro-Oeste e 5 no Norte, observa-se que a quantidade de autores parece refletir a 

quantidade de serviços existentes. A região Sul é uma exceção, com grande quantidade 

de autores e relativamente pequeno número de residências. 

Catorze autores podem ser considerados como os mais prolíficos desta área, 

conforme estabelecido por Price
101

 em sua Lei do Elitismo, e são responsáveis por 30 

dos 58 artigos, com participação em ao menos três publicações (Tabela 2). A análise das 

relações de coautoria estabelecida por estes autores revela a formação de sete clusters, 

ou agrupamentos em que há associações temáticas e teóricas entre os integrantes. 

(Figura 2).    
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Tabela 2 - Autores com pelo menos três publicações 

Autores Publicações 

Generoso CM 6 

Furtado JP 5 

Kantorski LP 5 

Guerra AMC 4 

Silveira MFA 4 

Amorim AKDMA 3 

Avellar LZ 3 

Cavalcanti MT 3 

Coimbra VCC 3 

Tugny A 3 

Dimenstein M 3 

Mângia EF 3 

Ribeiro Neto PM 3 

Santos Junior HPO 3 

 

 

                

Estes agrupamentos resultaram, em parte, das relações entre orientadores e 

orientandos, parceria usual no meio acadêmico científico
102

 e característico do processo 

de formação de pesquisadores no Brasil
103

. Outra parte, esteve relacionada à 

colaboração de pesquisadores em torno de um mesmo projeto de pesquisa, a partir de 

editais de financiamento público, como um estudo realizado na região sul do país, que 

resultou em cinco dos artigos analisados
47,48,69–71

, e outro, realizado em três cidades das 

regiões sudeste e centro-oeste, com a publicação de outros cinco artigos
12,49,56,92,94

. Uma 

terceira forma de colaboração se deu a partir da relação entre membros da academia e 

atores ligados à gestão
46,95

, porém de forma tímida quando comparada aos demais 

modos de colaboração. 
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    Figura 2 – Gráfico de redes de coautoria 

  

 

Apesar do grande interesse dos estudos sobres os trabalhadores e seus processos 

de trabalho, a participação destes atores nas diferentes fases da pesquisa, incluindo a 

escrita de publicações científicas, é restrita. Desta forma, quem produz o conhecimento 

e quem conduz a prática ocupam lugares hierarquicamente distintos na pesquisa, 

semelhante ao observado em relação a quem produz e quem executa as políticas 

públicas
104

. Nesse caso específico, mais interação entre aqueles que conduzem as 

práticas e aqueles que se dispõem a abordá-las, articulando-se em torno de esforços de 

sistematização da experiência, talvez pudesse contribuir para o avanço tanto da análise 

quanto da proposição de alternativas de ampliação qualitativa e dos gradientes de 

suporte a serem oferecidos à moradia de pessoas com TMG
105

.  
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Chama a atenção certo fechamento dos grupos que compõem as redes de 

colaboração e coautoria (figura2). Tais grupos encerram-se em regiões do país, 

metodologia e outros modos de abordar o problema sem interação com os demais, 

indicando pouca troca em torno de uma questão que lhes é comum. 

 

● Sujeitos e estratégias metodológicas utilizadas na abordagem do tema 

 

Tomando como base o que se configurou como sujeito de pesquisa e respectivas 

fontes de informações dos artigos analisados, percebe-se mais interesse sobre os 

próprios moradores, que constituem objeto exclusivo em vinte e um dos estudos 

realizados. Outros quatorze artigos possuem os trabalhadores das SRT como foco de 

interesse e seis envolveram tanto moradores quanto trabalhadores. Os vizinhos dos SRT 

foram considerados em dois estudos, enquanto os familiares apenas em um, voltado a 

conhecer a trajetória de egressos de um hospital psiquiátrico a partir da narrativa de seus 

familiares. 

Ademais, a própria escolha dos moradores e trabalhadores como principais 

sujeitos de interesse dos estudos denota um posicionamento ético-político coerente com 

o pensamento predominante na reforma psiquiátrica brasileira que propõe a 

transformação do lugar do louco como ator social
106

, em contraponto a perspectivas que 

o consideram apenas a partir de sua doença
107

, e do lugar do trabalhador como sujeito 

tomado de responsabilidade por esta transformação
108,109

. 

Os estudos empregados incluem o espectro que vai dos desenhos quantitativos 

aos qualitativos, incluindo abordagens mistas, estudos não empíricos e com a utilização 

de dados secundários. As metodologias qualitativas são predominantes e estão presentes 

em 42 dos artigos analisados, sendo seguidas numericamente pelos onze artigos 
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produzidos a partir de desenhos não empíricos e com a utilização de dados secundários, 

como revisões bibliográficas, estudos documentais, ensaios e discussões metodológicas. 

Dentre os estudos qualitativos, foram encontrados vinte e sete estudos de caso, dois 

relatos de experiência, seis estudos de casos clínicos, cinco estudos com abordagem 

etnográfica, uma pesquisa-ação e uma pesquisa-intervenção. Por outro lado, dentre as 

pesquisas classificadas como quantitativas, encontrou-se apenas um estudo com 

desenho experimental, um com desenho observacional transversal, um com 

observacional longitudinal e um com desenho misto (Tabela 3).  

Considerando-se que as escolhas metodológicas ultrapassam a simples definição 

de meios mais apropriados para se abordar um determinado objeto, refletindo as 

tomadas de posições dos autores envolvidos diante do debate que permeia as diferentes 

concepções e entendimentos sobre a realidade
110

, pode-se considerar que o elevado 

número de desenhos qualitativos reflete um posicionamento próprio da área da Saúde 

Mental ao lidar com os fenômenos envolvidos a partir de sua complexidade
109

, 

ressaltando os efeitos subjetivos e as concepções dos atores envolvidos
111

. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos artigos por tipos de estudo, sujeitos e fontes de informação  

       e categorias analíticas 

Método Tipo de estudo Artigos * 

Quantitativo 

Estudo experimental  1 

Coorte 56 

Estudo Transversal 3 

Qualitativo 

Caso Clínico 29, 46, 47, 48, 49, 50 

Estudo de caso 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 57 

Etnografia 15, 17, 33, 35, 52 

Pesquisa-ação 36 

Pesquisa-intervenção 10 

Relato de experiência 40, 45 

Misto 
Estudo transversal e 

estudo de caso 
24 

(continua) 
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Tabela 3 – Distribuição dos artigos por tipos de estudo, sujeitos e fontes de informação  

       e categorias analíticas (conclusão) 

Estudos não empíricos 

ou com dados 

secundários 

Pesquisa bibliográfica  12, 16, 55 

Discussão metodológica 13 

Ensaio 37, 42, 51, 53, 54 

Análise documental 2, 8, 58 

Sujeitos e fontes de informação   

Moradores 1, 3, 9, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 46, 47, 

48, 49, 50, 52, 56, 57 

Trabalhadores 4, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 38, 43, 44 

Moradores e Trabalhadores 5, 7, 10, 23, 25, 41 

Vizinhos 15, 35 

Familiares 39 

Artigos científicos e documentos diversos 2, 8, 12, 16, 55, 58 

Categorias de Análise   

Convívio Social 3, 4, 11, 15, 17, 22, 27, 32, 35, 50, 52 

Suporte 1, 5, 7, 9, 10, 19, 13, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 36, 

37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58 

Conformidade com as normas 2, 19, 30, 38 

Satisfação 34 

Prática profissional 6, 18, 20, 23, 25, 31, 33, 40, 44, 45, 50, 51 

Contexto 8, 12, 16, 53,54 

* Números referentes aos artigos presentes na Tabela 1 

De forma geral, temos que os estudos nacionais sobre moradia são, 

majoritariamente, qualitativos, ligados aos processos de trabalho e ao cotidiano das 

residências e têm os trabalhadores e usuários como principais sujeitos de pesquisa e, 

como consequência, abordam aspectos relacionados ao convívio social, suporte e 

práticas profissionais. 

 

 Referenciais bibliográficos utilizados 

 

Identificaram-se 1011 autores referenciados nos artigos analisados e, destes, 37 

estiveram presentes em pelo menos 10% das publicações, podendo ser considerados 

como de maior impacto e visibilidade
45

. Destaca-se, entre os mais citados, o Ministério 
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da Saúde do Brasil (MS), com 124 citações em 45 dos artigos analisados (Tabela 4). 

Seguido pelo o autor brasileiro pioneiro da reforma psiquiátrica nacional, Paulo 

Amarante, com 38 citações em 27 artigos diferentes, e outros autores brasileiros, cuja 

produção acadêmica se encontra no campo da saúde mental.  

 

Tabela 4 - Autores, número de citações e número de artigos em que foram  

                  citados 

Autor citado Citações 

N
o
 de artigos em 

que foram 

citados 

Autor citado Citações 

N
o
 de artigos em 

que foram 

citados 

Min. da Saúde 124 45 Delgado PGG 9 7 

Amarante P 38 27 Barros RB 9 7 

Furtado JP 30 21 Gonçalves S 9 6 

Saraceno B 27 24 Dimenstein M 8 8 

Rotelli F 18 15 Guimarães J 8 8 

Goffmam E 17 16 Pacheco RA 8 8 

OMS 14 10 Campos RO 8 7 

Basaglia F 14 10 Saeki T 8 7 

Foucault M 14 8 Vasconcelos EM 8 7 

Minayo MCS 12 12 Lovisi G 8 6 

Lima L.A 12 7 Gontijo E 7 7 

Guattari F 11 8 Paulon SM 7 7 

De Leonardis O 10 10 Fagundes P 7 6 

Mauri D 10 10 Lesage A 7 6 

Campos FCB 10 7 Kinoshita RT 7 6 

Barros S 10 7 Bardin L 6 6 

Leff J 10 6 Resende V 6 6 

Bandeira M 9 8 Desviat M 6 6 

Vidal C 9 8       

 

Os artigos analisados trazem também, em significativa quantidade, citações a 

autores com obras na área da sociologia, como Erving Goffman, citado por 17 vezes em 

16 publicações diferentes, e da filosofia, como Michel Foucault e Felix Guattari, ambos 

presentes em 8 publicações. Por fim, é possível identificar o alto número de citações a 

autoras com obras relacionadas à metodologia qualitativa, como Cecília Minayo e 
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Laurence Bardin, citadas em 12 e 6 artigos, respectivamente, o que parece alinhado ao 

maior número de estratégias qualitativas já discutido.  

De forma semelhante ao ocorrido no próprio processo de reforma psiquiátrica 

brasileiro, em que o Ministério da Saúde induziu e orientou de modo direto a 

implantação da rede de atenção psicossocial
112

, no campo científico, este agente 

também assume importância nas discussões sobre o tema das moradias, como atestam 

as citações recorrentes às normativas e cartilhas de orientações do mesmo. Praticamente 

na totalidade dos estudos, as publicações do MS figuram como baliza e parâmetro, 

raramente constituindo objeto de debate, questionamento e discussão sobre as suas 

limitações e eventuais avanços a serem feitos na intervenção proposta no interior do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para o tema aqui abordado.  

A análise dos referenciais bibliográficos evidencia a centralidade que 

determinados autores seminais da Reforma Psiquiátrica Brasileira assumem, no campo 

científico, para as abordagens da questão. Autores como Franco Basaglia, Michael 

Foucault e Felix Guattari, que vieram pessoalmente ao país, entre os anos 1975 e 1980, 

e instigaram centenas de “jovens inquietos”
113

, permanecem como interlocutores 

privilegiados no diálogo com a produção sobre o tema. Se por um lado a presença 

destes autores reafirma as importantes contribuições epistemológicas que trouxeram 

para a constituição do pensamento atual, também evidencia certa paralisação do 

pensamento na área, uma vez que a entrada de mais interlocutores poderiam ensejar 

novos diálogos e ampliar as reflexões e mesmo soluções atualmente adotadas na política 

de saúde mental, em particular em relação à moradia para pessoas com TMG.   
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● Perspectivas para a moradia de pessoas com TMG 

 

O surgimento, no final dos anos 90, da demanda por políticas públicas que 

atendessem a necessidade de moradia dos egressos de hospitais psiquiátricos e a 

decorrente criação dos SRT, no ano 2000, gerou expectativa de um significativo 

aumento de investigações sobre o tema da moradia para pessoas com TMG
33

. 

Entretanto, estas permaneceram escassas, como pudemos constatar, e dedicadas quase 

que exclusivamente à análise dos Serviços Residenciais Terapêuticos, única alternativa 

de moradia oferecida pelo Estado para pessoas com TMG.  

Nesse contexto, a contribuição acadêmica tem sido tímida na oferta de aportes 

que subsidiem a construção de novas alternativas no contexto do reordenamento da 

atenção em saúde mental no país, o que parece convergir com o pressuposto da presente 

investigação, de que ao restrito leque de opções e alternativas ao morar, 

corresponderiam modos igualmente restritos de tematizar e analisar a questão na 

literatura científica. De certa forma, a literatura analisada se mostrou aquém do que o 

avanço do suporte à moradia exige para a sua efetiva expansão tanto numérica quanto 

qualitativa, essa última materializada nas diferentes formas de suporte pertinentes à 

variedade de indivíduos envolvidos e às respectivas possibilidades e anseios no 

estabelecimento de suas formas de morar.  

Neste aspecto, a literatura internacional pode trazer alguma contribuição, a partir 

dos estudos desenvolvidos que abrangem variadas conformações de residência 

associadas a diferentes níveis e modelos de suporte externo. Por meio dos artigos 

internacionais analisados, pudemos perceber que estes têm abordado o assunto a partir 

da identificação das necessidades em relação ao morar, considerando os limites e 

possibilidades decorrentes das diferentes maneiras como estas se constituem, incluindo 
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aspectos como etnia, gênero, vida pregressa, entre outros
4,114–116

. O modelo Housing 

First
117

, por exemplo, ao não condicionar a moradia a necessidade de tratamento, traz à 

tona novas questões ontológicas e epistemológicas que exigem diferenciadas estratégias 

metodológicas para executar e avaliar seus efeitos
116,118,119

. 

 O desenvolvimento de estudos que permitam conhecer, a partir de diferentes 

estratégias metodológicas, o modo como as diversas pessoas com TMG constituem sua 

moradia e, a partir dela, inserem-se socialmente poderia contribuir para uma melhor 

compreensão das necessidades enfrentadas por este público e trazer novos subsídios 

para enfrentamentos e proposições quanto às políticas públicas no campo da saúde 

mental
8
. Desse modo, pretende-se reafirmar que o avanço e ampliação quantitativa e 

qualitativa de alternativas de apoio à moradia de pessoas com TMG, mostra-se urgente 

frente aos novos desafios da própria reforma da atenção em saúde mental, como a 

diversidade da clientela atendida hoje pelas redes de atenção psicossocial. Parece-nos 

que o caminho mais adequado para catalisar esse processo seria a identificação, por 

meio de instrumento a ser estabelecido para esse fim, de como efetivamente essa fração 

da população vem equacionando suas questões relativas à moradia. Ao mesmo tempo, 

novos referenciais teóricos deveriam ser agregados àqueles que têm se mostrado 

potentes para abordar o tema, acrescidos de experiências inovadoras e menos restritivas, 

como aquelas representadas pelo Housing First e por iniciativas semelhantes. 

Por fim, ressaltamos que não localizamos, em propostas de simples modificação 

do escopo e ampliação do número de residentes nos SRT, como as realizadas através da 

portaria GM/MS 3.588/2017
120

, seguida da nota técnica 11/2019, ambos do Ministério 

da Saúde, uma forma de equacionar a oferta de moradia às diversas necessidades de 

pessoas com TMG. Ao contrário, os indicativos constantes nessa portaria e nota técnica 

podem colocar em risco as insuficientes unidades residenciais existentes e mesmo 
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reinventar situações que se buscou superar, como o acúmulo de pessoas agrupadas em 

imóveis próximos, separados da comunidade, tendo em comum serem alvo de estigma 

social. 
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CAPÍTULO 2 

 

Condições de moradias e inserção social de pessoas com TMG no Brasil: estudo de 

um questionário 

 

Para além de fornecer abrigo contra as intempéries e responder às necessidades 

corporais como, sono, alimentação ou preservação da temperatura corporal
121

, a 

moradia é decisiva na formação de subjetividades
122

. E, em especial para as pessoas 

com TMG, está intrinsicamente ligada à noção de inserção social. Pesquisas em torno 

do tema vêm apontando que diferentes modos de morar contribuem para uma maior ou 

menor inserção social
12,48,49,123,124

, e, no plano das políticas públicas, a centralidade 

dessa noção explicita-se em normativas, como a portaria GM/MS 106/00
34

, que criou os 

SRT e que, logo em seu primeiro artigo, destaca a importância do dispositivo como 

estratégia privilegiada para viabilizar a inserção social de egressos de internações 

psiquiátricas. 

 

2.1 O que é inserção social? 

 

Diferentes termos têm sido utilizados para se referirem à noção aqui considerada 

de inserção social
125

, entre os quais destacamos “inclusão social”
126–128

, “integração 

social”
129

, “integração à comunidade”
123

 e “reinserção social”
130

. Esse fenômeno pode 

ser atribuído à falta de consenso sobre o que constituiria o conceito
131

, o que, em termos 

práticos, implicaria em dificuldades para se verificar em que medida um serviço ou ação 

estaria contribuindo para a inserção social de seus usuários
132

.  
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Para que possamos estabelecer melhor as implicações que as diferentes formas 

de morar têm para a inserção social de pessoas com TMG, em um primeiro momento, 

delinearemos melhor esse conceito. Em uma aproximação inicial, podemos constatar 

que, no contexto nacional, na maioria das publicações científicas não encontramos 

definição explicitada e com contornos bem definidos sobre o que os autores consideram 

ser inserção social. O conceito aparece subliminarmente e refere-se a aspectos distintos 

entre si, quando comparamos diferentes publicações. Com frequência, remetem 

simultaneamente ao que Huxley e Thorncroft
133

 chamaram, por um lado, de Demos, no 

nível macrossocial, ou seja, encontram-se no plano dos direitos coletivos e das lutas por 

políticas sociais, e, por outro, na dimensão microssocial, o que os mesmos autores 

denominaram Ethnos, situando-se no plano individual e das relações interpessoais. A 

despeito das particularidades e da idiossincrasia encontradas nas diferentes definições, 

concepções e noções sobre o tema abordado netse tópico, é possível identificar alguns 

pontos em comum, permitindo agrupamentos e categorizações. 

