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RESUMO 

INTRODUÇÃO : Os Serviços de  Residências Terapêuticas (SRT) são dispositivos que 

integram a Política Nacional de Saúde Mental do Brasil. Eles são considerados centrais 

no processo de desinstitucionalização e reinserção social das pessoas egressas de 

hospitais psiquiátricos. 

OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida e os custos de moradores de Serviços de 

Residências Terapêuticas (SRT) e de pacientes internados em hospitais psiquiátricos 

conveniados ao SUS no município do Recife, comparando possíveis diferenças entre as 

populações, no período 2010 e 2011. 

MÉTODOS: Estudo de corte transversal no qual se realizou uma avaliação econômica 

de saúde tipo parcial  comparando a qualidade de vida e os cursos de moradores de SRT e 

pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Os custos foram coletados na Central de 

Custos da Secretaria Municipal de Saúde do Recife e os dados de qualidade de vida 

foram obtidos mediante aplicação do questionário Short Form -36 (SF-36) aplicados aos 

moradores dos SRT e dos Hospitais. Calculou-se os custos médios mensal por SRT, 

Hospitais e per capita de morador e paciente internado e as razões média e o desvio 

padrão dos escores de qualidade de vida das duas populações e calculados os testes 

estatísticos para comparação de médias e análise de variância com nível de significância 

estatística de 95% (p<0,05). 

 RESULTADOS: Evidenciou-se que os moradores dos SRT apresentaram um escore de 

qualidade de vida mais elevado, bem como custos per capta inferiores aos pacientes 

internados nos hospitais psiquiátricos. 

CONCLUSÃO: Além de melhores escores na qualidade de vida dos moradores dos 

(SRT), os custos apurados desta população foram inferiores ao dos pacientes de longa 

internação. 



Palavras chaves: Avaliação Econômica; Análise de Custo, Serviços de Residências 

Terapêuticas; Reforma Psiquiátrica. 

 



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The Therapeutic Residential Services (TRS) are dispositives which 

are included in the Brazilian National Mental Health Politcy. They are considered as 

central units of the deinstitutionalization and social reinsertion process of the outcomes 

from the psychiatric hospitals. 

OBJECTIVES:  To evaluate and compare the quality of the life and the costs from of 

the Therapeutic Residential Services (TRS) livers and the income patients of the 

psychiatric hospitals which are associated to SUS in the city of Recife, Pernambuco state 

in the period 2010 to 2011. 

METHOD: Cross-sectional study. Realized as economical partial evaluation to analyze 

the costs and to measure the quality of life. The costs data were obtained from Central 

Costs of the Municipal Health Department of Recife and the quality of life by applying 

the short form-36 to both populations under study. Monthly average costs were calculated 

for the TRS and for the hospitals and per capita cost of livers and patients. The  quality of 

life scores means and standard deviation from the two studied population and the 

statistical tests to compare the media and analyze the variability with statistical 

significance level as 95% (p<0,005).   

RESULTS:  It was shown that TRS livers presented a higher quality of life score, such as 

lower per capita costs than or in relation to patients of the psychiatric hospitals. 

CONCLUSION: Much more than a gain of quality of life for the SRT livers, the cost 

find for  this population were below the one found for the income long term patient. 

KEY WORDS:  Economic Evaluation, Cost Analysis,  Therapeutic Residential Services, 

Psychiatric Reform. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Triste de quem vive em casa, 

Contente com seu lar, 

Sem que um sonho, no erguer de asa, 

Faça até mais rubra a brasa 

Da lareira a abandonar! 

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura, 

Nada na alma lhe diz 

 Mas que a lição da raiz – 

Eras sobre eras se somem 

No tempo que eras  vem. 

Ser descontente é ser homem. 

Que as forças cegas se dormem 

Pela visão que a alma tem! 

Fernando Pessoa-1933 

 

O interesse pelo estudo dos Serviços de Residências Terapêuticas SRT,  tem  

perpassado toda a minha trajetória profissional como psicóloga. Processo iniciado em 

2002, quando iniciei a implantação de Centro de Atenção psicossocial CAPS, o Caps 

Esperança. Até essa época, pouco entendia de serviços substitutivos, apenas a parte 

teórica apresentada na Faculdade de Psicologia. Implantar um CAPS e ser gerente do 

mesmo foi um presente que despertou o meu interesse pelo trabalho em   Saúde Mental e 

me fez acreditar que a melhor forma de cuidado para usuários com transtornos mentais 

graves era nos serviços comunitários de saúde mental como: Os CAPS, os ambulatórios 

de saúde e os SRT, considerando que estes buscam a reinserção social e autonomia de 

pessoas destes usuários.  



Implantado o CAPS a próxima tarefa foi o estudo para instalação de um   SRT, 

incorporado  ao CAPS.  Começa-se o difícil processo de selecionar e retirar pacientes que  

estavam há anos abandonados em hospitais  psiquiátricos (HP), já sem nenhum vínculo 

familiar ou com vínculo frágil e convencê-los a uma nova forma de morar. A experiência 

de transferir estas pessoas dos hospitais para as novas casas foi sensacional e impactante. 

Era ao mesmo difícil e empolgante. Começa-se a ver um cuidado mais humanizado e 

perceber o quanto estes pacientes foram desapropriados de suas cidadanias. Ao mesmo 

tempo é impressionante vê-los reaprendendo as mínimas coisas, como aprender a sentar a 

mesa, ter seus objetos pessoais, roupas só suas, ou seja, ser cidadão. Todas estas 

condições haviam sido usurpadas no período de internação. Infelizmente, ainda existe 

muitos pacientes nestas condições em todo Brasil, esperando uma oportunidade de ter 

uma vida digna. 

No atual sistema de Saúde Mental brasileiro, os CAPS assumem um papel 

estratégico na organização da rede comunitária de cuidados e são responsáveis pelo 

direcionamento local das políticas e programas de Saúde Mental, desenvolvendo projetos 

terapêuticos e comunitários, encaminhando e acompanhando usuários que moram em 

SRT.  A implantação  e expansão desse modelo depende de todos os atores envolvidos no 

processo: gestores, profissionais, usuários, familiares, instituições de ensino e outros. No 

interior desses serviços  observa-se muitas dificuldades para se por em prática o que é 

elaborado nos projetos terapêuticos, além de conflitos tais como: o mal estar frente ao 

novo, ao diferente – seja por parte do usuário, de outro colega da equipe, ou do próprio 

trabalho; a sobreposição de idéias de democracia/cidadania com a indiscriminação de 

papéis e funções dentro da equipe; a falta de capacitação dos profissionais para atuarem 

no modelo de atenção psicossocial e a instabilidade dos vínculos trabalhistas que provoca 

mudanças constantes nas equipes, entre outros.  