Um primeiro agrupamento ou categoria seria o Acesso e participação, que 

reuniria definições que consideram a inserção social como a possibilidade de o 

indivíduo participar das atividades que deseja e acessar locais de interesse, assim como 

utilizar bens e serviços disponíveis na comunidade. Ribeiro Neto e Avellar
78

, por 

exemplo, consideram que a reinserção social dos moradores de SRT implicaria a sua 

circulação e participação no cotidiano das comunidades. Salles e Barros
134

 apontam que 

participar de atividades fora e dentro do CAPS constitui avanço na inclusão social. 

Dessa forma, a inserção social poderia ser objetivada e verificada a partir da medida em 

que os indivíduos passam o tempo, participam de atividades e fazem uso dos bens e 

serviços da comunidade
123

. 
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O segundo agrupamento trata do Convívio e refere-se às definições de inserção 

social como um conjunto de relações estabelecidas com os diferentes atores sociais. 

Para Paranhos-Passos e Ayres
135

, por exemplo, a reinserção social trataria da 

possibilidade de convívio da pessoa com TMG com seus “familiares, pares, amigos e 

demais membros da sociedade, através da circulação e ocupação dos espaços sociais”. 

Moll e Saeki
136

 consideram a inserção social a partir das relações estabelecidas dentro e 

fora do CAPS. Dessa perspectiva, a inserção social poderia ser verificada a partir de 

alguns aspectos propostos por Muramoto e Mângia
137

, como tamanho da rede social, 

que corresponderia ao número de indivíduos, reconhecidos pelo sujeito, com quem 

estabelece relações significativas, os tipos de relação, que podem ser núcleo 

habitacional/família, família expandida, amigos e vizinhos, relações estabelecidas a 

partir da situação de trabalho e relações vivenciadas a partir da inserção nos serviços, e 

conteúdo das relações, o que envolve questões como necessidade de ajuda ou 

possibilidade de oferecê-la, o recebimento ou a oferta de convites para passeios, festas 

ou outros eventos, a realização de visitas, entre outros.  

A Singularidade refere-se à legitimação do indivíduo frente aos outros atores 

sociais. Para Ferreira e Bezerra
138

, por exemplo, a inserção social está relacionada a 

possibilidade de o sujeito ser protagonista da própria história. Ribeiro Neto e Avellar
78

 

apontam a importância de o indivíduo manter sua identidade e singularidade, dizer sua 

opinião e manifestar seu pensamento. Esse agrupamento também envolve o que 

Kinoshita
107

 denominou poder contratual. Segundo o autor, a inserção social se 

relaciona a um valor previamente atribuído ao indivíduo nas trocas sociais, como pré-

condição para qualquer processo de intercâmbio. Esse valor pressuposto corresponde ao 

seu poder contratual. Nesse sentido, Silva e Lima
139

 e Leão e Barros
126

 afirmam que a 

inserção social é um processo que envolve reformulações no poder contratual. Para 
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verificar a inserção social a partir dessa perspectiva, sugerimos que sejam considerados 

aspectos que envolvam a possibilidade de o sujeito ter suas demandas materiais e 

afetivas reconhecidas como legítimas por seus interlocutores e que sejam passíveis de 

desenvolvimento. 

Um último agrupamento diz respeito à noção de Cidadania presente na inserção 

social. Salles e Barros
140

 e Paranhos-Passos e Aires
135

 afirmam que a inserção social 

implica o exercício da cidadania. Essa noção envolveria o exercício dos direitos 

civis
139,141

, dos direitos políticos
140

, bem como acesso ao trabalho, cultura, educação e 

lazer
140–143

.  Esses fatores poderiam ser verificados por meio da possibilidade do 

indivíduo usufruir de seus direitos como acesso ao trabalho, moradia, educação, renda, 

entre outros, bem como a participação em processos e movimentos políticos
140

. 

Além de identificarmos elementos em comum entre as diferentes definições do 

que seria a inserção social, também buscamos localizar na literatura os fatores que, por 

sua vez, de maneira implícita ou explícita, foram apontados como importantes na maior 

ou menor inserção social de pessoas com TMG. Essa busca permitiu delinear fatores 

favoráveis e desfavoráveis à inserção social desse público.  

Um primeiro fator identificado relaciona-se com a qualidade do Suporte 

ofertado pelos serviços assistenciais. O modo como os serviços se organizam e 

funcionam é crucial, sendo a articulação da rede de atenção psicossocial
138

 e a 

intersetorialidade apontadas como necessárias para o processo de inserção 

social
126,139,142

. Além disso, a oferta de capacitação e supervisão aos 

profissionais
97,126,130,139

 e a disponibilidade de infraestrutura adequada são reconhecidos 

como de grande importância, ao passo que a falta de estrutura física e de materiais 

adequados
97,138

, além do número insuficiente de profissionais
126

, são apontados como 

limitadores de propostas de inserção social. Finalmente, mas não menos importante com 
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relação ao suporte, a presença ou não de estratégias de cuidado que abrangem o 

desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares
139

, do cuidado clínico
138

, da oferta 

de oficinas terapêuticas
126

, de processos de reabilitação
135

 e de visitas domiciliares pode 

fazer toda a diferença no processo de atenção e inserção social. 

O fator identificado como Questões individuais, ligado aos atributos singulares 

de cada um, pode contribuir ou dificultar a inserção social. Vidal et al.
97

 apontam que a 

interrupção da medicação e o déficit de habilidades sociais e cotidianas podem dificultar 

a inserção social por diversas razões. Estudos internacionais também apontam que o 

tempo de hospitalização
129

, idade
144

, sexo, renda, entre outros
145

, estão associados à 

inserção social.  

O terceiro fator, que denominamos Advocacy, remete ao nível macro da inserção 

social e diz respeito à atuação de indivíduos e grupos na busca de direitos das pessoas 

com TMG. Salles et al
140

. afirmam que é “preciso convencer o sistema legal a incluir 

direitos e oportunidades” e que a participação de pessoas com TMG na luta por direitos 

sociais é uma forma de promover a inserção social.  

A partir das características analisadas acima, com base nos estudos que abordam 

a inserção social de pessoas com TMG, constatamos a multidimensionalidade do 

conceito, que envolve diversos aspectos. Assim, o acesso e a participação em locais e 

eventos de interesse, a possibilidade de convívio com diferentes atores, a manutenção da 

singularidade e o exercício da cidadania constituiriam pilares para a complexa noção 

que remete, simultaneamente, à singularidade e aos modos como essa mesma 

particularidade é aceita e articulada ou não nos diferentes grupos sociais. Por sua vez, 

esses mesmos aspectos multidimensionais sofrem influências do suporte oferecido pelos 

serviços assistenciais, pelas características pessoais e pelas influências de atores e 

movimentos sociais que buscam a manutenção e a ampliação dos direitos de pessoas 
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com TMG. Feita essa primeira aproximação ao tema da inserção social, em particular, a 

inserção social de pessoas com TMG, no próximo tópico abordaremos as questões 

relativas às moradias dessas pessoas e suas relações com sua integração no meio social. 

 

2.2 Interfaces entre inserção social e moradia: apresentando o nosso modelo 

 

No presente estudo, consideramos que a relação entre moradia e inserção social, 

conforme proposto por Furtado e Nakamura
146

, apresenta dois aspectos distintos e 

complementares: morar e habitar. O primeiro diz respeito às condições de espaço físico, 

conforto e proteção que a moradia confere ao seu morador e abrange espaços físicos 

próximos, bens e serviços que constituem o entorno dessa moradia. O habitar, por sua 

vez, diz respeito às diferentes formas, sempre particulares, por meio das quais cada 

sujeito interfere e se apropria de seu espaço de moradia, independentemente de que a 

mesma represente uma conquista ou se lhe foi oferecida ou mesmo imposta. 

Naturalmente, essa interferência e apropriação se dá em acordo com sua a história e 

com seus modos de ser, o que a perspectiva bourdiesiana chama de habitus de cada 

agente
146

.  

A dimensão morar, aqui considerada, aproxima-se do que Wong e Solomon
123

 

denominam Housing Environment, constituída por características físicas e sociais 

relacionadas ao ambiente residencial e sua vizinhança imediata. Esses autores
123

 

apontam que, entre essas características, três encontram relação especificamente com a 

inserção social: a acessibilidade aos recursos da comunidade, relativa à disponibilidade 

de equipamentos localizados nas proximidades da moradia; o apoio oferecido pela 

comunidade; e a segurança do bairro, que se refere ao nível de criminalidade e à 

sensação de estar a salvo de violência. 
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A outra dimensão, denominada habitar, refere-se a questões subjetivas que 

envolvem o morar e aos possíveis “significados atribuídos à experiência de moradia a 

partir dos arranjos possíveis em relação ao espaço, aos objetos e às relações que se 

estabelecem no contexto social e cultural”
125

. Revela-se a partir das possibilidades de o 

indivíduo apropriar-se dos espaços, escolher a disposição dos objetos, adequar os 

espaços e objetos a partir de suas necessidades cotidianas, e tornar os espaços e objetos 

parte de seu habitus
121,125,147

. Nakamura
125

, por exemplo, ao se referir aos moradores de 

SRT, indica que a possibilidade de escolha de seus moradores é restrita, com pouca 

chance de criar e recriar os espaços, pois não participaram da escolha da moradia, bem 

como dos móveis e objetos que a constituem, além disso não costumam ser autorizados 

a mudar a sua disposição. 

Dessa forma, para o objeto de nosso interesse – a moradia –, as concepções e 

operacionalizações da inserção social influenciam ou são influenciadas pelo morar e 

pelo habitar da seguinte forma: os fatores associados ao morar contribuiriam para a 

inserção social na medida em que a proximidade aos recursos da comunidade, o apoio 

dos grupos sociais próximos e a segurança facilitariam o acesso e a participação dos 

indivíduos nesses mesmos locais, ampliando as possibilidades de convívio e a 

manutenção das singularidades dos sujeitos. A dimensão morar sofreria a influência do 

fator denominado advocacy, uma vez que agentes e movimentos que atuam em defesa 

de pessoas com TMG teriam o poder de influenciar o poder público, por exemplo, com 

relação à ampliação quantitativa e qualitativa de possibilidades de moradia. Por sua vez, 

o habitar representaria o modo como a inserção social se efetiva no próprio local de 

moradia, qualificando a integração e, sobretudo, a apropriação do local pelas pessoas 

com TMG. Assim como a inserção social, o habitar é dimensão especialmente sensível 

aos fatores relativos ao suporte oferecido pelos serviços assistenciais, às características 
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pessoais e também ao advocacy que por sua vez, podem facilitar ou dificultar a 

apropriação, a escolha, a modificação e a incorporação dos locais e objetos que 

constituem a moradia e que, em última análise, expressariam liberdade e autonomia com 

relação ao espaço íntimo. 

 

2.3 Buscando medir a inserção social 

 

As distintas e, às vezes, divergentes concepções de inclusão e inserção social 

geram debate ainda por se concluir. A inexistência de consenso sobre os significados 

que inserção social pode assumir dificulta a abordagem quantitativa de seus 

aspectos
148,149

. Em países de alta renda (HIC – High Income Countries), alguns 

instrumentos foram desenvolvidos para estudar esse constructo, porém, o seu uso ainda 

permanece restrito
148

.  

O Community Integration Measure (CIM) foi originalmente desenvolvido por 

McColl et al.
150

 para medir a integração à comunidade de pessoas com lesão cerebral 

adquirida. No entanto, esse instrumento também tem sido validado e utilizado em 

investigações voltadas a pessoas com TMG
151–153

. A partir de um estudo qualitativo, os 

autores desenvolveram o conceito de integração à comunidade baseado na perspectiva 

das próprias pessoas com lesão cerebral
154

, que serviu como referência para a 

construção de um questionário de 10 itens, com questões de cinco pontos, variando de 

“sempre concordo” a “sempre discordo”. O instrumento aborda uma dimensão referente 

à sensação de pertencimento, através de afirmações como “Eu sinto que sou aceito nesta 

comunidade” e outra dimensão sobre a participação na comunidade de forma 

independente, que envolve afirmações como “Eu posso ser independente nesta 

comunidade”
150

. 
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O Social Inclusion Questionnaire User Experience (SInQUE) foi desenvolvido 

por Mezey et al.
155

 e utiliza medidas baseadas no inquérito Poverty and Social 

Exclusion Survey (PSE), realizado no Reino Unido
156

. O questionário possui 75 itens
131

 

e foi elaborado para avaliar o quanto os indivíduos estão incluídos socialmente, seus 

desejos de serem socialmente incluídos e as transformações na inclusão social desde a 

primeira internação psiquiátrica
155

. O instrumento é dividido em duas partes, sendo uma 

referente ao ano anterior à primeira internação e a outra à condição atual. As perguntas 

exigem respostas dicotômicas, como “Você possui televisão?”, ou são baseadas em 

frequências, como “Quantos vizinhos você conhece pelo nome?”
155

.  

O Social and Community Opportunities Profile (SCOPE) foi desenvolvido para 

fornecer um índice de inclusão social que pudesse apreender domínios objetivos e 

subjetivos da vida. Desenvolvido por Huxley et al.
157

, baseia-se num modelo conceitual 

elaborado a partir de uma revisão bibliográfica e de um mapa conceitual. A versão 

longa do questionário possui 121 itens e abrange oito domínios específicos sobre 

inclusão: “lazer e participação”, “moradia e acomodação”, “segurança”, “trabalho”, 

“situação financeira”, “autopercepção de saúde”, “educação” e “família e 

relacionamentos”. A versão curta foi reduzida a 48 itens e inclui duas subescalas: 

oportunidades percebidas e satisfação com as oportunidades. As questões abrangem 

temas como lazer, moradia ou trabalho e foram elaboradas para serem respondidas por 

meio de uma escala de sete pontos, variando de “terrível” a “encantado”, através de 

alternativas dicotômicas para alguns itens e de múltipla escolha para outros, e ainda 

conta com outros formatos de resposta como espaços para respostas descritivas
157

. 

O Social Inclusion Scale (SIS) foi desenvolvido por Secker et al.
158

 para avaliar 

o impacto da participação em atividades artísticas para a inclusão social de pessoas com 

transtornos mentais
131

. O questionário possui 22 itens, divididos em seis categorias: 
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“construindo capital social”, “aceitação social”, “coesão do bairro”, “segurança em 

possuir uma habitação”, “engajamento em lazer e atividades culturais” e “cidadania”. 

Todas as perguntas estão no formato de escala Likert de 4 pontos, com respostas 

variando de “não mesmo” a “definitivamente sim” para perguntas como “Eu me sinto 

aceito pelos meus amigos” ou “Eu realizei alguma atividade cultural”
158

.     

Embora se proponham a captar a inserção social em diferentes contextos, esses 

instrumentos podem apresentar limitações quando aplicados a realidades diferentes 

daquelas em que foram desenvolvidos. Shioda et al.
151

 apontam que um questionário 

com 121 itens como o SCOPE tomaria muito tempo para ser respondido, o que 

representaria uma dificuldade para a aplicação no contexto de seu país, o Japão. 

Baumgartner e Burns
131

 consideram que a aplicação do SIS em contextos globais seria 

limitada por este ter sido desenvolvido para o uso em uma população específica, 

participantes de atividades artísticas e por apresentar muitos itens dependentes do 

contexto, que, mesmo relevantes para países de alta renda, não seriam aplicáveis em 

outros ambientes culturais.  

Outra estratégia desenvolvida em alguns estudos é a utilização associada de 

diferentes instrumentos que apresentam conceitos relacionados a inserção social
131

. Essa 

estratégia tem sido mais comum em países de média e baixa renda (LMIC – Low and 

Middle Income Countries)
148

. No Brasil, por exemplo, um estudo multicêntrico
149

 

incluiu a avaliação da integração social na fase piloto de um ensaio clínico randomizado 

sobre uma proposta de intervenção para períodos críticos de transição (CTI – Critical 

Time Intervention) e utilizou dois instrumentos desenvolvidos pela Organização 

Mundial de Saúde denominados WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) 

e WHO Quality of Life instrument (WHOQOL-BREF), que, apesar de concebidos para 
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outras finalidades, possuíam itens e dimensões relacionados ao conceito de integração 

social assumido pelos autores.  

Como apontado no início do tópico, não existe atualmente um instrumento 

estabelecido, mesmo nos países de alta renda, que seja suficiente para medir a inclusão 

social.  Dessa forma, um passo necessário a ser tomado nos estudos sobre a inserção 

social de pessoas com TMG seria a adaptação de instrumentos
149

 ou o desenvolvimento 

de outros que sejam condizentes com os contextos locais .  

 

2.4 Retomando instrumento dirigido às condições de moradia de pessoas 

com TMG no Brasil 

 

No Brasil, Furtado et al
8
, a partir de extensa pesquisa realizada sobre o tema 

inserção social e habitação de pessoas com TMG
5,49

, verificaram a necessidade de se 

conhecer de maneira ampliada as condições das moradias, os modos de morar e a 

relação destes com a inserção social da clientela. Dessa forma desenvolveram um 

questionário voltado às condições de moradia de usuários de CAPS, contendo questões 

dirigidas aos aspectos físicos, sociais, assistenciais e subjetivos envolvidos no morar de 

pessoas com TMG ligados a esses serviços.  