Diante dessas questões e com a perspectiva de fazer mestrado, meu interesse 

passou a ser o de contribuir para o processo de avaliação dos serviços de Saúde 

Mental, uma vez que nas diversas experiências, principalmente da cidade do Recife, 

onde exerci a função de gerente de Caps e Coordenadora de Saúde Mental, observava 

sempre que a implantação de muitos serviços, porém, entre o proposto e a realidade 

havia uma grande diferença. Neste contexto, avaliar estes os serviços substitutivos e a 

própria política de saúde mental,  se fazia necessário, no sentido de qualificar e 

melhorar o atendimento. Tudo isto, tornou-se para mim um objetivo a ser perseguido. 

Todavia, a avaliação não tem se configurado, neste e em outros setores de prática 

social, como uma tradição, nem as ferramentas revelam-se adequadamente 

desenvolvidas. No Brasil, a pesquisa de avaliação de políticas começa a se 

desenvolver a partir da década de 80 e apresenta-se, tanto do ponto de vista 

acadêmico, como da sua incorporação ao cotidiano da administração pública, ainda 

bastante incipiente. 

O processo de mudança no modelo de atenção e a conseqüente característica de 

inovação trazida pelas propostas da Reforma Psiquiátrica e da implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) tornam  essencial desenvolver estudos que contribuam para 

avaliação da qualidade e da eficácia da atuação dos serviços substitutivos de Saúde 

Mental, considerando a complexidade e a novidade destes serviços e sua inserção na 

construção de redes de cuidado, reabilitação e inclusão social.  

Neste contexto, algumas questões motivaram o desenvolvimento do presente 

estudo: Os serviços de Saúde Mental estão realizando, na prática, o que estão 

planejando nos projetos terapêuticos institucionais?  

Saúde Mental aqui, como um conjunto de práticas clínicas, políticas e técnicas 

vinculadas ao campo dos saberes intitulados de psiquiatria e psicanálise na tradição 



acadêmica. O que está em questão no campo da saúde mental é se buscar novas 

estratégias diminuir o número e a duração de internações psiquiátricas desnecessárias.  

 Em seguida, dando destaque ao SRT no cenário da rede de serviços públicos 

de Saúde Mental, acrescentaram-se as diretrizes que constituem esse tipo de serviço, a 

evolução da implantação dos mesmos no âmbito nacional e local e a importância dos 

processos avaliativos, principalmente a partir da visão de todos os atores envolvidos 

com a instituição, que apontam necessidades e dêem subsídios para melhoria da 

qualidade da assistência. Dessa forma, avaliar os serviços de saúde mental,  torna-se 

para mim uma meta.  

Este documento é constituído na parte inicial de uma Introdução contendo o 

referencial teórico, os Objetivos, o Método e um artigo que será encaminhado a uma 

Revista para publicação, contendo os Resultados, a Discussão e as Considerações 

Finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

1. Reforma Psiquiátrica 

Os primeiros movimentos da Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira tiveram início 

no final dos anos 70, principalmente na segunda metade da década e foram 

contemporâneos dos Movimentos dos Trabalhadores em  Saúde Mental e da Reforma 

Sanitária. É nesta ocasião que começam a surgir várias denúncias sobre a violência nos 

hospitais psiquiátricos (HP), gerando uma crise neste modelo de assistência, centrado 

apenas hospital1. Inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da 

violência asilar, mesmo contemporâneo do movimento da Reforma Sanitária, o processo 

da RP no Brasil, tem história própria. Trata-se, portanto, de um processo político social 

complexo composto de diversos atores, instituições e forças de diferente origens2.  

É neste período, que começam a surgir as primeiras alternativas de serviços 

comunitários de saúde mental, como o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987 e também tem início, na cidade de Santos em  

São Paulo, um  processo de intervenção em um  hospital psiquiátrico, local em que foram 

identificados maus tratos e mortes de pacientes. Esta intervenção teve repercussão 

nacional e desencadeia um processo de luta em várias partes do Brasil em favor da RP, 

dos direitos dos portadores de transtornos mentais e da criação de novas alternativas de 

cuidado em saúde mental1. 

 A promulgação da lei 10216/2000, propicia o inicio do processo da atual política 

de Saúde Mental no Brasil e consolida legalmente a RP. O objetivo principal desta lei é a 

extinção gradativa dos leitos psiquiátricos e também dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais, impedindo em todo Brasil a construção de 

novos HP, além de proibir também a contratação novos leitos psiquiátricos em serviços 

privados, dando inicio ao processo da atual política de saúde mental3. Esta lei reforça a 



luta por melhores condições para os pacientes de longo período de internação e 

estabelece, ainda, que os serviços comunitários de saúde mental são os mais indicados 

para tratamento de pessoas com transtornos mentais graves e têm como finalidade 

principal a reinserção social do doente mental em seu meio3. 

Desse modo, para superar a condição degradante a que eram submetidos os 

muitos pacientes nos hospitais psiquiátricos e ao mesmo tempo atender os objetivos da lei 

10.216, inicia-se em todo o Brasil, um processo de criação de novas alternativas de 

cuidado para os doentes mentais. Entre estes estão os CAPS e os Serviços de Residências 

Terapêuticas (SRT), que são moradias para os internos de longa permanência em HP, que 

em muitos casos, haviam perdido os vínculos familiares3. 

As primeiras experiências brasileiras destas moradias começaram a surgir nos 

municípios de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Santos e Ribeirão Preto em São Paulo 

e Rio de Janeiro/RJ, por meio da implantação de “lares abrigados”, “pensões protegidas” 

e “moradias extra-hospitalares”, como eram chamadas as residências na década de 90. 

Estes serviços foram os precursores e geraram subsídios importantes para que a iniciativa 

viesse a ser incorporada como política pública do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 

de 2000 4. 

No plano internacional, a implementação de alternativas de moradias para 

clientela que requer cuidado contínuo é, há décadas, uma opção importante dentre as 

estratégias de desinstitucionalização. As experiências da Itália, Inglaterra, Canadá e 

Espanha foram significativas e influenciaram de alguma maneira as tentativas brasileiras, 

embora as moradias do Brasil, tenham especificidade próprias1,4. 

Neste sentido, na tentativa de superar a situação humilhante em que viviam os 

internos em HP e também considerando as experiências de moradias para egressos de 

longa permanência já existentes em vários estados no Brasil, o movimento da RP aponta 



em direção de novas estratégias de desinstitucionalização para lidar com a loucura. 

Dentre as principais diretrizes estão os serviços substitutivos aos HP como: Os CAPS e 

os SRT5. 

Os CAPS foram criados para ser substitutivos à internação psiquiátrica e 

promover a construção de uma rede efetiva de cuidados em saúde mental no território 

brasileiro. Sua principal função é a de se constituir em um lugar de referência e 

tratamento para as pessoas com transtorno mental grave, cuja severidade e/ou persistência 

demandam sua inclusão num dispositivo de cuidado intensivo. O modo do cuidado é o 

psicossocial, produzindo um reposicionamento do sujeito tal que ele, em vez de apenas 

sofrer os efeitos dos conflitos, passe a se reconhecer também como um dos agentes 

implicados no sofrimento; e por outro lado, como um agente da possibilidade de 

mudança, ou seja, assumindo responsabilidade com o seu tratamento1. 

Os SRT são dispositivos destinados a pacientes com transtornos mentais graves 

com longo período de internação em hospitais psiquiátricos. Foram instituídos pela 

Portaria/GM 106 de fevereiro de 20003 que preconiza a garantia de assistência aos 

portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional sem possibilidade 

de desfrutar de inteira autonomia social, sem vínculos familiares e de moradia, além da 

promover a reinserção social desta clientela à vida comunitária. Os SRT estão inseridos 

no âmbito do SUS e são considerados como serviços centrais no processo de 

desinstitucionalização e reinserção social dessas pessoas1-3.  

Estes serviços, embora se configurem como equipamentos de saúde, devem ser 

capazes de garantir o direito à moradia e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes, 

difícil de reintegração na comunidade. Os direitos de morar e de circular nos espaços da 

comunidade, são, de fato, os mais fundamentais direitos que se reconstituem com a 

implantação nos municípios destas moradias. Sendo casas, cada uma deve ser 



considerada como única, devendo respeitar as necessidades, os gostos, os hábitos e a 

dinâmica de seus moradores 4-7. 

De forma geral, todas as moradias devem está referenciadas a um CAPS e operar 

junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território. Um cuidador, 

profissional de nível médio, deve ser designado pelo CAPS, para apoiar os moradores nas 

tarefas, nos dilemas e nos conflitos cotidianos do morar, do co-habitar e do circular na 

cidade, em busca de autonomia do usuário. A este, cabe supervisionar diariamente as 

atividades o processo de reabilitação dos moradores. Além do cuidador, um profissional 

de nível superior, que integra a equipe do CAPS, deverá ser encarregado pelo 

acompanhamento dos SRT, denominado Técnico de Referência (TR), para acompanhar 

os moradores, supervisionar os cuidadores, além de acompanhar o desenvolvimento do 

projeto terapêutico de cada morador 7, 8. 

O financiamento deste programa é feito quase que exclusivamente, por recursos 

antes destinados ao pagamento dos leitos psiquiátricos, considerando que, à medida que 

um paciente é desospitalizado para o SRT, um leito deve ser fechado no Hospital, e o 

recurso incorporado ao teto financeiro do município 3, 5. 

 Nos últimos cinco anos vários estudos têm sido empreendidos sobre os SRT. 

Uma pesquisa de revisão sobre o tema faz uma análise crítica da situação das moradias e, 

refere que a despeito dos resultados positivos encontrados questionam a falta de definição 

política no avanço da implantação de novos serviços7.    

Na maioria dos estudos ressalta-se o ganho em qualidade de vida pelos moradores 

e que o cuidado nestes serviços é mais humanizado, valorizando a singularidade dos 

moradores, seus valores e crenças, tentando (re)estabelecer as relações sociais dos 

indivíduos e estimulá-los para a pratica do auto cuidado. Referem ainda que, apesar das 

limitações apresentadas por alguns moradores, as estratégias de reabilitação utilizadas 



pelos profissionais que cuidam das casas, têm contribuído para a autonomia  e qualidade 

de vida dos moradores.  Ressaltando-se que, esse modo de atenção vem alcançando uma 

(re)cidadinização e valorização da vida das pessoas com graves transtornos mentais. 

Outros estudos discorrem sobre as dificuldades na implantação destes serviços, mas que 

eles tem importante papel no processo de reinserção social 6- 9.  

Vale ressaltar, os comentários sobre o grande número de potenciais pacientes que 

esperam para se beneficiarem destes serviços. Para Furtado, os aspectos inerentes ao 

acompanhamento dos egressos de longas internações, moradores de Residências 

Terapêuticas, são complexos e delicados e envolve questões subjetivas tão numerosas 

quanto importantes. O foco deste estudo restringiu-se aos determinantes da limitada 

expansão do dispositivo analisado4. 

Já no caso das instituições hospitalares, diversos estudos referem que nestes 

serviços, não são oferecidos aos pacientes programas específicos dirigidos à reabilitação 

psicossocial dos seus pacientes, bem como não dispõem de condições adequadas que 

garantam o respeito à individualidade e o direito do exercício de um convívio social 

digno. Então, neste caso, recomenda-se a construção de uma rede de alternativas à 

internação psiquiátrica que estejam de acordo com as necessidades dos pacientes que 

devem ser desinstitucionalizados 8, 9. 

Um fator importante é avaliar e monitorar estes novos serviços de saúde mental, 

no sentido de verificar se realmente estão cumprindo a determinação da legislação 

vigente que os instituiu. Neste contexto, a avaliação de serviços de saúde mental tem sido 

estimulada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nos últimos anos, com o objetivo 

de garantir a qualidade dos serviços10. Estudos desenvolvidos por Pitta et al, procuraram 

criar “novos instrumentos e indicadores de avaliação”, capazes de superar os 

tradicionalmente utilizados pela clínica psiquiátrica como número de consultas, 



internações ou procedimentos laboratoriais, remissão de sintomas, número de altas, 

diagnóstico, entre outros, considerados insuficientes para avaliar os serviços criados a 

partir do processo da Reforma Psiquiátrica 11. 

De acordo com Pitta et al., a avaliação no campo de atenção psicossocial introduz 

algumas especificidades ao campo da avaliação de serviços de saúde em geral na medida 

em que,  

...“Todos os aspectos objetivos e materiais, mais que em 

outras áreas estão atravessados pela intersubjetividade 

das relações entre usuários, trabalhadores e instituições 

de saúde. Aumentando as dificuldades já presumíveis nos 

processos de avaliar qualidade em serviços de saúde” 

(Pitta, 1995, p. 448) 
11. 