O instrumento é dividido em 6 blocos, conforme o quadro 1, e composto por 71 

itens em formato de perguntas dicotômicas, escalas ordinais, escalas do tipo Likert de 

três e cinco pontos e perguntas abertas. A íntegra do questionário encontra-se no anexo 

B. 
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Quadro 1 – Composição do questionário 

Bloco Tema 
Nº de 

questões 

I Identificação 8 

II Aspectos Clínicos 10 

III Socioeconômicos 14 

IV Características do Imóvel 6 

V Inserção Social e Autonomia 13 

VI Habitação e Satisfação 19 

       Fonte: Furtado et al.
8
 

 

No transcurso de sua elaboração, o questionário foi analisado por um conjunto 

de especialistas por meio de técnica Delphi e seguido por um estudo-piloto, sendo a 

versão final publicada em periódico na área de Saúde Coletiva
35

. Até o presente 

momento, não existem estudos publicados que tenham feito uso desse instrumento e que 

possam fornecer parâmetros sobre a qualidade das informações fornecidas. Assim 

sendo, propomos, através deste estudo, verificar alguns aspectos referentes à sua 

qualidade, mais especificamente, à sua confiabilidade. Desse modo, pretendemos somar 

esforços em direção ao estabelecimento de instrumento validado e confiável para 

abordar aspectos ligados à moradia e à inserção social de pessoas com TMG. 

 

2.5 Estudo da confiabilidade do instrumento 

 

A construção de um questionário ou outro instrumento de medidas exige a 

observância de alguns cuidados que possam garantir qualidade aos resultados 

obtidos
159,160

. Apesar de existirem divergências entre autores sobre esse tema, existe um 

consenso em apontar dois critérios fundamentais para atestar a qualidade de instrumento 

de medida: a confiabilidade e a validade
159–161

.  
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A validade de um questionário pode ser entendida como a evidência de que ele 

mede o que se propõe a medir
159,162

. Essa é uma noção que depende, em grande parte, 

do contexto em que o instrumento será utilizado
163

, ou seja, a validade de uma medida é 

sempre relativa. Desse modo, um instrumento pode ser válido em uma determinada 

situação, porém, não em outra
159

. Os principais tipos de validade são: validade de 

conteúdo, validade de critério e validade de construto
164

.    

A validade de conteúdo diz respeito ao julgamento da proporção em que os itens 

que irão medir uma construção teórica representam todas as facetas do conceito a ser 

medido. Nesse tipo de validade, inclui-se a validade aparente ou validade de face do 

instrumento, a qual diz respeito à coerência aparente entre o que se pretende medir e o 

conceito a ser medido 
161

. Esse tipo de validade não pode ser calculada por um valor 

numérico
165

, sendo normalmente avaliada através de pareceres de especialistas
161

.  

A validade de critério diz respeito à relação epistêmica que deveria existir entre 

um conceito e sua medida
163

, ou seja, trata-se da relação entre a medida obtida pelo 

instrumento e a medida obtida por um critério empírico do resultado. Quando o critério 

se situa temporalmente no futuro, a validade é chamada de preditiva, sendo obtida 

através da verificação do grau de correlação dos resultados obtidos pelo instrumento 

com os de uma outra medida feita no futuro. Quando a medida do critério é 

contemporânea à do instrumento avaliado, a validade é chamada de concorrente e diz 

respeito à correlação com medidas obtidas por meio de um outro instrumento já 

conhecido e validado
161,162,165

. 

Por fim, a validade de constructo diz respeito a quanto um conjunto de variáveis 

representa o constructo que será medido
160

. Uma primeira forma de validação desse tipo 

é a denominada nomológica ou teórica, e trata de testar um certo número de hipóteses 

sobre os resultados que deveriam ser observados com a ajuda do instrumento, em certas 
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condições e para certas populações. Uma segunda forma de validação é a de traço, 

destinada a correlacionar os resultados obtidos pelo instrumento que se quer validar 

com os resultados obtidos por um outro que meça aproximadamente o mesmo 

construto
163

. Podem ser convergentes quando se busca concordância de uma medida 

com outras medidas da mesma variável, ou discriminante, quando uma medida da 

variável não está correlacionada significativamente com medidas que deveriam 

diferir
165

. A terceira forma é a validação fatorial, a qual apoia-se em uma análise fatorial 

dos elementos, e aqueles que, teoricamente, servem para medir uma mesma dimensão 

devem estar agrupados em um mesmo fator
163

.  

De forma geral, a confiabilidade de um questionário refere-se ao grau em que 

ele consegue medir algo de forma consistente, ou seja, que forneça os mesmos 

resultados se for aplicado às mesmas pessoas, em condições semelhantes, em diferentes 

momentos
159

 ou por diferentes avaliadores
166

. Dessa forma, a apreciação da 

confiabilidade se baseia na repetição da medida e na comparação dos resultados obtidos. 

Existem três abordagens utilizadas para se avaliar a confiabilidade de um 

instrumento
163

: verificação da estabilidade, apreciação da equivalência dos resultados e 

a homogeneidade ou consistência interna entre os componentes de um instrumento 

composto por vários itens. 

A estabilidade pode ser verificada através da técnica teste-reteste, a qual consiste 

na aplicação de um instrumento a uma mesma amostra de sujeitos em dois momentos 

diferentes
159

. A utilização dessa técnica pressupõe que não ocorra, entre as aplicações, 

nenhum evento que possa modificar aquilo que se quer medir e que as lembranças das 

respostas dadas no primeiro momento não interferiram no segundo
162

. Assim sendo, o 

período de tempo entre as avaliações é um dos principais fatores a ser considerado, não 
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devendo ser longo demais, de modo a permitir que mudanças ocorram, ou curto demais, 

o que permitiria que os resultados fossem influenciados pelo efeito de memória
159

. 

A equivalência dos resultados pode ser verificada quando um mesmo fenômeno 

é medido por diferentes observadores
163

, buscando-se avaliar a congruência entre as 

respostas fornecidas a um mesmo atributo. Outra forma de verificação se dá pela 

aplicação de duas ou mais versões de um instrumento, similares em conteúdo, 

instruções e demais características, dentro de um período de tempo relativamente 

curto
159

.  

Quando um instrumento é composto por vários itens, sua confiabilidade pode ser 

apreciada medindo sua consistência interna, ou seja, verificando a homogeneidade entre 

seus diversos componentes
163

. Diferentemente das outras abordagens, a confiabilidade 

obtida por esse meio requer somente uma aplicação da medida e consiste na apreciação 

da correlação entre as pontuações verificadas a partir da divisão do instrumento em duas 

metades. Supõe-se que um indivíduo com determinado nível de pontuação em uma 

metade do instrumento tenderá a apresentar o mesmo nível na segunda, assim, quanto 

mais semelhantes forem os escores nas duas metades, mais confiável será o 

instrumento
159

. 

Embora, na literatura, a validade do instrumento seja apresentada como um 

primeiro requisito a ser analisado
167

, alguns autores afirmam que a confiabilidade deva 

ser verificada anteriormente
159,162

, pois consideram esse aspecto como pré-requisito para 

que um instrumento seja declarado válido. Dessa forma, propormos, como uma etapa de 

verificação da qualidade do instrumento descrito anteriormente, realizar a análise de sua 

confiabilidade. 
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2.6 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo transversal para a análise de confiabilidade de instrumento 

voltado às condições de moradia e inserção social de pessoas com TMG 

 

2.6.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em cinco CAPS III do município de Santos/SP. Os CAPS 

são serviços de saúde mental comunitários e substitutivos aos hospitais psiquiátricos, 

constituindo-se como referência para o tratamento de pessoas com TMG e têm como 

objetivo a realização de “acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários”
97

.  

Os CAPS III diferenciam-se por funcionarem em regime de 24h e terem 

capacidade operacional para atendimento em municípios com mais de 200.000 

habitantes
168

. No município de Santos/SP, esses serviços são territorializados, e cada 

unidade é responsável pela cobertura de uma região determinada, sendo a abrangência 

de cada unidade configurada conforme a quadro 2. 
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Quadro 2 – Bairros atendidos por cada CAPS III do município de Santos – 2018 

CAPS Bairros atendidos 

Zona Noroeste 

Alemoa, Areia Branca, Jd. Bom Retiro, Jd. Castelo, Morro da 

Penha, Jd. Piratininga, Jd. Rádio Clube, Saboó, Jd. Santa Maria, 

Jd. São Manoel e Vila São Jorge 

Centro 

Centro, Encruzilhada (até o canal 3), Macuco, Monte Serrat, 

Morro Pacheco, Valongo, Vila Mathias (até o canal 3) e Vila 

Nova 

Praia 
Aparecida, Boqueirão, Embaré, Estuário, Ponta da Praia e Área 

Continental 

Vila 

Campo Grande (Av. Ana Costa até Canal 2), Gonzaga, 

Jabaquara, Morro do Jabaquara, Morro Nova Cintra, Morro São 

Bento, Vila Belmiro e Vila Mathias (Canal 3 até Av. Ana Costa) 

Orquidário 
Campo Grande (Canal 1 até Canal 2), José Menino, Marapé, 

Morro do Marapé, Morro Santa Terezinha e Pompéia 

 Fonte: Chefes de unidade dos CAPS III do município de Santos/SP 

 

Os serviços CAPS III santistas oferecem três modalidades de atendimento, 

conforme o nível de complexidade de cuidado necessário, identificados por meio de 

projetos terapêuticos singulares. Em níveis progressivos de complexidade, são 

ofertados: atendimento ambulatorial médico-psiquiátrico, hospitalidade diurna (HD) e 

acolhimento noturno
169

. 

 

2.6.2 Participantes 

 

 Participaram do estudo 46 usuários, maiores de 18 anos e de ambos os sexos, 

dos cinco serviços CAPS III do município de Santos/SP, distribuídos conforme a tabela 

5. Os participantes foram selecionados por conveniência, a partir de convite realizado 

aos presentes em datas pré-acordadas com os gestores de cada unidade.  

Visando a obter respostas de usuários com diferentes níveis de necessidade de 

cuidados, foram convidados a participar do estudo usuários que frequentavam os CAPS 

em regime de HD e usuários que somente acessavam as consultas médicas(Tabela 5).  
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Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados conforme serviço e regime de tratamento –  

                  Santos – 2018  

Nome do serviço HD Amb. Total % 

Zona Noroeste 4 2 6 13,04 

Centro 2 1 3 6,52 

Praia 6 3 9 19,57 

Vila 10 2 12 26,09 

Orquidário 9 7 16 34,78 

TOTAL 31 15 46 100,00 

 

Adotaram-se como critérios de exclusão para participação no estudo: estar em 

regime de acolhimento noturno em razão do agravamento dos sintomas psiquiátricos ou 

a presença de deficiência intelectual grave ou profunda.  

 

2.6.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista presencial nos cinco 

serviços CAPS III, entre os meses de agosto a outubro de 2018. Em dias pré-acordados 

com cada gestor de unidade, foram convidados a participar da pesquisa todos os 

usuários presentes nos espaços de convivência destinados aos usuários em regime de 

HD, bem como os usuários em regime ambulatorial que aguardavam pela consulta 

médica.  

Ao término das entrevistas, os participantes foram convidados a responder 

novamente ao questionário para verificação de estabilidade temporal. Adotou-se como 

procedimento o pré-agendamento da segunda entrevista ao final da primeira, com a 

confirmação da presença por meio de contato telefônico com um dia de antecedência.  

Apesar de todos os entrevistados terem sido convidados para a segunda 

aplicação do questionário, apenas 24 aceitaram realizar uma nova entrevista. Entre as 

razões para a não participação no segundo momento, estiveram a recusa em participar 
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de outra entrevista, a mudança de moradia durante o intervalo estabelecido, o não 

comparecimento na data agendada e a não localização do entrevistado por meio dos 

contatos telefônicos fornecidos. 

 Embora o planejamento do estudo tenha previsto um intervalo de quinze dias 

entre a primeira e a segunda entrevista, esse intervalo variou entre 13 a 24 dias com 

relação ao primeiro evento por questões de disponibilidade dos entrevistados.  

 

2.6.4 Dimensões e itens analisados 

 

O questionário em análise foi desenvolvido por Furtado et al.
8
 para o estudo das 

condições de moradia de pessoas com TMG. Neste estudo, utilizamos alguns itens, 

conforme descritos no Quadro 3, que consideramos delinear parte das dimensões que 

compõem o modelo teórico. 

 

Quadro 3 – Dimensões estudadas e os itens correspondentes 

Dimensões Itens 

Convívio: família/núcleo 

habitacional 
q.39.1, q.40, q.41, q.42, q.44.1, q.45.1, q.46.1, q.47.1  

Convívio: amigos/vizinhos 
q.39.7, q.39.8, q.39.2, q.39.9, q.44.2, q.44.3, q.45.2, 

q.45.3, q.45.4, q.46.2, q.46.3, q.46.4, q.47.2, q.47.3, 

q.47.4 

Convívio: inserção no serviço q.39.4, q.39.6, q.44.4, q.44.7, q.45.5, q.46.7, q.47.5 

Convívio: situação de trabalho q.39.5, q.44.6, q.45.6, q.46.6, q.47.6 

Suporte q.48, q.49 

Morar 
q.55, q.56, q.58, q.59, q.60, q.61, q.62, q.63, q.64, 

q.65, q.66, q.67, q.68, q.69  

Habitar q.53, q.54, q.57 

 

 

Os itens que se referem à dimensão convívio abrangem, a partir de diferentes 

formas de interação, os tipos: família/núcleo habitacional, amigos/vizinhos, inserção no 

serviço e situação de trabalho. Já a dimensão suporte, não pode ser inteiramente descrita 
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pelos itens do questionário, restringindo-se às visitas domiciliares realizadas pelos 

serviços de saúde. Os itens referentes ao morar verificam, a partir da percepção da 

satisfação dos entrevistados, aspectos referentes a segurança, conforto e privacidade da 

moradia, além da satisfação com a vizinhança e os serviços oferecidos no bairro. A 

dimensão habitar é verificada através dos itens que dizem respeito à possibilidade de 

inserir objetos e modificar a sua disposição. 

Para as perguntas que aceitavam mais de uma resposta (q.39, q.44-47 e q. 50), 

cada item foi considerado como uma variável dicotômica. Na dimensão rede social: 

amigos/vizinhos incluímos, também, as questões referentes a comerciantes e pessoal da 

igreja, por entendermos que essa dimensão se refere à rede social expandida. As 

questões referentes às relações estabelecidas com familiares foram incluídas na 

dimensão família/núcleo habitacional, pois os enunciados não diferenciam entre família 

nuclear e família expandida. 

Para o item 39.9, o qual pertence ao conjunto de questões que se relacionam a 

conversar com pessoas que não compartilham da mesma casa, e trata deste assunto em 

relação ao(à) namorado(a), foram considerados quaisquer tipos de relacionamentos 

afetivos, porém, as respostas de pessoas que se declararam casadas ou em união estável 

foram consideradas não aplicáveis, uma vez que elas residiam junto aos parceiros. Os 

itens q.40, q.41 e q.42, questionando o entrevistado sobre o relacionamento com as 

pessoas que moram juntas, foram considerados não aplicáveis às pessoas que moram 

sozinhas. Na questão q.49, acrescentaram-se as alternativas “quinzenalmente”, 

“esporadicamente” e “nunca”, para melhor adequação do item à situação dos 

entrevistados.  
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2.6.5 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados utilizando o software Microsoft Excel, e as 

análises estatísticas foram realizadas pelo software Stata, na sua versão 13. 

 

2.6.5.1 Análises descritivas 

 

Realizou-se análise descritiva dos dados por meio do cálculo de frequência 

simples e proporções para variáveis categóricas e ordinais, e média e desvio padrão para 

variáveis contínuas. Os participantes foram caracterizados a partir de variáveis 

sociodemográficas referentes a sexo, faixa etária, cor da pele, estado civil, nível de 

escolaridade, situação profissional e recebimento de benefícios previdenciários, 

assistenciais ou oriundos da participação em programas de auxílio de reabilitação 

psicossocial ou transferência de renda. A caracterização do tratamento foi realizada a 

partir dos anos de tratamento e das quantidades de internações psiquiátricas. Aspectos 

da moradia foram descritos conforme o tipo de imóvel, condição de propriedade, tempo 

de permanência no atual imóvel e pelo fato de o entrevistado morar sozinho ou não.  

As variáveis relacionadas a inserção social também foram analisadas quanto à 

distribuição das frequências das respostas e suas proporções, considerando-se a 

totalidade dos participantes da primeira entrevista (N1=46), bem como os participantes 

da técnica teste-reteste (N2,3=24), em seus dois momentos. 
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2.6.5.2 Estudo de Confiabilidade 

 

A confiabilidade do instrumento foi verificada quanto a estabilidade das 

respostas e quanto a consistência interna. A estabilidade foi analisada através do método 

teste-reteste, com a medida de concordância entre os dados obtidos por meio do 

coeficiente Kappa de Cohen
170

 (κ), para as variáveis categóricas. Para as variáveis 

ordinais utilizou-se o coeficiente Kappa ponderado
171

 (κw), com os pesos atribuídos pelo 

método quadrático. Para esses dois coeficientes apresentaremos os respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%). 

O coeficiente Kappa (κ) foi desenvolvido por Jacob Cohen
170

 para verificar se 

uma mesma medida fornecida por uma variável categórica apresentaria o mesmo 

resultado quando averiguada por duas ou mais pessoas diferentes, o que demonstraria 

sua reprodutibilidade. Esse coeficiente também pode ser usado para situações em que 

uma mesma pessoa é avaliada em dois momentos distintos
163

, como no caso do presente 

estudo, e indica o grau de concordância entre as duas medições, levando em 

consideração que uma determinada proporção de concordância possa ocorrer devido ao 

acaso. O valor de Kappa varia entre -1 e 1, em que -1 indicaria total ausência de 

concordância, 0 indicaria uma concordância atribuível unicamente ao acaso e 1 indicaria 

uma concordância perfeita. 

Para escalas ordinais, Cohen
171

 propôs uma variação do coeficiente Kappa que 

considera a existência de pesos diferentes, a depender da distância da discordância entre 

as duas medidas. Por exemplo, em uma escala de cinco itens com alternativas variando 

de “Nada satisfeito” a “Muito satisfeito”, a discordância entre uma medida que indica 

“Nada satisfeito” e outra que indica “Pouco satisfeito” possui um peso diferente em 

relação à discordância entre uma medida que indica “Nada satisfeito” e outra que indica 
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“Muito satisfeito”. Esse coeficiente foi denominado Kappa ponderado (κw), e sua 

interpretação é a mesma do Kappa. 

Como critério de classificação para a força de concordância, utilizamos a 

proposição de Landis e Koch
172

, em que κ < 0 representa que não há concordância, 0 ≤ 

κ < 0,21 que há a presença de concordância pobre, 0,21 ≤ κ < 0,41 que há concordância 

leve,    0,41 ≤ κ < 0,61 que há concordância moderada, 0,61 ≤ κ < 0,81 que há 

concordância substancial e 0,81 ≤ κ < 1,00 que há concordância quase perfeita.  

Devido à grande variedade no formato das perguntas presentes no questionário, 

a consistência interna foi analisada apenas para algumas das dimensões, sendo elas: 

autonomia, rede social referente ao tipo família/núcleo habitacional, rede social do tipo 

amigos/vizinhos, rede social estabelecida a partir da situação de trabalho e rede social a 

partir da inserção no serviço, todas elas formadas por variáveis dicotômicas. Também 

foi analisada a consistência interna da dimensão relacionada ao morar, que apresenta 

variáveis no formato de escala Likert de 5 itens. Realizou-se o cálculo do coeficiente 

KR20 para as variáveis dicotômicas e alfa de Cronbach
173

 para as variáveis ordinais, 

considerando valores acima de 0,7 como uma consistência interna aceitável para ambos 

os coeficientes
165

. Também foram verificadas as correlações item-total, considerando 

valores entre 0,4 a 0,7 como desejáveis
165

, e as variações dos valores dos dois 

coeficientes para caso algum item seja retirado. Nessa análise, utilizaram-se os dados 

referentes ao total dos participantes da primeira entrevista (N1=46).  

O coeficiente KR20 foi desenvolvido por Kuder e Richardson
174

 para verificação 

da consistência interna entre itens dicotômicos de uma mesma escala. Ele considera a 

média de todas as correlações que se obtêm quando o conjunto de itens é dividido pela 

metade de todas as formas possíveis
162

. O coeficiente alfa é uma variação do KR20 e foi 

desenvolvido por Lee J. Cronbach
173

, sendo utilizado para escalas politômicas
162

. Em 
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ambos os casos, os valores podem variar de 0 a 1, em que 0 indicaria ausência total de 

consistência interna e 1 a presença de consistência 100%
166

. 

 

2.6.3 Aspectos Éticos 

 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da USP (CAAE: 71611117.3.0000.0065) em cumprimento aos preceitos 

estabelecidos na Resolução N
o
 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido 

aprovado em 20 de setembro de 2017, por meio do parecer n
o
 2.286.709 (Anexo C). 

Com base nesses preceitos, foi elaborado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A), visando a assegurar cuidados éticos para que a participação dos informantes 

se desse de maneira voluntária, consciente e segura. 
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2.7 RESULTADOS  

 

2.7.1 Características dos participantes e das moradias 

 

Este estudo contou com 46 participantes, usuários dos serviços CAPS III no 

município de Santos. Os entrevistados, em sua maioria, eram do sexo feminino (58,7%), 

solteiros (67,39%) e encontravam-se na faixa etária de 50 anos ou mais (47,83%). A 

média de idade foi de 49,3 anos (DP=13,25). Com relação à cor da pele, 54,35% dos 

usuários se autodeclararam brancos. O nível de escolaridade mais presente foi ensino 

médio completo (34,78%), seguido por ensino fundamental incompleto (26,09%). No 

momento da entrevista, 86,96% dos participantes não exerciam atividade laboral, 

dividindo-se em 50% de desempregados e 36,96% de aposentados. Participavam de 

algum programa de transferência de renda ou recebiam algum benefício previdenciário 

ou assistencial 76,09% dos entrevistados (Tabela 6).   

No tocante às características do tratamento, os entrevistados apresentaram média 

de 17,5 anos de tratamento (DP=11,9), variando entre 0 a 46 anos, com uma média de 

3,4 internações (DP=5,9), variando entre 0 a 39 eventos, sendo que 41,3% dos 

entrevistados tiveram ao menos 3 internações. 

 

Tabela 6 – Frequências absolutas e relativas das variáveis sociodemográficas – Santos 

– 2018  

Variáveis Categoria N % 

Sexo 
Masculino 19 41,3 

Feminino 27 58,7 

Faixa etária 

18 a 29 anos 3 6,52 

30 a 39 anos 5 10,87 

40 a 49 anos 16 34,78 

Mais de 50 anos 22 47,83 

Cor da Pele 

Branca 25 54,35 

Preta 6 13,04 

Parda 15 32,61 

(continua) 
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Tabela 6 – Frequência absolutas e relativas das variáveis sociodemográficas – Santos – 

2018 (continuação) 

Estado Civil 

Solteiro 31 67,39 

Casado 5 10,87 

Viúvo 3 6,52 

União estável 1 2,17 

Separado 4 8,70 

Divorciado 2 4,35 

Escolaridade 

Fundamental incompleto 12 26,09 

Fundamental completo 7 15,22 

Médio incompleto 3 6,52 

Médio completo 16 34,78 

Superior incompleto 2 4,35 

Superior completo 6 13,04 

Situação Profissional 

Desempregado 23 50 

Aposentado 17 36,96 

Assalariado sem carteira 1 2,17 

Profissional liberal 1 2,17 

Faz bicos 2 4,35 

Portuário 1 2,17 

Servidor Público 1 2,17 

Benefícios 

Não recebe 11 23,91 

Aposentadoria 17 39,96 

Pensão 1 2,17 

Auxílio doença 4 8,7 

Auxílio acidente 1 2,17 

BPC 7 15,22 

Bolsa Família 5 10,87 

 

Entre os participantes, 45,65% moravam em casas e 32,61% em apartamentos. 

Apesar dos dois serviços residenciais terapêuticos do município estarem situados em 

imóveis do tipo casa, consideramos estes imóveis como uma categoria à parte, por se 

tratar de moradias especificamente voltadas a pessoas com TMG e consideradas como 

ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial
168

. Quatro dos entrevistados (8,7%) 

moravam em SRT. 

 Sobre a condição de propriedade, 39,13% dos imóveis eram próprios e já 

quitados; e, na mesma proporção, estiveram os imóveis alugados. Dos entrevistados, 
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71,74% ocupavam a mesma residência há mais de dois anos, e 17,39% moravam 

sozinhos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Frequências absolutas e relativas da caracterização dos imóveis habitados  -  

                   Santos - 2018  

Variáveis Categoria N % 

Tipo de Moradia 

Casa 21 45,65 

Apartamento 15 32,61 

Pensão 1 2,17 

Quarto alugado 4 8,7 

Outro  1 2,17 

SRT 4 8,7 

Condição de Propriedade 

Própria quitada 18 39,13 

Própria pagando 2 4,35 

Alugada 18 39,13 

Cedida 8 17,39 

Tempo em que mora na atual 

casa 

Até 6 meses 6 13,04 

Mais de 6 meses a 12 meses 3 6,52 

Mais de 12 meses a 24 meses 3 6,52 

Mais que 24 meses 33 71,74 

Não respondeu 1 2,17 

Moram sozinhos 
Sim 8 17,39 

Não 38 82,61 

 

2.7.2 Análise descritiva das variáveis relacionadas à inserção social 

 

 A análise da distribuição das respostas das variáveis selecionadas foi realizada 

considerando-se a totalidade dos participantes da primeira entrevista, bem como as 

frequências absolutas e relativas encontradas entre os participantes da técnica teste-

reteste em seus dois momentos. Todos os valores estão apresentados na tabela 8. 

Considerando o total dos participantes da primeira entrevista, observamos que na 

dimensão convívio: família/ núcleo habitacional, com exceção de um item, as 

respostas foram positivas, apresentando prevalência consideravelmente maior para ter 

um bom relacionamento com as pessoas que moram juntas, sair com as pessoas que 
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moram juntas e procurar pela família quando se tem um problema, respectivamente. Os 

itens relacionados a conversar com parentes, ser convidado para festas, ser procurado 

quando alguém precisa de ajuda e ser visitado apresentaram proporções similares entre 

as alternativas “sim” e “não”, e entre “muito” e “pouco” para conversar com as pessoas 

que moram juntas. Nos itens q.40, q.41 e q.42, foram consideradas não aplicáveis as 

respostas de oito entrevistados que moravam sozinhos. 

Na dimensão convívio: amigos/vizinhos, apenas conversar com pessoas da 

igreja apresentou maior proporção de respostas “sim”, enquanto onze itens tiveram 

maior número de respostas “não”. A questão sobre conversar com vizinhos apresentou 

proporção igual para as duas alternativas. Para o item 39.9, as respostas de seis pessoas 

que se declararam casadas ou em união estável foram consideradas como não 

aplicáveis. Na dimensão convívio: inserção no serviço, conversar com profissionais e 

pacientes do CAPS e procurar pelo pessoal do CAPS apresentaram maior número de 

respostas “sim”, enquanto os outros itens tiveram maior prevalência de respostas 

negativas. Na dimensão convívio: situação de trabalho, as respostas “não” tiveram 

maior prevalência, sendo que em dois itens, procurar e ser procurado diante de um 

problema, esta resposta foi apontada por todos os participantes. 

Na dimensão que trata do suporte, receber visita de profissional de saúde 

apresentou proporções similares entre as duas alternativas. Sobre a periodicidade da 

visita a grande maioria apontou que “nunca” recebeu visita e nenhum entrevistado 

afirmou receber visita diária desses profissionais.  

A dimensão sobre o habitar apresentou maior frequência de respostas para os 

itens relacionados a possuir fotos ou outros objetos de interesse decorando a casa e 

sentir-se à vontade para mudar os móveis de lugar. Nas questões referentes à dimensão 

morar, com escala de 5 itens, as alternativas positivas foram respondidas com maior 
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frequência em oito itens, com a alternativa “satisfeito” prevalecendo. Em um item, 

sobre a satisfação sobre o bairro, a distribuição das respostas entre alternativas positivas 

e negativas foi igual.  

Entre os participantes da técnica teste-reteste, observamos na dimensão 

convívio: família/ núcleo habitacional, que cinco itens apresentaram respostas 

predominantemente positivas na fase teste e sete na fase reteste. Os demais itens 

apresentaram proporções similares entre as alternativas “sim” e “não”, nas duas fases. 

Nos itens q.40, q.41 e q.42, foram consideradas não aplicáveis as respostas de quatro 

entrevistados que moravam sozinhos. Na dimensão convívio: amigos/vizinhos, 

somente o item sobre conversar com comerciantes apresentou maior proporção de 

respostas “sim’ nas duas fases. O item sobre conversar com a namorada apresentou 

maior proporção de respostas negativas na primeira fase, e receber visita do pessoal da 

igreja na segunda fase. 

Na dimensão convívio: inserção no serviço, conversar com profissionais e 

pacientes do CAPS e procurar pelo pessoal do CAPS apresentaram maior número de 

respostas “sim”, sendo que conversar com outros pacientes recebeu 100% das respostas 

sim na fase teste. Os outros itens tiveram maior prevalência de respostas negativas, com 

maior proporção de respostas “não” para receber visita do pessoal do CAPS nas duas 

fases da técnica. Na dimensão convívio: situação de trabalho, as respostas “não” 

tiveram maior prevalência, sendo que, em dois itens na fase teste, procurar e ser 

procurado diante de um problema, e em um item na fase reteste, receber visita de 

colegas de trabalho, esta resposta foi apontada por todos os participantes. 

Na dimensão que trata do suporte, as questões apresentaram distribuições 

semelhantes àquelas observadas para o total de participantes da primeira entrevista, em 

que receber visita de profissional de saúde apresentou proporções similares entre as 
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duas alternativas, e a alternativa “nunca” foi a mais assinalada, quando se perguntou 

sobre a periodicidade da visita. Do mesmo modo, nenhum entrevistado afirmou receber 

visita diária dos profissionais.  

A dimensão sobre o habitar apresentou maior frequência de respostas para o 

item relacionado a sentir-se à vontade para mudar os móveis de lugar tanto no teste 

quanto no reteste. Os itens a respeito de possuir animais de estimação ou fotos e outros 

objetos de interesse decorando a casa tiveram maior proporção de respostas negativas 

nas duas etapas, sendo que, neste último item, a alternativa “um pouco” não apresentou 

nenhuma resposta durante a fase teste. Na dimensão morar, todos os itens foram 

respondidos com a alternativa “sim” em maior proporção, com a alternativa “satisfeito” 

prevalecendo, nas duas fases do teste-reteste. No item referente à satisfação com o 

comércio, a alternativa “nada satisfeito” não foi respondida por nenhum entrevistado 

nas duas fases. O mesmo ocorreu com as alternativas “indiferente”, com relação à 

satisfação com o transporte do bairro, e as alternativas “nada satisfeito” e “indiferente” 

do item sobre a satisfação quanto à proximidade dos serviços de saúde, na fase reteste.  

  

Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos - 2018 

  Pergunta N1 (%) N2 (%) N3 (%) 

q.39.1 Pessoas c/ quem conversa: parentes 

   
 Sim 22 (47,83) 11 (45,83) 14 (58,33) 

 Não 24 (52,17) 13 (54,17) 10 (41,67) 

q.40 Relac. c/ pessoas que moram juntas
1
 

   

 
Bom 27 (71,05) 15 (75,0) 14 (70,0) 

 
Regular 7 (18,42) 4 (20,0) 4 (20,0) 

 
Ruim 4 (10,53) 1 (5,0) 2 (10,0) 

q. 41 Conversa c/ as pessoas que moram juntas
1
 

  

 
Muito 20 (52,63) 12 (60,0) 8 (40,0) 

 
Pouco 17 (44,74) 7 (35,0) 11 (55,0) 

 
Nada 1 (2,63) 1 (5,0) 1 (5,0) 

(continua) 
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Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos – 2018 (continuação) 

q.42 Costuma sair c/ as pessoas que moram juntas 

   
 Sim 27 (71,05) 14 (70,0) 15 (75,0) 

 Não 11 (28,95) 6 (30,0) 5 (25,0) 

q.44.1 Convida a participar de festas: familiares 

  
 Sim  22 (47,83) 11 (45,83) 15 (62,5) 

 Não 24 (52,17) 13 (54,17) 9 (37,5) 

q.45.1 Qdo. tem um problema procura por: família 

  
 Sim  27 (58,7) 13 (54,17) 16 (66,67) 

 Não 19 (41,3) 11 (45,83) 8 (33,33) 

q.46.1 Quem lhe procura qdo precisa de ajuda: família 

  
 Sim  25 (54,35) 14 (58,33) 16 (66,67) 

 Não 21 (45,65) 10 (41,67) 8 (33,33) 

q.47.1 Costuma visitá-lo: família 

   
 Sim  24 (52,17) 15 (62,5) 14 (58,33) 

  Não 22 (47,83) 9 (37,5) 10 (41,67) 

q.39.7 Pessoas c/ quem conversa: comerciantes 

  
 Sim 26 (56,52) 14 (58,33) 15 (62,5) 

 Não 20 (43,48) 10 (41,67) 9 (37,5) 

q.39.8 Pessoas c/ quem conversa: pessoas da igreja 

  
 Sim 27 (58,7) 14 (41,67) 9 (37,5) 

 Não 19 (41,3) 10 (58,33) 15 (62,5) 

q.39.2 Pessoas c/ quem conversa: vizinhos 

   
 Sim 23 (50,0) 10 (41,67) 10 (41,67) 

 Não 23 (50,0) 14 (58,33) 14 (58,33) 

q.39.9 Pessoas c/ quem conversa: namorado(a) 

  
 Sim 9 (22,5) 3 (15,8) 2 (10,53) 

 Não 31 (77,5) 16 (84,2) 17 (89,47) 

q.44.2 Convida a partic. de festas: vizinhos 

   
 Sim  8 (17,4) 4 (16,67) 5 (20,83) 

 Não 38 (82,6) 20 (83,33) 19 (79,17) 

q.44.3 Convida a partic. de festas: pessoal da igreja 

  
 Sim  11 (23,91) 7 (29,17) 4 (16,67) 

 Não 35 (76,09) 17 (70,83) 20 (83,33) 

q.44.8 Convida a participar de festas: outros 

   
 Sim  24 (52,17) 7 (29,17) 7 (29,17) 

 Não 22 (47,83) 17 (70,83) 17 (70,83) 

q.45.2 Qdo tem um probl procura por: amigos ou conhecidos 

  
 Sim  9 (19,57) 4 (16,67) 5 (20,83) 

 Não 37 (80,43) 20 (83,33) 19 (79,17) 

q.45.3 Qdo tem um probl procura por: vizinhos 

  
 Sim  6 (13,04) 4 (16,67) 5 (20,83) 