 



1.1 Avaliação econômica em saúde 

Nas últimas décadas, o aumento dos gastos com a saúde tornou-se um grave 

problema para os países, seja para os desenvolvidos ou para os em desenvolvimento. 

Como causas para esta situação, pode-se  citar o desenvolvimento de novas tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas e também o crescimento da expectativa de vida das pessoas, 

que em si, já contribui para uma maior população de idosos e conseqüentemente mais 

gastos com a saúde 12,13. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde no Brasil explicita que, à medida que a 

responsabilidade e demanda pelos serviços de saúde pública têm aumentado e os recursos 

cada vez mais escassos, os gestores de saúde, assim como a prática da medicina, tem sido 

forçados a reexaminar os benefícios e custos de suas ações para assegurar que ocorra uma 

implementação efetiva das intervenções e alocação eficiente de recursos. As análises 

econômicas são ferramentas que se prestam a atender a esta demanda. Por meio de ações 

do Departamento de Ciência e Tecnologia tem estimulado o desenvolvimento da 

Avaliação Econômica em Saúde e sua participação na tomada de decisões relacionadas a 

incorporação de novas  tecnologias no  Sistema Único de Saúde (SUS)14.  

 Uma avaliação criteriosa dos gastos com programas de saúde, que levem em 

consideração tanto os aspectos clínicos quanto econômicos se faz necessário. É neste 

campo de atuação que a avaliação econômica em saúde pode contribuir para a tomada de 

decisão. A importância da avaliação econômica em saúde se fundamenta em evidências 

advindas de diferentes matrizes; a econômica, que tem como princípio básico a escassez 

de recursos diante das necessidades, e a médica (ou melhor, a da indústria atrelada aos 

equipamentos e insumos médicos diagnósticos, propedêuticos e terapêuticos), que, a 

partir da inovação tecnológica, cria crescentes demandas por bens e serviços e, 

conseqüentemente, por maior alocação de recursos 13, 14. 



 O campo de avaliação econômica surge junto aos movimentos de Avaliação 

Tecnológica em Saúde (ATS) e também ao conceito de Medicina Baseada em 

Evidências, este foi um método surgido quando diferentes tipos de tratamentos passam a 

ser aplicados nas diversas doenças. Na economia da saúde, as preocupações com políticas 

requerem que se avaliem alternativas regular e sistematicamente. Assim, também os 

indivíduos racionais desejam fazer as melhores escolhas considerando as limitações de 

recursos 13,14. 

 No Brasil, ainda são incipientes os estudos de avaliação econômica em saúde. 

Identificou-se a existência de 48 grupos de pesquisas cadastradas no Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que atualmente estão desenvolvendo 

estudos relacionados à área14. 

 

1.1.1 Tipos de avaliação econômica  

São descritos na literatura quatro tipo de avaliação econômica em cuidados de 

saúde, que são análises de custo-minimização, análise de custo efetividade (ACE), análise 

custo-utilidade (ACU) e a análise custo-benefício (ACB). A avaliação econômica em 

saúde compreende a comparação de alternativas com respeito a seus custos e suas 

conseqüências.  Assim sendo, qualquer avaliação econômica tem como tarefa básica 

identificar, medir, valorar e comparar os custos e as conseqüências das alternativas. 

Existem diferentes tipos de avaliação econômica em saúde que se classificam de acordo 

com a forma de medir as consequências das intervenções em estudo. Identificaram-se 

diferentes tipos de avaliação econômica no setor de saúde, distinguindo-os em função de 

se tratarem de análises de custos e de conseqüências ou não, e por compararem duas ou 

mais alternativas15. 



Entre as avaliações econômicas parciais, destacam-se os estudos de custo e/ou de 

conseqüência, que procuram fazer um inventário de todos os custos incorridos por um 

programa e de todos os resultados positivos ou negativos, que são apresentados 

separadamente. Não sendo possível vincular recursos aos resultados por meio de um 

critério explícito, não há avaliações econômicas completas. Estas avaliações são 

importantes instrumentos para a tomada de decisão com uma margem mais ampla de 

liberdade e para se ter um quadro do impacto de uma intervenção15. 

A figura l a seguir, apresenta de forma esquemática os tipos de avaliação 

econômica completa e parcial, nessa última, apenas se realiza a análise de custos ou de 

consequências  ou seja, uma descrição do programa. 

 

Figura 1. Tipos de avaliação econômica em saúde. 

Fonte: Adaptado de Drummond et al. 15 
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descrição do programa. Na célula 1A, são analisadas as consequências do programa, pelo 

que a avaliação é denominada descrição de resultados. A análise inscrita na célula 1B 

apenas se baseia numa análise de custos, pelo que é designada descrição de custos. Já na 

célula 2 são apresentados os custos e resultados de um só programa. Neste tipo de análise 

não são comparados os custos e as consequências de um determinado programa com 

outro, pelo que não pode ser uma avaliação econômica. Na célula 3A, são comparadas 

unicamente as conseqüências das alternativas, utilizando-se a designação de avaliação da 

eficácia e efetividade. Na célula 3B, são comparados apenas os custos das alternativas, 

tratando-se de uma simples análise de custos. Como se pode observar, a situação 4 

analisa os custos e consequências de um determinado projeto, comparando duas ou mais 

alternativas, sendo efetuada uma análise da eficiência econômica, em que os recursos são 

disponibilizados para determinado programa de saúde e são utilizados de forma a 

maximizar os benefícios para a sociedade. Assim, as situações 1A, 1B, 2 3A e 3B são 

designadas avaliações parciais, sendo  a situação 4 uma avaliação econômica . 

 

1.2  Qualidade de Vida 

 A partir da década de 1970, o conceito de qualidade de vida (QV) vem sendo 

aplicado aos serviços de saúde16. Inicialmente, vinculado apenas às atividades de 

atendimento laboratorial e hospitalar, gerando um aumento dos custos hospitalares, pois 

provocava a necessidade de implementação de melhorias na área física, equipamentos e 

contratação de profissionais. Porém, nos últimos anos, este foco tem se direcionado aos 

usuários, principais clientes do sistema de saúde. Neste sentido, diagnóstico correto, 

tratamento adequado e, principalmente, a satisfação do cliente são considerados como 

fatores integrantes do conceito de QV16.  



 Neste contexto, a partir da década de 1960, no conceito de Saúde da OMS, a QV 

passou a ser um parâmetro incorporado para a avaliação dos estados de saúde, entendido 

como subjetivo ou percebido pelas pessoas10.  