 Não 40 (86,96) 20 (83,33) 19 (79,17) 

(continua) 
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Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos – 2018 (continuação) 

q.45.4 Qdo tem um problema procura por: pessoal da igreja 

  
 Sim  12 (26,09) 8 (33,33) 5 (20,83) 

 Não 34 (73,91) 16 (66,67) 19 (79,17) 

q.46.2 
Quem lhe procura qdo precisa de ajuda: migos ou 

conhecidos 

   
 Sim  21 (45,65) 10 (41,67) 7 (29,17) 

 Não 35 (54,35) 14 (58,33) 17 (70,83) 

q.46.3 Quem lhe procura qdo precisa de ajuda: vizinhos 

  
 Sim  9 (19,57) 4 (16,67) 4 (16,67) 

 Não 37 (80,43) 20 (83,33) 20 (83,33) 

q.46.4 Quem lhe procura qdo precisa de ajuda: pessoal da Igreja 

  
 Sim  11 (23,91) 7 (29,17) 3 (12,5) 

 Não 35 (76,09) 17 (70,83) 21 (87,5) 

q.47.2 Costuma visitá-lo: amigos ou conhecidos 

  
 Sim  14 (30,43) 7 (29,17) 10 (41,67) 

 Não 32 (69,57) 17 (70,83) 14 (58,33) 

q.47.3 Costuma visitá-lo: vizinhos 

   
 Sim  9 (19,57) 5 (20,83) 4 (16,67) 

 Não 37 (80,43) 19 (79,17) 20 (83,33) 

q.47.4 Costuma visitá-lo: pessoal da igreja 

   
 Sim  8 (17,39) 5 (20,83) 2 (8,33) 

  Não 38 (82,61) 19 (79,17) 22 (91,67) 

q.39.4 Pessoas c/ quem conversa: profissionais CAPS/SRT 

  
 Sim 43 (93,48) 23 (95,83) 23 (95,83) 

 Não 3 (6,52) 1 (4,17) 1 (4,17) 

q.39.6 Pessoas c/ quem conversa: outros pacientes 

   
 Sim 41 (89,13) 24 (100,0) 22 (91,67) 

 Não 5 (10,87) 0 (0,0) 2 (8,33) 

q.44.4 Convida a participar de festas: usuários do CAPS 

  
 Sim  11 (23,91) 6 (25,0) 5 (20,83) 

 Não 35 (76,09) 18 (75,0) 19 (79,17) 

q.44.7 Convida a participar de festas: CAPS 

   
 Sim  19 (41,3) 9 (37,5) 12 (50,0) 

 Não 37 (58,7) 15 (62,5) 12 (50,0) 

q.45.5 Qdo tem um probl procura por: pessoal do CAPS 

  
 Sim  34 (73,91) 20 (83,33) 19 (79,17) 

 Não 12 (26,09) 4 (16,67) 5 (20,83) 

q.46.7 
Quem lhe procura quando precisa de ajuda: 

colegas do CAPS 

   
 Sim  18 (39,13) 9 (37,5) 7 (29,17) 

 Não 28 (60,87) 15 (62,5) 17 (70,83) 

(continua) 
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Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos – 2018 (continuação) 

q.47.5 Costuma visitá-lo: pessoal do CAPS 

   
 Sim  4     (8,7) 3 (12,5) 2 (8,33) 

  Não 42 (91,3) 21 (87,5) 22 (91,67) 

q.39.5 Pessoas c/ quem conversa: colegas de trabalho 

  
 Sim 3 (6,52) 1 (4,17) 2 (8,33) 

 Não 43 (93,48) 23 (95,83) 22 (91,67) 

q.44.6 Convida a partic de festas: colegas de trabalho 

  
 Sim  2 (4,35) 1 (4,17) 1 (4,17) 

 Não 34 (95,65) 23 (95,83) 23 (95,83) 

q.45.6 Qdo tem um probl procura por: colegas de trabalho 

  
 Sim  0     (0,0) 0 (0,0) 1 (4,17) 

 Não 46 (100,0) 24 (100,0) 23 (95,83) 

q.46.6 Quem lhe procura qdo precisa de ajuda: colegas de trabalho 

  
 Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,17) 

 Não 46 (100,0) 24 (100,0) 23 (95,83) 

q.47.6 Costuma visitá-lo: colegas de trabalho 

   
 Sim  2     (4,35) 1 (4,17) 0 (0,0) 

  Não 44 (95,65) 23 (95,83) 24 (100,0) 

q.48 Recebe visita de profissionais de saúde 

   
 Sim 22 (47,83) 13 (54,17) 13 (54,17) 

 Não 24 (52,17) 11 (45,83) 11 (45,83) 

q.49 Periodicidade. que recebe visita de prof. de saúde 

  
 Diária 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 Semanal 6 (13,04) 4 (16,67) 5 (20,83) 

 Quinzenal 1 (2,17) 1 (2,17) 0 (0,0) 

 Mensal 5 (10,87) 3 (12,5) 2 (8,33) 

 Esporádico 10 (21,74) 5 (20,83) 6 (25,0) 

  Nunca 24 (52,17) 11 (45,83) 11 (45,83) 

q.53 Possui fotos ou outros objeto que goste decorando a casa 

  
 Sim 29 (63,04) 11 (45,83) 8 (33,33) 

 Não 17 (36,96) 13 (54,17) 16 (66,67) 

q.54 Possui animais de estimação 

   
 Sim 21 (45,65) 7 (29,17) 7 (29,17) 

 Não 25 (54,35) 17 (70,83) 17 (70,83) 

q.57 Sente-se à vontade para mudar móveis e decoração da moradia 

  
 Sim 27 (58,7) 16 (66,67) 15 (62,5) 

 Um pouco 2 (4,35) 0 (0,0) 1 (4,17) 

  Não 17 (36,96) 8 (33,33) 8 (33,33) 

(continua) 

 

 

 



63 
 

Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos – 2018 (continuação) 

q.56 Ajuda a cuidar do local de moradia 

   

 

Sim 42 (91,3) 21 (87,5) 21 (87,5) 

 

Não 4 (8,7) 3 (12,5) 3 (12,5) 

q.58 Tem vontade de mudar para outra moradia 

  

 

Sim 32 (69,57) 17 (70,83) 15 (62,5) 

 

Não 14 (30,43) 7 (29,17) 9 (37,5) 

q.55 Gosta de ficar no local de moradia 

   

 

Muito 29 (63,04) 15 (62,5) 12 (50,0) 

 

Um Pouco 11 (23,91) 6 (25,0) 8 (33,33) 

 

Não gosta 6 (13,04) 3 (12,5) 4 (16,67) 

q.59 Satisfação quanto ao conforto da moradia 

  

 

Nada Satisfeito 7 (15,22) 2 (8,33) 4 (16,67) 

 

Pouco Satisfeito 9 (19,57) 6 (25,0) 3 (12,5) 

 

Indiferente 1 (2,17) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Satisfeito 20 (43,48) 9 (37,5) 11 (45,83) 

 

Muito Satisfeito 9 (19,57) 7 (29,17) 6 (25,0) 

q.60 Satisfação quanto à segurança da moradia 

   

 

Nada Satisfeito 8 (17,39) 3 (12,5) 4 (16,67) 

 

Pouco Satisfeito 7 (15,22) 2 (8,33) 2 (8,33) 

 

Indiferente 1 (2,17) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Satisfeito 22 (47,83) 13 (54,17) 13 (54,17) 

 

Muito Satisfeito 8 (17,39) 6 (25,0) 5 (20,83) 

q.61 Satisfação quanto à privacidade da moradia 

   

 

Nada Satisfeito 8 (17,39) 2 (8,33) 3 (12,5) 

 

Pouco Satisfeito 12 (26,09) 9 (37,5) 7 (29,17) 

 

Indiferente 1 (2,17) 0 (0,0) 1 (4,17) 

 

Satisfeito 17 (36,96) 8 (33,33) 10 (41,67) 

 

Muito Satisfeito 8 (17,39) 5 (20,83) 3 (12,5) 

q.63 Satisfação quanto ao lazer no bairro 

   

 

Nada Satisfeito 4 (8,7) 2 (8,33) 1 (4,17) 

 

Pouco Satisfeito 15 (32,61) 7 (29,17) 5 (20,83) 

 

Indiferente 6 (13,04) 2 (8,33) 2 (8,33) 

 

Satisfeito 16 (34,78) 9 (37,5) 11 (45,83) 

 

Muito Satisfeito 5 (10,87) 4 (16,67) 5 (20,83) 

q.64 Satisfação quanto à vizinhança no bairro 

   

 

Nada Satisfeito 4 (8,7) 3 (12,5) 2 (8,33) 

 

Pouco Satisfeito 8 (17,39) 4 (16,67) 2 (8,33) 

 

Indiferente 8 (17,39) 1 (4,17) 3 (12,5) 

 

Satisfeito 21 (45,65) 12 (50,0) 15 (62,5) 

 

Muito Satisfeito 5 (10,87) 4 (16,67) 2 (8,33) 

(continua) 

 



64 
 

Tabela 8 –  Frequências absolutas e relativas das variáveis relacionadas à inserção 

social - Santos – 2018 (conclusão) 

q.65 Satisfação. quanto à segurança no bairro 

   

 

Nada Satisfeito 5 (10,87) 2 (8,33) 5 (20,83) 

 

Pouco Satisfeito 11 (23,91) 3 (12,5) 2 (8,33) 

 

Indiferente 2 (4,35) 1 (4,17) 1 (4,17) 

 

Satisfeito 21 (45,65) 12 (50,0) 11 (45,83) 

 

Muito Satisfeito 7 (15,22) 6 (25,0) 5 (20,83) 

q.66 Satisfação quanto ao comércio no bairro 

   

 

Nada Satisfeito 2 (4,35) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Pouco Satisfeito 3 (6,52) 1 (4,17) 1 (4,17) 

 

Indiferente 2 (4,35) 1 (4,17) 1 (4,17) 

 

Satisfeito 29 (63,04) 15 (62,5) 16 (66,67) 

 

Muito Satisfeito 10 (21,74) 7 (29,17) 6 (25,0) 

q.67 Satisfação quanto aos serviços públicos  no bairro 

  

 

Nada Satisfeito 2 (4,35) 1 (4,17) 1 (4,17) 

 

Pouco Satisfeito 7 (15,22) 2 (8,33) 1 (4,17) 

 

Indiferente 2 (4,35) 1 (4,17) 2 (8,33) 

 

Satisfeito 27 (58,7) 15 (62,5) 15 (62,5) 

 

Muito Satisfeito 8 (17,39) 5 (20,83) 5 (20,83) 

q.68 Satisfação. quanto ao transporte no bairro 

  

 

Nada Satisfeito 1 (2,17) 1 (4,17) 3 (12,5) 

 

Pouco Satisfeito 3 (6,52) 2 (8,33) 1 (4,17) 

 

Indiferente 3 (6,52) 1 (4,17) 0 (0,0) 

 

Satisfeito 32 (69,57) 14 (58,33) 16 (66,67) 

 

Muito Satisfeito 7 (15,22) 6 (25,0) 4 (16,67) 

q.69 Satisfação quanto à proximidade dos serv. de saúde 

  

 

Nada Satisfeito 3 (6,52) 1 (4,17) 0 (0,0) 

 

Pouco Satisfeito 6 (13,04) 4 (16,67) 4 (16,67) 

 

Indiferente 2 (4,35) 1 (4,17) 0 (0,0) 

 

Satisfeito 25 (54,35) 11 (45,83) 16 (66,67) 

 

Muito Satisfeito 10 (21,74) 7 (29,17) 4 (16,67) 

q.62 Como se sente com relação ao bairro 

   

 

Importante viver nele 18 (39,13) 12 (50,0) 16 (66,67) 

 

Indiferente viver nele 10 (21,74) 3 (12,5) 2 (8,33) 

 
Gostaria de se mudar 18 (39,13) 9 (37,5) 6 (25,0) 

1
 N1= 38 e N2,3= 20 

N1: Amostra total da 1
a
 entrevista  

N2: Amostra dos participantes do teste-reteste na 1
a
 entrevista   

N3: Amostra dos participantes do teste-reteste na 2
a
 entrevista 
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2.7.3 Estudo de confiabilidade 

 

Participaram de uma segunda entrevista 24 usuários dos CAPS III. A 

concordância entre as respostas fornecidas nas entrevistas variou de “leve” a “perfeita”, 

com coeficientes Kappa entre 0,32 e 1, com intervalo de confiança de 95% (Tabela 9). 

Dezenove itens apresentaram concordância “moderada”, com coeficientes Kappa 

variando de 0,43 a 0,61; vinte itens apresentaram concordância “substancial”, com 

Kappa variando de 0,62 a 0,8; três itens apresentaram concordância “leve”, com Kappa 

variando de 0,32 a 0,39; e dois itens apresentaram concordância “perfeita”, com Kappa 

igual a 1,0. Para o item q.39.9, não foram consideradas as respostas de pessoas que 

vivem junto com o parceiro afetivo (N2, 3=19); e, nos itens q.40, q.41 e q.42, foram 

consideradas somente as respostas dos entrevistados que não moravam sozinhos (N2, 

3=20).   

Em cinco itens, não foi possível calcular o Kappa, pois todos os participantes 

forneceram a mesma resposta em uma ou nas duas entrevistas. Os coeficientes Kappa de 

dez itens não apresentaram significância estatística para a hipótese nula κ = 0, ou seja, 

para esses itens, não foi possível afirmar que houve diferença entre a concordância 

observada e a concordância devido ao acaso. 

 

Tabela 9 – Coeficientes Kappa para cada item analisado, com os intervalos de  

                   confiança e interpretações 

 
Pergunta Kappa IC 95% Interpretação 

q.39.1 Pessoas com quem conversa: parentes 0,43 0,08 - 0,77 Moderada 

q.40 Relacionamento com pessoas que moram juntas 0,61
1, 3

 0,22 - 0,88 Moderada 

q. 41 Conversa com as pessoas que moram juntas 0,44
1, 3

 0,37 - 0,47 Moderada 

q.42 Costuma sair com as pessoas que moram juntas 0,38
3
 -0,07 - 0,82 x 

q.44.1 Convida a participar de festas: familiares 0,67 0,38 - 0,95 Substancial 

q.45.1 Quando tem um problema procura por: família 0,74 0,48 - 1,0 Substancial 

q.46.1 Quem lhe procura quando precisa de ajuda: família 0,65 0,34 - 0,96 Substancial 

q.47.1 Costuma visitá-lo: família 0,74 0,46 - 1,0 Substancial 

(continua) 
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Tabela 9 – Coeficientes Kappa para cada item analisado, com os intervalos de  

                   confiança e interpretações (continuação) 

q.39.2 Pessoas com quem conversa: vizinhos 0,66 0,35 - 0,96 Substancial 

q.39.7 Pessoas com quem conversa: comerciantes 0,57 0,23 - 0,9 Moderada 

q.39.8 Pessoas com quem conversa: pessoas da igreja 0,44 0,12 - 0,76  Moderada 

q.39.9 Pessoas com quem conversa: namorado(a) 0,77
2
 0,35 - 1,0 Substancial 

q.44.2 Convida a participar de festas: vizinhos 0,59 0,18 - 1,0 Moderada 

q.44.3 Convida a participar de festas: pessoal da igreja 0,42 0,02 - 0,83 Moderada 

q.45.2 
Quando tem um problema procura por: amigos ou 

conhecidos 
0,59 0,18 - 1,0 Moderada 

q.45.3 Quando tem um problema procura por: vizinhos 0,59 0,18 - 1,0 Moderada 

q.45.4 
Quando tem um problema procura por: pessoal da 

igreja 
0,48 0,11 - 0,86 Moderada 

q.46.2 
Quem lhe procura quando precisa de ajuda: amigos 

ou conhecidos 
0,19 -0,19 - 0,58 x 

q.46.3 Quem lhe procura quando precisa de ajuda: vizinhos 0,7 0,31 - 1,0 Substancial 

q.46.4 
Quem lhe procura quando precisa de ajuda: pessoal 

da Igreja 
0,52 0,14 - 0,9 Moderada 

q.47.2 Costuma visitá-lo: amigos ou conhecidos 0,37 0,0 - 0,74 Leve 

q.47.3 Costuma visitá-lo: vizinhos 0,32 -0,15 - 0,78 x 

q.47.4 Costuma visitá-lo: pessoal da igreja -0,14 -0,32 - 0,05 x 

q.39.4 
Pessoas com quem conversa: profissionais 

CAPS/SRT 
-0,04  -0,15 - 0,06 x 

q.39.6 Pessoas com quem conversa: outros pacientes - 
 

- 

q.44.4 Convida a participar de festas: usuários do CAPS 0,65 0,28 - 1,0 Substancial 

q.44.7 Convida a participar de festas: CAPS 0,75 0,45 - 1,0 Substancial 

q.45.5 
Quando tem um problema procura por: pessoal do 

CAPS 
0,59 0,18 - 1,0 Moderada 

q.46.7 
Quem lhe procura quando precisa de ajuda: colegas 

do CAPS 
0,44 0,07 - 0,81 Moderada 

q.47.5 Costuma visitá-lo: pessoal do CAPS 0,33 -0,24 - 0,91 x 

q.39.5 Pessoas com quem conversa: colegas de trabalho 0,65 0,01 - 1,0 Substancial 

q.44.6 Convida a participar de festas: colegas de trabalho 1 1,0 - 1,0 Perfeita 

q.45.6 
Quando tem um problema procura por: colegas de 

trabalho 
- - - 

q.46.6 
Quem lhe procura quando precisa de ajuda: colegas 

de trabalho 
- - - 

q.47.6 Costuma visitá-lo: colegas de trabalho -  - - 

q.48 Recebe visita de profissionais de saúde 0,66 0,36 - 0,96 Substancial 

q.49 
Periodicidade que recebe visita de profissionais de 

saúde 
0,74

1
 0,39 - 0,84 Substancial 

q.53 
Possui fotos ou outros objetos de interesse 

decorando a casa 
0,23 -0,15 - 0,61 x 

q.54 Possui animais de estimação 0,8 0,53 - 1,0 Substancial 

q.57 
Sente-se à vontade para mudar móveis e decoração 

da moradia 
0,29

1
 -0,17 - 0,75 x 

q.55 Gosta de ficar no local de moradia 0,39
1
 0,05 - 0,66 Leve 

q.56 Ajuda a cuidar do local de moradia 1 1,0 - 1,0 Perfeita 

q.58 Tem vontade de mudar para outra moradia 0,63 0,3 - 0,95 Substancial 

(continua) 
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Tabela 9 – Coeficientes Kappa para cada item analisado, com os intervalos de  

                   confiança e interpretações (conclusão) 

q.59 Satisfação quanto ao conforto da moradia 0,69
1
 0,59 - 0,73 Substancial 

q.60 Satisfação quanto à segurança da moradia 0,64
1
 0,37 - 0,71 Substancial 

q.61 Satisfação quanto à privacidade da moradia 0,60
1
 0,49 - 0,71 Moderada 

q.62  Como se sente em relação ao bairro 0,48
1
 0,13 - 0,66 Moderada 

q.63 Satisfação quanto ao lazer no bairro 0,59
1
 0,44 - 0,69 Moderada 

q.64 Satisfação quanto à vizinhança no bairro 0,47
1
 0,29 - 0,61 Moderada 

q.65 Satisfação quanto à segurança no bairro 0,66
1
 0,3 - 0,72 Substancial 

q.66 Satisfação quanto ao comércio no bairro 0,32
1
 0,19 - 0,57 Leve 

q.67 Satisfação quanto aos serviços públicos  no bairro 0,69
1
 0,41 - 0,81 Substancial 

q.68 Satisfação quanto ao transporte no bairro 0,46
1
 0,27 - 0,66 Moderada 

q.69 
Satisfação quanto à proximidade aos serviços de 

saúde 
0,38

1
 -0,02 - 0,61 x 

1
 Kappa ponderado    

2
 N=19    

3
 N=20 

 

 A análise da consistência interna das dimensões compostas por variáveis 

dicotômicas apresentou coeficientes KR20 satisfatórios para todas as dimensões, exceto 

para convívio: inserção no serviço (Tabela 10). Este último apresentou KR20 de 0,67, 

com a questão a respeito das visitas recebidas pelo pessoal do CAPS apresentando baixa 

correlação item-total. Se esse item fosse retirado, o coeficiente da dimensão subiria para 

0,68. Na dimensão convívio: família/núcleo habitacional, todos os itens apresentaram 

correlações item-total relativamente altos, variando de 0,47 a 0,68. Na dimensão 

convívio: amigos/vizinhos, os itens sobre conversar com comerciantes, ser convidado 

para festa por “outros”, procurar amigos ou conhecidos quando precisam de ajuda e 

receber visita de vizinhos apresentaram baixa correlação item-total, com valores 

variando de 0,16 a 0,28, e com o coeficiente aumentando para 0,82 caso o item sobre ser 

convidado por “outros” fosse retirado. Os itens a respeito das relações estabelecidas na 

situação de trabalho apresentaram alta correlação item-total, variando de 0,8 a 0,93. 

 Nesta análise, não foram incluídas as questões que continham respostas do tipo 

“não se aplica”, nas dimensões rede social: família/núcleo habitacional e rede social: 
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amigos/vizinhos, o que implicaria a diminuição da amostra. Também não foram 

incluídas as questões referentes a procurarem e serem procurados por colegas de 

trabalho quando há algum problema, pois receberam todas a mesma resposta, resultando 

em uma variância igual a zero. 

 

Tabela 10 – Coeficiente KR20 para as dimensões rede social dos tipos  

                     família/núcleo habitacional, amigos/vizinhos, inserção no serviço e  

                     situação de trabalho 

Convívio: família/núcleo habitacional Correlação item-total KR20 

Pessoas c/ quem conversa: parentes 0,47 0,81
1 

Convida a participar de festas: familiares 0,57 0,78
1
 

Quando tem um problema procura por: família 0,55 0,78
1
 

Quem lhe procura quando precisa de ajuda: família 0,68 0,74
1
 

Costuma visitá-lo: família 0,63 0,76
1
 

Total da dimensão 
 

0,81 

Convívio: amigos/vizinhos Correlação item-total KR20 

Pessoas c/ quem conversa: vizinhos 0,53 0,8
1
 

Pessoas c/ quem conversa: comerciantes 0,28 0,82
1
 

Pessoas c/ quem conversa: pessoas da igreja 0,43 0,8
1
 

Convida a participar de festas: vizinhos 0,52 0,8
1
 

Convida a participar de festas: pessoal da igreja 0,43 0,8
1
 

Quando tem um problema procura por: amigos ou conhecidos 0,17 0,82
1
 

Quando tem um problema procura por: vizinhos 0,4 0,81
1
 

Quando tem um problema procura por: pessoal da igreja 0,57 0,79
1
 

Quem lhe procura quando precisa de ajuda: amigos ou conhecidos 0,43 0,8
1
 

Quem lhe procura quando precisa de ajuda: vizinhos 0,5 0,8
1
 

Quem lhe procura quando precisa de ajuda: pessoal da Igreja 0,51 0,8
1
 

Costuma visitá-lo: amigos ou conhecidos 0,42 0,81
1
 

Costuma visitá-lo: vizinhos 0,29 0,81
1
 

Costuma visitá-lo: pessoal da igreja 0,6 0,79
1
 

Total da dimensão 
 

0,82 

Convívio: inserção no serviço Correlação item-total KR20 

Pessoas c/ quem conversa: profissionais CAPS/SRT 0,43 0,63
1
 

Pessoas c/ quem conversa: outros pacientes 0,44 0,62
1
 

Convida a participar de festas: usuários do CAPS 0,36 0,64
1
 

Convida a participar de festas: CAPS 0,35 0,65
1
 

Quando tem um problema procura por: pessoal do CAPS 0,38 0,63
1
 

Quem lhe procura quando precisa de ajuda: colegas do CAPS 0,5 0,59
1
 

Costuma visitá-lo: pessoal do CAPS 0,18 0,68
1
 

Total da dimensão 
 

0,67 

(continua) 
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Tabela 10 – Coeficiente KR20 para as dimensões rede social dos tipos  

                     família/núcleo habitacional, amigos/vizinhos, inserção no serviço e  

                     situação de trabalho (conclusão) 

Convívio: situação de trabalho Correlação item-total KR20 

Pessoas c/ quem conversa: colegas de trabalho 0,8 1
1
 

Convida a participar de festas: colegas de trabalho 0,93 0,91
1
 

Costuma visitá-lo: colegas de trabalho 0,93 0,91
1
 

Total da dimensão 
 

0,96 
1 
: valor de KR20 caso o item seja retirado 

 

O alfa de Cronbach foi calculado para as questões referentes à dimensão morar 

(q.59 a q.61 e q.63 a q.69), apresentando o valor de 0,85, o que denota consistência 

interna satisfatória entre os itens (Tabela 11). As correlações item-total foram 

relativamente elevadas, variando de 0,46 a 0,65, e a retirada de nenhum dos itens 

aumentaria o valor do alfa da escala. 

 

Tabela 11 – Alfa de Cronbach para os itens referentes ao morar 

 

Morar Correlação item-total α Cronbach 

q.59 Satisfação quanto ao conforto da moradia 0,58 0,83
1
 

q.60 Satisfação quanto à segurança da moradia 0,65 0,82
1
 

q.61 Satisfação quanto à privacidade da moradia 0,56 0,83
1
 

q.63 Satisfação quanto ao lazer no bairro 0,51 0,83
1
 

q.64 Satisfação quanto à vizinhança no bairro 0,56 0,83
1
 

q.65 Satisfação quanto à segurança no bairro 0,58 0,83
1
 

q.66 Satisfação quanto ao comércio no bairro 0,59 0,83
1
 

q.67 Satisfação quanto aos serviços públicos  no bairro 0,46 0,84
1
 

q.68 Satisfação quanto ao transporte no bairro 0,51 0,84
1
 

q.69 Satisfação quanto à proximidade aos serviços de saúde 0,48 0,84
1
 

  Total da dimensão   0,85 
1
: valor de α de Cronbach caso o item seja retirado 
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2.8 DISCUSSÃO 

 

Embora a amostra utilizada neste estudo tenha sido composta por conveniência e 

com a participação de 46 indivíduos, as proporções de algumas das características 

sociodemográficas dos entrevistados mostram que elas são semelhantes às encontradas 

em amostras representativas. Andrade
175

, em pesquisa realizada com 401 indivíduos, 

selecionados por amostragem probabilística nos CAPS III do município de Santos, 

encontrou uma média de idade de 45,1 anos (DP = 12,3), com 56,6% de indivíduos 

solteiros, 85,5% sem ocupação, 9,5% morando sozinhos e 83,8% vivendo em 

residências individualizadas, que excluíam viver em situação de rua, em moradias 

coletivas ou instituições.  

Estudos sobre o perfil sociodemográfico de usuários de CAPS realizados em 

outros municípios do estado de São Paulo
176,177

 também descrevem características 

compatíveis com os encontrados no presente estudo, com maior número de indivíduos 

solteiros, com histórico de internações psiquiátricas, morando com outras pessoas e 

média de idade superior a 40 anos. Por outro lado, o maior percentual de participantes 

do sexo feminino e com nível de escolaridade alta ora observado, consistiu em 

características diferentes das encontradas nos outros estudos mencionados
175–177

.    

 Na análise sobre as variáveis relacionadas à inserção social, no que se refere à 

dimensão convivência: família/núcleo domiciliar, as respostas apresentaram 

distribuições condizentes com o que alguns estudos qualitativos vêm apontando. Por 

exemplo, Salles e Barros
134

 afirmam que a família é um importante elemento para 

romper com os processo de exclusão social dos usuários de CAPS. Borba et al.
178

 

apontam que para estes, a família constitui-se em suporte privilegiado a quem recorrem 

diante das dificuldades. Muramoto e Mângia
137

 afirmam que esse núcleo é o que 
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costuma fornecer ajuda nos momentos de crise e proteção para situações de maior carga 

afetiva.  

Com relação ao item q.42, que diz respeito a ter o costume de sair com as 

pessoas que moram juntas, os valores encontrados abaixo do mínimo esperado para o 

Kappa podem decorrer do reduzido tamanho amostral e da alta prevalência de respostas 

positivas, uma vez que o coeficiente Kappa sofre influência desses dois fatores. Além 

disso, esses valores podem indicar que, possivelmente, essa não seja uma boa forma de 

medir o constructo ou que a formulação da questão deva ser revista, uma vez que podem 

haver intensidades ou frequências diferentes com que os entrevistados realizam tal ação, 

as quais não puderam ser captadas, e, dessa forma, a resposta à pergunta, com a atual 

formulação, dependeria da interpretação do entrevistado a respeito da palavra 

“costuma”.  

Na análise de consistência interna da dimensão convivência: família/ núcleo 

habitacional, a questão mencionada no parágrafo anterior não foi incluída, pois, ao 

conter respostas do tipo “não se aplica” para oito participantes, sua inclusão implicaria a 

diminuição do tamanho da amostra para 38 participantes, pelo algoritmo do programa 

estatístico utilizado. Caso esse item fosse incluído na análise, o valor do coeficiente 

KR20 diminuiria para 0,75, em uma amostra de 38 pessoas, e a correlação item-total 

dessa variável seria baixa, com o valor de 0,22. Outra possibilidade, seria atribuir o 

valor “não” para a respostas do tipo “não se aplica”. Nesse caso, o valor para KR20 

seria 0,79, com a permanência da baixa correlação item-total para essa variável, 0,27, 

indicando que a questão apresenta pouca correlação com o restante da dimensão, o que 

pode significar que sair com as pessoas que moram juntas configure-se com um 

conteúdo de convívio distinto dos demais que compuseram essa dimensão.  
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Na dimensão convivência: amigos e vizinhos, a maior proporção de respostas 

negativas para os itens que a compõem pode ser reflexo da pequena quantidade de laços 

estabelecidos com sujeitos da comunidade e constituídos com pouca reciprocidade
137

. 

Por sua vez, os poucos itens que apresentaram maior quantidade de respostas “sim”, os 

quais referem-se a conversar com vizinhos e com pessoal da igreja, podem ser 

decorrentes, por um lado, do fato de contatos que se resumem a “oi”, “bom dia” e “boa 

tarde”
137

 terem, eventualmente, sido considerados como conversas pelos entrevistados, 

porém, por outro lado, uma interação maior com os vizinhos poderia ser explicada pela 

própria história do município de Santos, em que o contato entre usuários de CAPS e sua 

comunidade ocorre desde as primeiras intervenções em busca da desinstitucionalização 

no município
179

, tornando-se corriqueiro para seus habitantes o contato entre usuários e 

não usuários dos serviços de saúde mental. Além disso, Salles e Barros
134

 afirmam que, 

pelo fato de as igrejas serem abertas a todos os públicos, as pessoas com TMG 

costumam ser bem recebidas e sentir-se acolhidas nesses locais.  

O baixo valor de Kappa para um item e o fato de não haver diferença entre a 

concordância encontrada e a esperada pelo acaso em outras duas questões, todas 

referentes ao costume de receber visita, podem novamente ser atribuídos tanto ao 

tamanho da amostra quanto à imprecisão contida nas perguntas que se iniciam com a 

sentença “Você costuma”, pois elas dependeriam da interpretação do respondente no 

momento da entrevista do que seria ter algo por costume.  

Ao calcular o coeficiente KR20 da dimensão convivência: amigos e vizinhos, 

não utilizamos o item q.39.9, que possui respostas do tipo “não se aplica”, o que 

implicaria a diminuição do tamanho da amostra. Caso a análise fosse realizada com essa 

variável, considerando-se 40 participantes, o valor do coeficiente diminuiria para 0,80, e 

a variável apresentaria baixa correlação item-total, com o valor de 0,22. Atribuindo-se o 
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valor “não” para as respostas do tipo “não se aplica”, o valor para KR20 seria 0,81, com 

a permanência da baixa correlação item-total para essa variável, 0,17, demonstrando 

pouca correlação com o restante da dimensão, o que pode significar que esse item não 

tenha relação com os demais que compõem esse tipo de convívio. Possivelmente, a 

relação com parceiros afetivos configure-se como um novo tipo de convivência, 

diferente do tipo “família/núcleo habitacional” e “amigos e vizinhos”. 

Na dimensão convivência: inserção no serviço, a distribuição das frequências 

das respostas pode ser explicada pelo fato de que, apesar do CAPS ser um local em que 

os usuários relatam ter um alto grau de compreensão, suporte e amizade, como afirmam 

Salles e Barros
134

, o estabelecimento de vínculos costuma ficar restrito a esse 

ambiente
135,136

. Muramoto e Mângia
137

 afirmaram em um estudo com usuários de 

CAPS, que nenhum dos entrevistados esteve na casa de outros usuários ou recebeu a 

visita destes. 

A não possibilidade de calcular o coeficiente Kappa da questão sobre conversar 

com outros pacientes e o fato de não termos encontrado diferença entre a concordância 

observada e a esperada pelo acaso nas questões referentes a conversar com profissionais 

do CAPS/SRT e receber visita do pessoal do CAPS devem-se à grande prevalência de 

respostas em uma única alternativa, o que eleva a proporção da concordância esperada 

pelo acaso para os dois últimos casos e sugere que o tamanho da amostra do estudo não 

foi suficiente para captar a variação das respostas nesses três itens. Além disso, acredita-

se que o uso do termo “pessoal do CAPS”, presente em dois itens, possa trazer 

imprecisão nas respostas, uma vez que esteja sujeito a captar atitudes referentes tanto a 

usuários quanto aos profissionais do serviço, a depender da interpretação de cada 

entrevistado. Essa dimensão apresentou coeficiente KR20 um pouco abaixo do 
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considerado aceitável
165

, dessa forma, a inclusão de outros itens que descrevam esse 

domínio poderia contribuir para uma melhoria da consistência interna.  

 A dimensão convivência: situação de trabalho foi a que apresentou maior 

concentração de respostas dadas a uma mesma alternativa, com 100% dos respondentes 

afirmando não procurarem ou serem procurados por colegas de trabalho diante de uma 

necessidade de ajuda. Situação essa entendida pela baixa inserção de usuários dos 

serviços do CAPS em situações de emprego. Gulinelli et al. 
180

, em um estudo 

transversal com pessoas com TMG, encontraram que a área mais afetada no 

ajustamento social foi a do desempenho no trabalho. Estudos qualitativos também 

apontam para a rara participação dos usuários de CAPS no mercado de trabalho
134

. Esse 

mesmo fator influenciou a não possibilidade de cálculo do coeficiente Kappa em três 

dos cinco itens, e, por outro lado, os altos valores encontrados para a estabilidade 

temporal e a consistência interna envolvendo essa dimensão podem estar 

superestimados devido à baixa prevalência encontrada em todos os itens da dimensão. 