O tema QV pode ser tratado sob os mais diferentes olhares, seja da ciência, 

através de várias disciplinas ou mesmo do ponto de vista objetivo ou subjetivo, medido 

em abordagens individuais ou coletivas. No âmbito da saúde, se apóia na compreensão 

das necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, e tem no conceito de 

promoção da saúde seu foco principal16,17,18. 

Em 1995, a OMS organizou um grupo multicêntrico (WHOQOL Group), 

envolvendo vários países, para criar uma definição e um instrumento que avaliasse a QV 

com um caráter internacional18. 

O instrumento de medida criado pelo grupo fundamenta-se no pressuposto que a 

QV é uma construção subjetiva (percepção individual, multidimenssional (envolve 

aspectos culturais, sociais e de meio ambiente) e abrange tanto os aspectos positivos 

como negativos18. 

 

1.2.3 Instrumentos de medida de qualidade de vida 

 Considerando-se esta abordagem conceitual, diversos instrumentos vêm sendo 

elaborados com o objetivo de mensurar a qualidade de vida. Estes procuram medir 

estados de saúde e cada um apresenta características bastante diferentes e que podem ser 

gerais ou específicas19. 

Em sua grande maioria, estes instrumentos, foram formulados na língua inglesa e 

para a população que fala esta língua. Portanto, para que possam ser utilizados em outro 

idioma devem seguir as normas preestabelecidas na literatura para sua tradução e, 



posteriormente, suas propriedades de medida devem ser demonstradas num contexto 

cultural específico19.   

Os instrumentos gerais permitem a obtenção de valores do estado de saúde 

genérico das pessoas, independentemente de um problema ou doença específica. Dentre 

estes instrumentos definidos como gerais tem-se o Qality of Well Being (QWB), Euroqol 

(EQ-5D), Short Form 36 Health Survey Instrument (SF-36), Short Form 12 Health 

Survey Instrument (SF-12, Sickness Impact Profile (SIF)20. 

No Brasil, o SF-36, foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa e para 

cultura brasileira20. O objetivo da adaptação da versão brasileira foi para avaliar a 

qualidade de vida em pacientes com artrite reumatóide, no entanto, mostrou-se adequado 

às condições socioeconômicas e culturais da população brasileira 19. Por este motivo, este 

instrumento foi escolhido para estimar a qualidade de vida da população deste estudo. 

Aqui qualidade de  vida no sentido de realizar cuidados pessoais, atividades da vida 

diária,  cuidar da casa e fazer compras.     

No sentido de fornecer ferramentas de gestão para incentivar novos serviços de 

SRT ou a reformulação dos existentes, esse estudo buscou avaliar a qualidade de vida de 

moradores de residências terapêuticas e de pacientes hospitalizados por mais de dois anos  

em hospitais psiquiátricos (HP) conveniados ao SUS e apurar os custos dos dois serviços 

para o SUS, comparando as possíveis diferenças existentes, entre as populações 

estudadas. 



2. OBJETIVOS  

2.l Geral 

 Avaliar e comparar os custos e a qualidade de vida de duas populações: moradores 

em Serviços de Residências Terapêuticas SRT e pacientes internados em hospitais 

psiquiátricos conveniados ao SUS no município do Recife, Pernambuco, em 2010 e 2011. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Estimar os custos para o sistema público de saúde SUS por Residência Terapêutica e 

por morador; 

2. Estimar os custos para o SUS por Hospitais Psiquiátricos conveniados e por paciente 

hospitalizado; 

3. Verificar a qualidade de vida dos moradores dos SRT e dos pacientes hospitalizados 

em longa permanência em Hospitais Psiquiátricos. 

 

 

 



3. MÉTODOS 

3.1. Desenho e local do estudo 

Trata-se de um estudo de corte transversal exploratório para realização de uma 

avaliação econômica parcial, apurando os custos de moradores dos SRT e de pacientes 

em longa permanência em Hospitais Psiquiátricos e da análise da qualidade de vida 

dessas duas populações comparando os pacientes dos SRT com os Hospitais 

Psiquiátricos.  

Recife em 2011 com uma rede de serviços substitutivos à internação psiquiátrica, 

totalizando 17 CAPS sendo: seis para dependentes de Álcool e Outras drogas, três 

infantis, sete para Transtornos Mental de adultos e um com funcionamento integral (24 

horas) - CAPS III, além de 17 SRT, distribuídas nos cinco dos seis Distritos Sanitários 

(DS). Em cada SRT moram em média 08 pessoas, egressas de longo período de 

internação em Hospitais Psiquiátricos. Nestes serviços, estão lotados quatro profissionais 

de nível médio, denominados de cuidadores, que se revezam no cuidado diário aos 

moradores, cuidado este no sentido de fazer junto, ajudando-os nos afazeres domésticos, 

os orientando nas compras, acompanhando-os nas consultas médicas e também os 

ajudando na hora da medicação. Cada trabalhador permanece apenas um por turno no 

SRT, trabalhando em regime de 12 por 36 horas1.  

Afora esses, outro profissional, um técnico de nível superior, denominado Técnico 

de Referência5, profissional de nível superior, geralmente, lotado no Caps de referência 

do SRT, fica responsável pelo acompanhamento clínico e psicossocial dos moradores e 

por dar suporte aos cuidadores no acompanhamento dos moradores. Ao profissional de 

nível superior cabe a função de referência técnica da casa, supervisionando as atividades 

e o processo de reabilitação dos moradores 7.  

                                                           
1 Relatório da Diretoria Geral de Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde do Recife, Junho, 2011 



O processo de implantação das Residências Terapêuticas do Recife iniciou-se em 

2002, retirando os primeiros pacientes dos Hospitais Psiquiátricos e, em 2009, já contava 

com 11 casas em funcionamento, em 2011 são 17. Esta pesquisa foi realizada nas 11 SRT 

existentes até 2009, considerando o  tempo de experiência e os demais serviços estarem 

recém instalados. 

Quanto aos Hospitais Psiquiátrico, município mantém conveniados ao SUS cinco 

hospitais, dos quais dois estão em processo de fechamento. A pesquisa foi realziada em 

todos eles.  