Na dimensão suporte, apontamos que o enunciado dos dois itens a ela 

relacionados não permite diferenciar que tipo de profissional realizou a visita ou a que 

serviço este estava vinculado, sejam unidades de saúde da família ou CAPS, o que 

consideramos importante devido às distintas características e finalidades atribuídas a 

esses profissionais. Sobre a baixa frequência de visitas domiciliares encontrada nas 

respostas, podemos ponderar que, no que diz respeito aos trabalhadores de CAPS, ao 

mesmo tempo que reconhecem a importância das visitas domiciliares, encontram 

dificuldades para realizá-las
181

. Enquanto isso, nos serviços da atenção básica, Silva et 

al.
182

 apontam que as equipes de saúde da família encontram dificuldades no 

atendimento de usuários com transtornos mentais que abrangem a falta de horário na 

agenda e a limitação da atuação por falta de treinamento.  
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Na dimensão habitar, a opção “um pouco” do item relacionado a sentir-se à 

vontade para mudar a decoração foi pouco assinalada, o que pode indicar que 

possivelmente a resposta não necessite de gradação ou que exista a necessidade de 

maior amplitude de gradação, para que se possa captar melhor as nuances relacionadas 

ao tema. As respostas fornecidas pelos itens dessa dimensão são opostas às encontradas 

por Moxham
4
 em um estudo realizado na Austrália, o qual aponta que pessoas com 

TMG queixam-se de não poder tomar decisões na própria casa, como possuir animais 

de estimação, porém, Nakamura
125

 afirma que, no contexto brasileiro, essa restrição é 

mais comum nas SRT, já que as pessoas que moram em suas próprias casas possuem 

maiores possibilidades de criar e recriar seus espaços e objetos. 

Na análise de estabilidade, a proporção das alternativas assinaladas no item 

sobre possuir objetos de interesse decorando a casa se inverteu em relação à amostra 

total participante da primeira entrevista, o que pode significar enviesamento da 

subamostra. Tal fato, apesar de produzir discrepância quanto às proporções encontradas, 

não interferiria diretamente nesta análise, uma vez que, a partir da fórmula para o 

cálculo do coeficiente de Kappa
170

, podemos observar que ela opera somente com as 

concordâncias entre as respostas, independentemente de quais valores elas possuam. 

Desta forma, podemos entender que o valor insatisfatório encontrado para esse item 

tenha sido influenciado pelo conteúdo do enunciado, possivelmente pelo fato de a 

sentença “objeto de que goste especialmente” exigir certo nível de abstração, sendo 

especialmente sensível a pequenas mudanças quanto à percepção do entrevistado, em 

razão de fatores como estado emocional.    

Com relação ao outro item em que não foi possível verificar diferença entre a 

concordância observada e a que ocorreu devido ao acaso, a qual trata de sentir-se à 

vontade para mudar os móveis de lugar, esse fato pode ter ocorrido devido à alternativa 
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“um pouco” ter recebido poucas respostas. Além disso, como sugerido anteriormente, 

mudanças com relação ao número de alternativas pode contribuir para um resultado 

mais preciso. Outra questão que envolve esse item diz respeito à expressão “à vontade”, 

que pode ter sido interpretada de maneira adversa por alguns participantes, pois, durante 

algumas entrevistas, percebeu-se que o respondente havia entendido que a pergunta 

seria sobre sentir vontade de mudar os móveis de lugar. Quando essa situação era 

detectada, a pergunta era repetida, porém, supõe-se que, mesmo assim, alguns dos 

entrevistados possam ter considerado a segunda afirmação em algum dos dois 

momentos, interferindo no conteúdo da resposta. 

Na dimensão morar, o item q.56, que questiona se o entrevistado ajuda a cuidar 

do local de moradia, apresentou grande quantidade de respostas “sim”, porém, há 

estudos que apontam que o cuidado com a casa consiste em uma das áreas mais afetadas 

para o ajustamento social de pessoas com TMG
183

, de forma que os valores encontrados 

podem ser reflexo do que cada entrevistado considerou a partir da sentença “ajuda a 

cuidar” ou, ainda, podem representar o que Pasquali
166

 aponta como uma tendência de 

pessoas entrevistadas fornecerem respostas socialmente desejáveis. Na análise de 

estabilidade temporal, acredita-se que, a respeito do item que faz menção a gostar de 

ficar no local da moradia, a concordância insatisfatória encontrada possa ser atribuída 

ao fato de ele poder captar diferentes informações por estar sujeito a dupla 

interpretação, pois o verbo gostar pode ser compreendido pelo entrevistado como uma 

questão que diz respeito a uma característica pessoal, ou seja, que o questione quanto a 

ter por hábito sair ou ficar mais em casa, ou como uma questão que o avalie quanto à 

satisfação com o ambiente doméstico. Para o outro item que apresentou concordância 

leve, o valor pode ser explicado pela pouca variabilidade das respostas, estando elas 

concentradas nos itens “satisfeito” e “muito satisfeito”. No item que diz respeito à 
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satisfação quanto à proximidade de serviços de saúde, não se verificou diferença entre 

as concordâncias observadas e atribuídas ao acaso. Esse item apresentou duas 

alternativas que não foram assinaladas na segunda aplicação, acarretando em menor 

variabilidade.     

De modo geral, o questionário apresentou-se com boa confiabilidade para o 

estudo dos aspectos considerados para inserção social e moradia de usuários de CAPS e 

com consistência interna também adequada para as dimensões analisadas, com exceção 

da dimensão rede social: inserção no serviço. Apesar da necessidade de maiores estudos 

que possam confirmar sua validade, entendemos que os itens presentes nas dimensões 

referentes aos tipos de convívio, ao habitar e ao morar abrangem satisfatoriamente os 

aspectos do constructo. Para a dimensão suporte, acreditamos que os itens do 

questionário ainda não sejam suficientes para abranger todos os aspectos que a 

compõem, uma vez que se restringem à realização de visitas domiciliares por 

profissionais de saúde. Para o estudo de outras dimensões da inserção social, haveria a 

necessidade da adaptação do instrumento, com a inclusão de outros itens que possam 

captar essas variáveis. 

 O tamanho da amostra participante apresentou-se como um dos principais 

fatores limitantes do estudo, principalmente quanto à técnica teste-reteste, levando a 

intervalos de confiança amplos para muitos itens, o que aponta para uma baixa precisão 

dos valores encontrados. Esse fator pode, também, ter contribuído para que, em alguns 

itens, a concordância observada não tenha se diferenciado da concordância esperada 

devido ao acaso, principalmente em razão da baixa variabilidade em questões que 

apresentaram alta prevalência. Apesar de não haver um consenso quanto ao tamanho da 

amostra necessária para estudos deste tipo
184

, na literatura, podem ser encontrados 

outros estudos que utilizaram amostras pequenas para estudos de confiabilidade
185–189

. 
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Porém, a realização de novos estudos com amostras maiores poderia trazer novas 

perspectivas para a confiabilidade do instrumento.  

Outra questão a ser considerada trata da composição da amostra, realizada por 

conveniência, e que apresentou distribuição desigual entre os participantes dos 

diferentes CAPS do município de Santos. Os serviços que atendem as áreas 

socioeconomicamente mais vulneráveis foram os que contaram com menor número de 

participantes. O CAPS Centro (antigo SENAPS II) é responsável pelo cuidado dos 

usuários que moram em uma região que concentra grande número de cortiços, e o 

CAPS Zona Noroeste (Antigo SENAPS I) atende a região de mesmo nome, a qual 

apresenta sérios problemas de condições de vida e de infraestrutura e conta com cerca 

de 30 mil pessoas vivendo em áreas de palafitas
190

, entre elas usuários do serviço de 

saúde mental. A pouca participação de pessoas vivendo nesses locais pode ter 

contribuído para uma menor variabilidade das respostas em questões como a satisfação 

quanto ao local de moradia. 

Também consideramos como limitação o fato de o questionário não ter sido 

construído a partir da teoria proposta neste estudo. Dessa forma, tentou-se adaptar os 

componentes do instrumento para as dimensões que constituem o quadro teórico. Essa 

abordagem traz o risco de que os resultados não representem adequadamente o 

constructo de interesse
163

. Assim, entendemos que a realização de novos estudos sobre o 

modelo teórico proposto e a realização de pesquisas empíricas que utilizem amostras 

maiores e abranjam os diferentes tipos de validade possam contribuir para uma maior 

qualidade do instrumento e para seu uso em futuros estudos sobre moradia e inserção 

social de pessoas com TMG. 

Por fim, por ser este um dos primeiros estudos que utilizaram e avaliaram esse 

questionário, entendemos que realizar algumas considerações a respeito de sua 
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composição e da experiência de seu uso possa trazer elementos que contribuam para o 

seu aprimoramento e para o melhor desenvolvimento de futuras pesquisas.  

Como já fora explicitado ao longo deste tópico, percebemos que alguns 

enunciados poderiam dar margem a mais de uma interpretação por parte do 

entrevistado, fornecendo informações distintas para uma mesma variável, tanto pelo uso 

de palavras que possam abranger mais de um aspecto como no caso de “pessoal do 

CAPS”, que pode se referir tanto a usuários quanto a trabalhadores, ou que possuam 

diferentes significados, como no caso do verbo “gostar”, o qual pode se referir tanto ao 

fato de achar algo agradável quanto a realizar algo por hábito. Por se tratar de um 

questionário desenvolvido para ser aplicado por entrevistador, verificou-se, também, 

que a sonoridade de algumas sentenças pode contribuir para a imprecisão da resposta, 

como no caso de “à vontade”, que ao ser lida ao entrevistado, pode ser entendida como 

“vontade”. Compreendemos, assim, que algumas modificações nos enunciados ou o 

desdobramento de um item em mais de uma questão poderiam contribuir para uma 

verificação mais precisa daquilo que se quer investigar. 

Em outros itens, como os que se referem ao relacionamento com as pessoas que 

moram juntas ou se recebem ou não a visita de profissionais da saúde, o desdobramento 

da questão em mais de um item poderia trazer mais e melhores informações. No 

primeiro caso, a qualidade do relacionamento pode ser diferente para as diferentes 

pessoas que compartilham da mesma moradia, desta forma, a partir do enunciado 

original, não é possível identificar se a resposta fornecida diz respeito a uma pessoa em 

específico ou se é uma “média” da qualidade das relações, assim, poder discriminar 

quem são as pessoas que moram juntas e como se dá a relação com cada uma delas 

poderia trazer informações mais detalhadas. No outro caso, o tipo de profissional que 

costuma realizar as intervenções domiciliares não é discriminado, contudo, entendemos 
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que essa diferenciação poderia ser interessante, uma vez que os modos de atuação e 

enfoques de profissionais como agentes comunitários e trabalhadores de CAPS são 

diferenciados.  

Para algumas questões, o número de alternativas se mostrou insuficiente para 

abarcar todas as possibilidades de respostas, como no caso do item que trata da 

frequência com que o entrevistado recebe visita de profissional da saúde. Nesse caso, 

alguns participantes afirmaram que recebiam a visita “quinzenalmente”, e outros 

“esporadicamente” ou “de vez em quando”, alternativas que originalmente não estavam 

no questionário. Outros itens, em que se percebeu a falta de uma alternativa mais 

adequada para a resposta fornecida foram as questões que tratam das pessoas com quem 

o entrevistado costuma conversar fora do lugar de moradia e de quem o convida para 

festas e outros eventos, pois a alternativa “amigos” ou conhecidos não fazia parte das 

possibilidades de resposta. A inclusão dessas alternativas poderia fornecer respostas 

mais específicas. 

Como última consideração a respeito do questionário, compreendemos que a 

padronização do formato de respostas em escalas do tipo Likert poderia facilitar o seu 

uso e a sua análise, além de trazer informações mais amplas e detalhadas, 

principalmente quanto aos itens que compõem a dimensão convivência. Neste caso, 

poderia haver diferenciação entre aqueles que, por exemplo, convidam esporadicamente 

o entrevistado para participar de festas e eventos e aqueles que o fazem com maior 

frequência. A padronização também facilitaria o uso de algumas técnicas estatísticas 

utilizadas em estudos de validação de instrumento, como as análises fatoriais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partimos de um cenário que demonstra a necessidade de ampliação das ofertas 

de moradia para pessoas com TMG, tanto numericamente quanto qualitativamente, 

considerando que o nosso pressuposto de certa estagnação das reflexões teóricas 

pertinentes ao tema foi confirmado, com quantidade de publicações científicas restrita 

numericamente e limitada quanto aos temas abordados. Além disso, os estudos que 

compõe a produção teórica sobre o assunto são predominantemente descritivos e 

focados nos processos de trabalho e suporte, em sua maioria, relacionados aos SRT e 

com referenciais teóricos predominantemente oriundos de textos seminais que 

embasaram o início da reforma psiquiátrica brasileira.  

Em decorrência desta situação, constatada e retratada no capítulo 1, buscamos 

subsidiar a superação da paralisia que acomete iniciativas no importante âmbito do 

morar e habitar de pessoas especialmente vulneráveis. Identificamos como 

especialmente relevante conhecer de forma detalhada como efetivamente essa clientela 

equaciona questões de moradia. Considerando o estudo qualitativo realizado por 

Furtado et al.
5
, avaliamos também a pertinência de ampliar o alcance de um estudo com 

esse objetivo e conhecer como moram e inserem-se socialmente pessoas com TMG no 

contexto da reforma psiquiátrica brasileira, por meio de um instrumento especialmente 

dedicado a levantar essas informações
8
.  

Considerando a constituição da Saúde Coletiva como um campo de formulação e 

práticas, além de nosso próprio engajamento com as questões relativas à reforma 

psiquiátrica brasileira, os elementos até o momento apontados constituem-se em 

preocupações teleológicas, ou seja, apresentam o compromisso em subsidiar políticas 
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públicas em saúde voltadas às pessoas com TMG no contexto do SUS, especialmente 

nas RAPS.  

Como primeiro passo, nesta direção, realizamos a análise do questionário 

voltado às condições de moradia, e verificamos que as variáveis relacionadas à inserção 

social de pessoas com TMG apresentaram respostas condizentes com o que alguns 

estudos nacionais e internacionais vem apresentando, com destaque para o papel dos 

serviço de saúde, em particular dos CAPS, e da família no que concerne às 

possibilidades de relacionamentos sociais desta população, ao mesmo tempo em que as 

interações com outros membros da comunidade mostrou-se incipiente. Em relação à 

moradia, as respostas indicaram que os entrevistados consideraram, de forma geral, 

satisfatória suas condições de moradia em relação às características que compõem a 

dimensão que denominamos como morar.  

Quanto à análise de confiabilidade, o questionário apresentou, com algumas 

exceções, boa estabilidade temporal e consistência interna também adequada para as 

dimensões de inserção social analisadas. Apesar da necessidade de outros estudos que 

avaliem a validade do instrumento, entendemos que os itens presentes nas dimensões 

referentes aos tipos de convívio, ao habitar e ao morar abrangeram satisfatoriamente 

os aspectos destes constructos. No entanto, a dimensão suporte, acreditamos que os 

itens do questionário ainda sejam insuficientes para abranger todos os aspectos que a 

compõe. Para o estudo de outras dimensões da inserção social, haveria a necessidade da 

adaptação do instrumento, com a inclusão de outros itens que possam captar essas 

variáveis. 

 Consistiu em fator limitante da análise da produção científica sobre moradia para 

pessoas com TMG, a possibilidade de não termos identificado adequadamente a 

totalidade de artigos que abordam o tema, devido à escolha das palavras utilizadas nas 
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buscas e ao fato de existirem publicações em periódicos não indexados nas bases de 

dados eleitas.  

No estudo de confiabilidade do questionário, identificamos como limitação o 

reduzido tamanho da amostra participante, com implicações na precisão dos valores 

encontrados e, possivelmente, em distorções no que diz respeito aos itens em que a 

concordância observada não se diferenciou da concordância esperada devido ao acaso. 

Outra questão, que possivelmente limitou o alcance do estudo refere-se à composição da 

amostra, realizada por conveniência, e que contou com baixa presença de usuários 

residentes em áreas socioeconomicamente mais vulneráveis do município de Santos, o 

que pode ter contribuído para uma menor variabilidade das respostas.  

Concluímos, em razão das limitações encontradas na produção teórica sobre 

moradia para pessoas com TMG, que o incremento numérico de pesquisas sobre 

moradia para pessoas com TMG, que façam uso de metodologias diversas, incluam os 

diferentes atores envolvidos e façam uso de referenciais teóricos mais variados e 

dialoguem com o debate em curso em outros países, poderia indicar novas questões de ordens 

ontológica e metodológica que contribuam para o debate nacional.  

  Em relação ao questionário estudado, concluímos que possui boa 

confiabilidade, no que se refere a estabilidade dos itens e a consistência interna das 

dimensões analisadas. Porém, para que possa abranger todas as dimensões da inserção 

social, necessitaria de adaptações. A realização de mais estudos que forneçam novos 

parâmetros para os resultados ora encontrados, contribuiria para seu aprimoramento. 

Também apontamos que a reformulação de alguns itens que o compõe traria benefícios 

para que respostas mais precisas sejam alcançadas.  
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ANEXOS 

 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ............. APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................... CIDADE  ............................................................. 

CEP:.............................. TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ........................................................................................ Nº .............. APTO: ........... 

BAIRRO:..............................................................CIDADE: ............................................................. 

CEP:............................................. TELEFONE: DDD (............)....................................................... 

_______________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Condições de moradia no contexto da 

reforma psiquiátrica brasileira: Validação de um questionário para o estudo das condições 

de moradia de usuários de Centros de Atenção Psicossocial 

 

2. PESQUISADOR : Wagner Yoshizaki Oda 

 CARGO/FUNÇÃO: Terapeuta Ocupacional / Aluno de Pós-Graduação (Mestrado) 

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CREFITO 3/7863-TO  

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO       ■  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO        □  RISCO MAIOR □ 

   

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 10 meses 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Convidamos o/a senhor/a para participar voluntariamente da pesquisa 

“Condições de moradia no contexto da reforma psiquiátrica brasileira: Validação de um 

questionário para o estudo das condições de moradia de usuários de Centros de Atenção 

Psicossocial”, inserido no projeto de Dissertação de Mestrado vinculado ao 

Departamento de Medicina Preventiva da USP (Universidade de São Paulo), a fim de 

obtenção do título de mestre, pelo pesquisador. 

Esta pesquisa tem por objetivo estudar as propriedades psicométricas de um 

questionário voltado às condições de moradia de usuários de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e analisará as informações coletadas por meio de questionários 

aplicados mediante entrevista. Com o presente termo, solicitamos seu consentimento 

para uso das informações que serão fornecidas. Se você concordar em participar desta 

pesquisa, será solicitado que responda a algumas perguntas ao pesquisador.  

 As respostas serão usadas somente para este estudo e serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante em nenhum momento. Informamos também que os resultados desta 

pesquisa poderão ser publicados na forma de artigos e livros, mantendo sempre o 

mesmo compromisso de preservar o anonimato dos participantes. Você terá o direito de 

ser mantido atualizado sobre os resultados das pesquisas. 

Ressaltamos que a sua participação na pesquisa não é obrigatória e, mesmo se 

disponibilizando em participar, você poderá se recusar e retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de prejuízo. Também não haverá 

pagamento financeiro relacionado à sua participação. Serão atendidas quaisquer 

solicitações de esclarecimento, antes, durante e após a realização das entrevistas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador é WAGNER 

YOSHIZAKI ODA, terapeuta ocupacional, e detém a responsabilidade pela coleta de 

dados da pesquisa. Ele está sob a orientação do Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado, 

responsável pela pesquisa, que poderá ser encontrado no endereço UNIFESP Prédio 

Central - Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias - Santos/SP - Telefone: 13 3229-0100. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
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com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César - São Paulo - SP -21o 

andar – sala 36- CEP: 01246-000 Tel: 3893-4401/4407 E-mail: cep.fm@usp.br 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Condições de moradia no contexto 

da reforma psiquiátrica brasileira: Validação de um questionário para o estudo das 

condições de moradia de usuários de Centros de Atenção Psicossocial”. Eu discuti com 

Wagner Yoshizaki Oda sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.   

 

 

 

-------------------------------------------------------- Data ___/___/__________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

-------------------------------------------------------- Data ___/___/___________ 

Assinatura da testemunha 

 

para casos de participantes menores de 18 anos, legalmente incapazes, analfabetos, 

semi-analfabetos ou com deficiência auditiva ou visual. 

  

 

(Somente para o pesquisador) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito para a participação neste estudo. 

 

----------------------------------------------------- Data ___/___/___________ 

Assinatura do Pesquisador 
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Anexo B – Questionário 

Desenvolvimento de instrumento para estudo das condições de moradias de portadores de transtorno mental 

grave no estado de São Paulo – edital universal 2010/CNPq 

 

Questionário n.:  __________________ 

Nome do CAPS: _____________________________________________ 

Município: ___________________________________________________ 

Nome do entrevistador: _________________________________________ 

Data da entrevista: ___/____/_______  Hora de início:    ____:____ 

      Hora de término:____:____ 

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO 

Entrevistador: As respostas às questões 1 a 8 devem ser obtidas a partir dos próprios prontuários do usuário 

1. Nome: 

2. Data de nascimento:        /          /        

3. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

4. Alfabetizado: (   ) sim    (    ) não 

5. Diagnóstico – CID 10:  

6. Endereço: _________________________________________________  
Número:___   Complemento: ______________ Bairro: _________________  Município:__________________ 

7. Cor/raça: 
   (   ) Branca 

   (   ) Preta 

(   ) Parda 

(   ) Amarela  
(   ) Indígena 

8. Situação conjugal 
   (   ) Solteiro(a) 

   (   ) Casado(a) 

(   ) Viúvo(a)  

(   ) União estável 

(   ) Separado(a)  

(   ) Divorciado(a) 

BLOCO II – ASPECTOS DO QUADRO CLÍNICO 

9. Há quanto tempo você faz tratamento psiquiátrico?  ___ anos 

10. Quantas internações psiquiátricas você já teve? ___ internações 

11. Em que tipo de instituição esteve internado? 

    (   ) Hospital Geral 

    (   ) Hospital Psiquiátrico 

(   ) Clínica Particular 

(   ) Comunidade terapêutica 

(   ) CAPS III 

(   ) Outro tipo __________________ 

12. Você toma remédios psiquiátricos?  
    (   ) Não (   ) Sim 

13. Você tem um profissional ou uma equipe no CAPS que o acompanha? 

    (   ) Não (   ) Sim 

14. Você sente que pode contar com esse profissional ou equipe do CAPS quando necessita? 

    (   ) Não (   ) Sim 

15. Quanto você considera que o seu problema de saúde mental influencia nas seguintes atividades do dia a dia  

    1 Nada 2  Muito pouco 3  Pouco 4  Muito 

    (   ) Trabalho 
    (   ) Estudos 
    (   ) Sono 

    (   ) Lazer 

 (   ) Moradia 

 (   ) Relação com familiares 

 (   ) Relação com namorada(o) 
 (   ) Relações sexuais 

 (   ) Relação com as demais pessoas 
 (   ) Outros: 

16. Você considera o seu problema de saúde mental: 

    (   ) Não grave (    ) Grave 

17. Você tem outro problema de saúde? 

    (   ) Não (   ) Sim  

Qual(is)? _________________________________________________________________________________ 
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BLOCO III – SOCIO ECONÔMICO 

18. Qual é a sua escolaridade? 

    (   ) Não estudou 

    (   ) Fundamental incompleto 

    (   ) Fundamental completo 

(   ) Médio incompleto 

(   ) Médio completo 

 (   ) Superior incompleto  

(   ) Superior completo 

19. Qual é a sua situação profissional? 

  (   ) desempregado 

  (   ) aposentado 

  (   ) assalariado c/ carteira assinada 

 (   ) assalariado sem carteira assinada 

 (   ) trabalhador diarista sem vínculos 

 (   ) empregado doméstico 

(   ) profissional liberal 

(   ) faz bicos 

20. Recebe algum benefício do governo?  

    (   ) Não (    ) Sim 

21. Em caso positivo, que tipo de benefício recebe? 

    (   ) Bolsa família 

    (   ) Bolsa alimentação 

    (   ) Auxílio-Gás 

(   ) Renda cidadã 

(   ) Aposentadoria 

(   ) Auxílio doença 

(   ) PVC (Programa Volta para Casa) 

(   ) Benefício de prestação continuada/ BPC/ LOAS 

 

22. Recebe ajuda de terceiros e doações? 

    (   ) Não (    ) Sim 

23. Onde você mora? 

    (   ) Casa  

    (   ) Apartamento 

    (   ) Rua 

(   ) Abrigo 

(   ) Residência Terapêutica 

(   ) Pensão 

(   ) Quarto alugado em domicílio 

(   ) Cortiço 

(   ) Outros __________________ 

24. Há quanto tempo você mora nesse local? 
    (   ) até 6 meses  (   ) 6 a 12 meses  (   ) 12 a 24 meses  (   ) 24 ou mais 

25. (Para quem mora em rua ou abrigo) Qual o principal motivo pelo qual você mora na rua ou abrigo? 
    (   ) Opção 

    (   ) Desavenças familiares 

(   ) Separação conjugal  

(   ) Perda da moradia 

(   ) Alcoolismo/Drogas 

(   ) Desemprego 

(   ) Outros 

__________ 

26. (Para quem mora em rua ou abrigo)  Você pretende deixar de morar na rua ou abrigo? 

    (   ) Não (    ) Sim 

27. (Para quem mora em rua ou abrigo)  Se sim, para onde? ________________ 

AQUI, ENCERRA-SE A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA O MORADOR DE RUA OU ABRIGO. 

28. Quantas pessoas moram com você? __________ 

29. Quem é o principal responsável pelo sustento da família ou do grupo com que você mora? 

    (   ) O próprio 

    (   ) Cônjuge 

(   ) Filho/enteado 

(   ) Outro parente 

(   ) Pai/Mãe 

(   ) Outros 

30. Qual é a renda familiar ou do grupo com o qual você vive? (somando todos que tem renda)   R$__________                                                                                                              
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31. Quanto do dinheiro que você recebe mensalmente é usado para manter sua moradia (aluguel, 
impostos, condomínio, manutenção, conta, etc.)? 

    (   ) todo o dinheiro (   ) mais da metade (   ) menos da metade (   ) nenhum dinheiro                  

BLOCO IV – CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL 

32. Qual a condição legal de sua moradia?  

    (   ) Própria e quitada 

    (   ) Própria e ainda pagando 

(   ) Alugada  

(   ) Cedida 

(   ) Ocupada 

33. A sua moradia está inserida em? 

    (   ) Favela 

    (   ) Cortiço 

(   ) Edificação isolada 

(   ) Condomínio fechado 

(   ) Prédio de apartamentos 

 

34. Quantos cômodos de cada tipo há no domicílio? 

    ____ Quartos 

    ____ Salas 

____ Cozinhas  

____ Banheiros internos 

____ Banheiros externos 

____ Outros 

35. Quantas pessoas (excluindo cônjuge) dormem no mesmo cômodo que você? _____ 

36. Quais destes serviços atendem a sua moradia? (marque um x naquele que o usuário tem acesso em 
sua casa) 

    (   ) Telefone fixo 

    (   ) Internet 

    (   ) Rede pública de água 

    (   ) Rede pública de energia elétrica 

(   ) Rede de esgoto 

(   ) Coleta de lixo 

(   ) Transporte público 

(   ) Iluminação pública 

(   ) Guias e sarjetas 

(   ) Pavimentação 

(   ) Outros 

37. Dentre os lugares abaixo, quais estão próximos de sua moradia? (dá pra ir a pé)  

  (   ) Creche 

  (   ) Escola de ensino fundamental/médio  

  (   ) Hospital/Pronto socorro 

  (   ) Unidade Básica de Saúde 

  (   ) Agência bancária 

  (   ) Correios 

  (   ) Comércio em geral  

  (   ) Posto policial/Delegacia 

(   ) Padaria  

(   ) Açougue 

(   ) Farmácia  

(   ) Quitanda/mercearia 

(   ) Supermercado 

(   ) Associação de Bairro 

(   ) Praça 

(   ) Quadra de esporte 

(   ) Clube 

(   ) Igrejas 

(   ) CAPS 

(   ) Bares 

(   ) Centro Comunitário 

(   ) CRAS 

(   ) Unidade de Saúde 

(   ) Outro______________ 

BLOCO V - INSERÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA 

38. Dos locais mencionados na questão 37, no bloco anterior, quais você frequenta? 

  (   ) Creche 

  (   ) Escola de ensino fundamental/médio  

  (   ) Hospital/Pronto socorro 

  (   ) Unidade Básica de Saúde 

  (   ) Agência bancária 

  (   ) Correios 

  (   ) Comércio em geral  

  (   ) Posto policial/Delegacia 

(   ) Padaria  

(   ) Açougue 

(   ) Farmácia  

(   ) Quitanda/mercearia 

(   ) Supermercado 

(   ) Associação de Bairro 

(   ) Praça 

(   ) Quadra de esporte 

(   ) Clube 

(   ) Igrejas 

(   ) CAPS 

(   ) Bares 

(   ) Centro Comunitário 

(   ) CRAS 

(   ) Unidade de Saúde 

(   ) Outro______________ 

39. No dia a dia, com quais pessoas você conversa, fora de seu lugar de moradia? 

(   ) parentes (que não moram com você) 

(   ) vizinhos 

(   ) desconhecidos 

(   ) profissionais do CAPS/SRT  

(   ) colegas de trabalho 

(   ) outros pacientes do CAPS/SRT 

(   ) comerciantes 

(   ) pessoas ligadas à igreja 

(   ) namorado(a) 

(   ) ninguém 
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40. O relacionamento com as pessoas que moram com você, no momento atual, é: 

    (   ) bom (   ) regular (   ) ruim (   ) não se aplica 

41. Tomando como base, o momento atual,  você conversa com as pessoas que moram com você 

    (   ) Muito (   ) Pouco (   ) Nada (   ) Mora sozinho 

42. Você costuma sair com algumas das pessoas que moram com você? 

   (   ) Não (   ) Sim (   ) Mora sozinho 

43. Você é convidado a participar de festas, comemorações, almoço, churrasco e outros encontros? 

    (   ) Sempre (   ) Às vezes (   ) Nunca 

44. Se sim, quem lhe convida? 

    (   ) familiares 

    (   ) vizinhos 

    (   ) pessoal da igreja 

(   ) usuários do CAPS 

(   ) usuários de outros serviços de saúde 

(   ) colegas de trabalho 

  (   ) CAPS e outras instituições  

  (   ) outros 

 

45. Quando você tem um problema e precisa de ajuda, quem você procura? 

(   ) família 

(   ) amigos ou conhecidos 

(   ) vizinhos 

(   ) pessoal da igreja 

(   ) pessoal do CAPS 

(   ) colegas de trabalho 

(   ) pessoal da prefeitura  

(   ) pessoal do abrigo 

(   ) ninguém  

46. Quem procura você quando precisa de ajuda? 

(   ) ninguém  

(   ) família 

(   ) amigos ou conhecidos 

(   ) vizinhos  

(   ) pessoal da igreja 

(   ) pessoal do abrigo 

(   ) colegas de trabalho 

(   ) colegas do CAPS/SRT 

47. Quem costuma visitá-lo em sua casa? 

(   ) minha família 

(   ) meus amigos ou conhecidos 

(   ) meus vizinhos 

(   ) o pessoal da igreja  

(   ) o pessoal do CAPS 

(   ) meus colegas de trabalho 

(   ) pessoal da prefeitura 

(   ) não costumo receber visitas 

48. Você recebe visita de profissionais da saúde (agente comunitário de saúde, médico, enfermeiro ou 
outro profissional do CAPS)? 

(   ) Não (    ) Sim 

49. Em caso afirmativo, quantas vezes ocorrem as visitas? 

(   ) diariamente (   ) semanalmente (   ) mensalmente 

50. Quais das seguintes atividades você faz sozinho, sem ajuda? 

(   ) higiene pessoal 

(   ) ir nos locais de interesse na cidade 

(   ) receber o seu dinheiro no banco 

(   ) tomar medicação 

(   ) realizar compras e pagamentos 

BLOCO VI - Habitação e Satisfação 

51. Nos últimos 12 meses, em quantos lugares diferentes você morou? ____ 

52. O que motivou a sua última mudança? ______ 

53. Você tem fotos, plantas e/ou outros objetos de que você goste especialmente decorando sua casa? 

(   ) Não (    ) Sim 

54. Você tem animais de estimação? 

(   ) Não (    ) Sim 

55. Você gosta de ficar em seu local de moradia? 

(   ) Muito (   ) Um pouco (   ) Não gosto 
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56. Você ajuda a cuidar do seu local de  moradia? 

(   ) Não (    ) Sim 

57. Você se sente à vontade para mudar os móveis e a decoração de sua moradia? 

(   ) Não (   ) Um pouco (   ) Sim 

58. Você tem vontade de mudar para outra moradia? 

(   ) Não (    ) Sim 

Avalie sua satisfação com seu local de moradia, de acordo com as características a seguir: 

59. Conforto 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (  )Satisfeito (  ) Muito satisfeito 

60. Segurança 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (  )Satisfeito (  ) Muito satisfeito 

61. Privacidade 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (  )Satisfeito (  ) Muito satisfeito 

62. Como você se sente em relação ao bairro onde mora? 

(   ) é muito importante viver nesse 

bairro 
(   ) é indiferente viver nesse bairro (   ) gostaria de mudar desse bairro 

Avalie sua satisfação com seu bairro, de acordo com as características a seguir: 

63. Lazer 

(   )Nada satisfeito (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

64. Vizinhança 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

65. Segurança 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

66. Comércio 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

67. Serviços públicos 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

68. Transporte 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

69. Proximidade a serviços de saúde 

(   )Nada satisfeito  (   ) Pouco satisfeito (   ) Indiferente (   )Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

70. Há algo que você gostaria de falar a respeito desse tema e que não foi perguntado? 
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Anexo C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP 
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Anexo D – Resumo do artigo submetido à revista Cadernos de Saúde Pública, com texto 

baseado no primeiro capítulo da dissertação 

 

Ampliar reflexões e alternativas – análise de moradias para pessoas com TMG no Brasil  

Wagner Y. Oda 

Adriana P. Carvalho 

Carla M. Hilário 

Juarez P. Furtado 

 

 

Resumo 

 

 

Partindo do pressuposto de que haveria, no plano teórico, certa correspondência à estagnação 

numérica e qualitativa de opções e ofertas de moradia voltadas às pessoas com transtornos 

mentais graves no Brasil analisamos, por meio de revisão bibliográfica e bibliometria, como o 

tema vem sendo abordado em publicações nacionais indexadas nas bases Lilacs e Scopus, entre 

os anos 2000 e 2017. Concomitantemente, identificamos o debate em alguns países centrais, 

sobretudo EUA e Canadá, no período entre 2013 e 2017. Constatamos que a distribuição 

regional brasileira dos autores é desigual e a produção científica ainda é numericamente 

limitada, predominantemente descritiva e focada nos processos de trabalho e suporte. Os 

desenhos metodológicos variam pouco e os referenciais teóricos são oriundos de textos 

seminais que embasaram o início da reforma psiquiátrica brasileira. O debate em curso nos 

outros países considerados pode indicar novas questões de ordens ontológica e metodológica 

que contribuam para o debate nacional. Entendemos que os achados deste estudo permitem 

confirmar o pressuposto inicial de que o debate acerca da moradia para pessoas com 

transtornos mentais graves carece de novas abordagens teóricas e metodológicas, ao contrário 

do que indicam normativas recém divulgadas pelo Ministério da Saúde nesse sentido.  

 

Palavras-chave: Desinstitucionalização; Saúde Mental; Habitação; Indicadores Bibliométricos 
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