3.2. População de estudo 

A população estudada foi constituída de moradores dos SRT de ambos os sexos e 

de pacientes dos Hospitais Psiquiátricos conveniados ao SUS internados em longa 

permanência (mais de dois anos). Não foi realizada amostra aleatória, os moradores dos 

SRT foram selecionados pelos critérios de inclusão: Ser moradores dos 11 SRT, está 

internado há dois anos e ter condições emocionais e intelectuais para entender e 

responder ao questionário. Dessa forma foram selecionados e entrevistados 32 moradores 

em 11 SRT. Encerrada a coleta de dados nos SRT, fez-se o levantamento por sexo para 

pareamento e seleção, pelos mesmos critérios, os pacientes dos Hospitais Psiquiátricos, 

selecionando-se igual número de pacientes com condição intelectuais e emocionais para 

responder o questionário. 



3.3. Instrumentos, fonte  e período da coleta de dados 

  O instrumento usado para a coleta dos dados relativos à qualidade de vida foi o 

Short Form 36 (The Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey – 

SF-36), traduzido e validado por Ciconelli et al. 19. Foi escolhido por avaliar a 

percepção do estado de saúde ou de doença, permitindo assim dar uma visão das 

dificuldades sentidas decorrentes da realização de tarefas diárias, do exercício físico 

ou do trabalho normal diário. É um instrumento genérico, de fácil administração e 

compreensão, multidimensional, formado por 36 itens, distribuídos em oito escalas ou 

domínios, a saber: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental, que podem ser 

agrupadas em dois conceitos saúde física e mental 20. Apresenta um escore que varia 

de zero, correspondente ao pior estado/morte, a 100, o melhor estado. 

Para análise dos custos dos SRT foi criada uma planilha eletrônica Excel e os 

dados foram apurados retrospectivamente, através de documentos fornecidos pela Central 

de Custos da Secretaria Municipal de Saúde do Recife em 2009, considerando, após 

avaliação inicial dos documentos ter sido verificado que os dados estavam mais 

organizados. Foram apurados todos os custos diretos, que são aqueles que estão 

diretamente relacionados aos recursos oriundos da intervenção, fixos e variáveis. Os 

custos fixos são os que se mantém constante, independente do número de moradores 

como: aluguel da moradia, tributos e recursos humanos lotados nos SRT e a supervisão 

municipal. Já água, luz, telefone, alimentação e medicamentos são denominados custos 

variáveis.   

O gasto do SUS com um paciente de um Hospital Psiquiátrico foi obtido a partir 

dos registros de pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal aos Hospitais 

Psiquiátricos conveniados relativos ao ano 2009, considerando que este foi o ano dos 



custos dos SRT, para uniformização. O pagamento aos Hospitais é feito com os recursos 

repassados pelo Ministério da Saúde, através de transferência fundo a fundo. Os valores 

das diárias de cada Hospital são estabelecidos de acordo com a portaria GM 52, de 20 de 

janeiro de 2004 2 que estabelece critérios de remuneração dos procedimentos de 

atendimento em hospital psiquiátrico, com a recomposição das diárias hospitalares. O 

item 4 do anexo da referida portaria, estabelece os módulos assistenciais de atendimento 

hospitalar, cada um com 40 leitos, buscando-se dessa forma a redução dos leitos por 

Hospital e quanto menor a quantidade de leitos maior o valor da diária. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2011. 

 

3.4. Processamento e análise de dados 

Os bancos de dados foram construídos em planilha eletrônica Excel, nas quais 

também foram realizados os cálculos de custos e de qualidade de vida. No Epi Info 

2000 foram calculadas as médias e desvio-padrão; o teste t de Student para a diferença 

de médias entre grupos independentes e análise de variância (ANOVA) com 

significação estatística no nível de p < 0,05. 

 

3.5.1. Dos custos  

A técnica de apuração dos custos foi de custo médio por item de despesa obtendo-

se o custo médio mensal das SRT em conjunto e individualmente. No caso específico da 

medicação, foi feito um levantamento de toda medicação usada por Distrito Sanitário 

(DS) e calculada a média por SRT de cada DS.  

Em cada DS tem número variável de SRT, por isso, optou-se por fazer um 

levantamento dos custos por DS. Em seguida, calculou-se o custo médio per capita por 

Distrito, tanto por residência como por morador, e posteriormente, o custo médio per 



capita para o município, que finalmente foi comparado com o custo médio de um 

morador do Hospital Psiquiátrico para o SUS. 

Os custos de implantação dos SRT não foram incorporados a análise, apenas os de 

manutenção. 

 

3.5.2. Da qualidade de vida 

O SF-36 tem sido amplamente utilizado por ser um questionário genérico de fácil 

aplicação, em tempo relativamente curto. Os domínios avaliados no SF-36 são oito: 

Capacidade funcional (CF) - 10 itens, Aspectos Físicos (AF) – 4 itens, Dor 2 itens, 

Estado geral de Saúde (EGS) - 5 itens, Vitalidade (VIT) – 4 itens, Aspectos Sociais(AS) –

2 itens, Aspectos Emocionais(AE) –3 itens, Saúde Mental (SM) – 5 itens. Os quatro 

primeiros domínios (CF, AF, Dor e EGS) avaliam a saúde física e os quatro últimos 

(VIT, AS, AE e SM), a saúde Mental. Esta separação em dois grandes componentes, 

físico e mental, permite analisar de forma genérica os dois aspectos envolvidos que 

podem apresentar-se distintamente em diversas patologias 20-21. 

As pontuações de cada componente do SF-36 são calculadas pelo somatório dos 

itens de cada questão e transformadas em uma escala de zero a 100. Foi efetuada a 

totalização de cada grupo em separado, para em seguida se processar as médias dos 

domínios de cada um, no sentido de se proceder a comparação entre as populações 

estudadas. Todos os domínios foram calculados na planilha eletrônica Excel 21. 

Calculou-se uma pontuação para cada escala, mediante a soma das respostas 

aos itens que a compõe, para depois fazer as transformações para a escala de zero a 

100 através da fórmula: 

Escala transformada = (SOMA – MIN) x 100 

                                      (MAX – MIN) 



Onde SOMA indica o valor da soma dos itens dessa escala depois de recodificados (se 

necessário) e MIN E MAX, os valores mínimo e máximo, respectivamente, 

correspondentes a essa SOMA20. 

 A confiabilidade da administração do questionário foi demonstrada pela Health 

Insurance Experiment, a confiabilidade e validade do potencial dos inquéritos auto-

administrados para avaliar o estado de saúde na população geral 22. 

  

3.6. Perspectiva e horizonte analítico  

A perspectiva analítica foi a do sistema público de saúde SUS e o horizonte 

analítico foi de 12 meses.  

 

3.7. Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP e pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Recife PE, para concessão dos dados financeiros e permissão para entrar e 

entrevistar os moradores dos SRT e dos Hospitais. O autor se comprometeu a apresentar 

o relatório à Secretaria Municipal ao final do trabalho. As visitas as residências 

Terapêuticas foram acompanhadas pelo supervisor de cada uma delas, foram explicados a 

cada entrevistado os objetivos do estudo, respeitado o desejo ou não de participação e foi 

garantido o anonimato. 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados na forma de artigo 



Título:Custos e qualidade de vida de duas populações – moradores de residências 

terapêuticas e pacientes de longa permanência de hospitais psiquiátricos no 

município do Recife /PE. Um estudo exploratório. 
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RESUMO : 

 INTRODUÇÃO: Os Serviços de  Residências Terapêuticas (SRT) são dispositivos que 

integram a Política Nacional de Saúde Mental do Brasil. Eles são considerados centrais 

no processo de desinstitucionalização e reinserção social das pessoas egressas de 

hospitais psiquiátricos.OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida e os custos de 

moradores de Serviços de Residências Terapêuticas (SRT) e de pacientes internados em 

hospitais psiquiátricos conveniados ao SUS no município do Recife, comparando 

possíveis diferenças entre as populações, no período 2010 e 2011.MÉTODOS: Estudo de 

corte transversal no qual se realizou uma avaliação econômica de saúde tipo parcial  

comparando a qualidade de vida e os cursos de moradores de SRT e pacientes internados 

em hospitais psiquiátricos. Os custos foram coletados na Central de Custos da Secretaria 

Municipal de Saúde do Recife e os dados de qualidade de vida foram obtidos mediante 

aplicação do questionário Short Form -36 (SF-36) aplicados aos moradores dos SRT e 

dos Hospitais. Calculou-se os custos médios mensal por SRT, Hospitais e per capita de 

morador e paciente internado e as razões média e o desvio padrão dos escores de 

qualidade de vida das duas populações e calculados os testes estatísticos para comparação 

de médias e análise de variância com nível de significância estatística de 95% (p<0,05). 

RESULTADOS: Evidenciou-se que os moradores dos SRT apresentaram um escore de 

qualidade de vida mais elevado, bem como custos per capta inferiores aos pacientes 

internados nos hospitais psiquiátricos. 

CONCLUSÃO: Além de melhores na qualidade de vida dos moradores dos (SRT), os 

custos apurados desta população foram inferiores ao dos pacientes de longa 

internação.Palavras chaves: Avaliação Econômica; Análise de Custo, Serviços de 

Residências Terapêuticas; Reforma Psiquiátrica. 



ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Therapeutic Residential Services (TRS) are dispositives which 

are included in the Brazilian National Mental Health Policy. They are considered as 

central units of the deinstitutionalization and social reinsertion process of the outcomes 

from the psychiatric hospitals. OBJECTIVES:  To evaluate and compare the quality of 

the life and the costs from of the Therapeutic Residential Services (TRS) livers and the 

income patients of the psychiatric hospitals which are associated to SUS in the city of 

Recife, Pernambuco state in the period 2010 to 2011.METHOD: Cross-sectional study 

Realized as economical partial evaluation to analyze the costs and to measure the quality 

of life. The costs data were obtained from Central Costs of the Municipal Health 

Department of Recife and the quality of life by applying the short form-36 to both 

populations under study. Monthly average costs were calculated for the TRS and for the 

hospitals and per capita cost of livers and patients. The  quality of life scores means and 

standard deviation from the two studied population and the statistical tests to compare the 

media and analyze the variability with statistical significance level as 95% (p<0,005).  

RESULTS:  It was shown that TRS livers presented a higher quality of life score, such as 

lower per capita costs than or relation to patients of the psychiatric hospitals. 

CONCLUSION: Much more than a gain of quality of life for the SRT livers, the cost 

find for  this population were below the one found for the income long term patient. 

KEY WORDS:  Economic Evaluation, Cost Analysis,  Therapeutic Residential Services, 

Psychiatric Reform. 



 

Introdução 

Os Serviços de Residências Terapêuticas(SRT), são dispositivos instituídos pela 

Portaria/GM 106 de 11 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre a garantia de assistência 

aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional e 

impossibilidade de desfrutar de inteira autonomia social, sem vínculos familiares e de 

moradia, além de promover a reinserção social desta clientela à vida comunitária1-2. 

Estes serviços estão inseridos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e são 

considerados como centrais no processo de desinstitucionalização e reinserção social de 

portadores de transtornos mentais graves 2, 3. Os SRT são casas compostas por no máximo 

oito moradores, cada uma delas com uma configuração particular, que respeite os gostos, 

os hábitos e a dinâmica dos moradores. Embora se configurem como equipamentos de 

saúde, devem ser capazes de garantir o direito à moradia e de auxiliar o morador em seu 

processo, às vezes difícil, de reintegração à comunidade. Morar e circular nos espaços 

públicos são, de fato, direitos fundamentais que se reconstituem nos municípios, quando 

se implantam estes tipos de serviço 2-4. 

 De forma geral, todos os SRT devem estar referenciados a um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que é um serviço comunitário de saúde mental substitutivo ao 

hospital psiquiátrico e também, operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da 

lógica do território5. Um profissional de nível médio, - um cuidador - é designado pelo 

CAPS para apoiar os moradores nas tarefas domésticas, nos dilemas, nos conflitos do 

morar e também acompanhá-los na comunidade quando necessário, em atividades como: 

fazer compras, ir ao médico ou mesmo em caminhadas pela comunidade. Além deste, um 

responsável denominado Técnico de Referência, ligado ao CAPS, deve ser incorporado 



ao SRT, e tem como atribuição supervisionar e orientar os cuidadores, além de 

acompanhar o desenvolvimento do projeto terapêutico de cada  morador5-8. 

É importante ressaltar que, o financiamento deste programa é promovido pelos 

recursos antes destinados ao pagamento dos leitos psiquiátricos. Na medida em que um 

paciente é desospitalizado para o SRT, um leito é fechado no hospital, e o recurso é 

incorporado ao teto financeiro do município para manutenção desses serviços 1,3,5. 

 Nos últimos cinco anos, vários estudos têm sido empreendidos sobre os SRT, 

ressaltando-se o ganho em qualidade de vida e o respeito a singularidade dos moradores, 

seus valores e crenças, tentando (re)estabelecer as relações sociais dos indivíduos e 

estimulá-los para a pratica do auto cuidado. Esse modo de atenção vem alcançando uma 

(re)cidadinização e valorização da vida dos pacientes com graves transtornos mentais. Os 

mesmos, também discorrem sobre as dificuldades na implantação destes serviços, porém 

que são importantes no papel da reinserção social de egressos de longa permanência em 

hospitais psiquiátricos 4-7. 

Ademais, é significativa as referências sobre os hospitais que, em sua maioria, não 

oferecem aos pacientes internados, programas específicos dirigidos à reabilitação 

psicossocial, apontando para a necessidade de investimentos na construção de uma rede 

de alternativas à internação psiquiátrica que atendam aos objetivos da Reforma 

Psiquiátrica e que atendam os objetivos previstos na legislação em vigor 7-9. 

Neste contexto, a avaliação de serviços de Saúde Mental tem sido estimulada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) nos últimos anos, com o objetivo de garantir a 

qualidade dos serviços10. No sentido de atender à recomendação da OMS foram 

desenvolvidos estudos para definição de novos instrumentos e indicadores de avaliação, 

capazes de superar os tradicionalmente utilizados pela clínica psiquiátrica, considerados 

insuficientes para avaliar os serviços criados a partir da Reforma Psiquiátrica 10,11. 



 Portanto, uma avaliação criteriosa dos gastos com programas de saúde, que levem 

em consideração tanto os aspectos clínicos quanto econômicos se faz necessário12.  A 

avaliação econômica é o tipo de estudo que se presta a este objetivo. 

Existe diferentes tipos de avaliação econômica em saúde, que se diferenciam em 

função de se tratarem de comparação de alternativas e são denominados de avaliação 

econômica completa, ou parcial 13. Entre as avaliações econômica parciais destacam-se os 

estudos de custo e/ou de consequência, que procuram fazer um inventário de todos os 

custos incorridos por um programa e de todos os resultados positivos ou negativos, que 

são apresentados separadamente. As avaliações econômicas são importantes instrumentos 

para a tomada de decisão com uma margem mais ampla de liberdade e para se ter um 

quadro do impacto de uma intervenção 14. 

 Além da avaliação econômica é importante também se conhecer a qualidade de 

vida (QV) dos usuários dos serviços de saúde portadores de condições clínicas crônicas. 

Nesse sentido, a partir da década de 1970, o conceito de QV começa a ser aplicado aos 

serviços de saúde15.  Assim, o diagnóstico correto, tratamento adequado e, 

principalmente, a satisfação do cliente são considerados como fatores integrantes do 

conceito de qualidade de vida.  

 O tema QV de vida pode ser tratado sob os mais diferentes olhares, seja da 

ciência, através de várias disciplinas ou mesmo do ponto de vista objetivo ou subjetivo, 

medido em abordagens individuais ou coletivas. No âmbito da saúde, se apóia na 

compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, e tem no 

conceito de promoção da saúde seu foco principal16. 

 Considerando-se esta abordagem, diversos instrumentos vêm sendo elaborados 

com o objetivo de mensurar a qualidade de vida. Estes, procuram medir estados de saúde 



e cada um apresenta características bastante diferentes e que podem ser gerais ou 

específicas15-17. 

  Os instrumentos gerais permitem a obtenção de valores do estado de saúde 

genérico das pessoas, independentemente de um problema ou doença específica. Dentre 

estes instrumentos definidos como gerais tem-se o Qality of Well Being (QWB), Euroqol 

(EQ-5D), Short Form 36 Health Survey Instrument (SF-36), Short Form 12 Health 

Survey Instrument (SF-12, Sickness Impact Profile (SIF) 18. 

No Brasil, o SF-36, foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa e para 

cultura brasisleira19. O objetivo da adaptação da versão brasileira foi para avaliar a 

qualidade de vida em pacientes com artrite reumatóide, no entanto, mostrou-se adequado 

às condições socioeconômicas e culturais da população brasileira 17. Por este motivo, este 

instrumento foi escolhido para estimar a qualidade de vida da população deste estudo. 

No sentido de fornecer ferramentas de gestão para o incentivo ou reformulação 

dos SRT esse estudo buscou avaliar a qualidade de vida de moradores de residências 

terapêuticas e de pacientes hospitalizados por mais de dois anos  em Hospitais 

Psiquiátricos conveniados ao SUS e apurar o custo dos dois serviços para o SUS, 

comparando as possíveis diferenças existentes, entre as populações estudadas. 

 



Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de um estudo exploratório do tipo corte transversal de avaliação 

econômica parcial dos serviços de saúde e para verificação da qualidade de vida de 

moradores dos SRT e de pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos (HP) 

do município do Recife Pernambuco em 2010-2011.  

Recife conta com uma rede de serviços substitutivos à internação psiquiátrica,  

totalizando 17 CAPS, além de 17 SRT, distribuídas em cinco dos seis Distritos Sanitários 

(DS).  

Esta pesquisa foi realizada em 11 dos 17 SRT existentes, considerando o tempo de 

funcionamento destes serviços, mais de dois anos, contando com mais tempo de 

experiência e nos cinco  HP, conveniados com o SUS.  

A população estudada foi constituída de moradores dos SRT de ambos os sexos e 

de pacientes dos Hospitais Psiquiátricos conveniados ao SUS internados em longa 

permanência (mais de dois anos). Primeiro foram selecionados os moradores dos SRT 

pelos seguintes critérios de inclusão: ter condições emocionais e intelectuais para 

entender e responder ao questionário e ser morador dos SRT há dois anos. Encerrada a 

coleta de dados nos SRT, fez-se o levantamento por sexo para pareamento e seleção, 

pelos mesmos critérios, dos pacientes dos Hospitais Psiquiátricos, com o mesmo número 

de pacientes. 

Para os custos dos SRT foi criada uma planilha eletrônica Excel e os dados foram 

apurados retrospectivamente, através de documentos fornecidos pela Central de Custos da 

Secretaria Municipal de Saúde do Recife, em documentos do ano de 2009. Foram 

apurados todos os custos diretos, que são aqueles que estão diretamente relacionados aos 

recursos oriundos da intervenção, fixos e variáveis. Os custos fixos são os que se mantém 

constante, independente do número de moradores como: aluguel da moradia, tributos e 



recursos humanos lotados nos SRT e a supervisão municipal. Já água, luz, telefone, 

alimentação e medicamentos são denominados custos variáveis.   

O gasto do SUS com um paciente de um Hospital Psiquiátrico foi obtido a partir 

dos registros de pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal aos Hospitais 

Psiquiátricos conveniados relativos ao ano 2009. O pagamento aos hospitais é feito com 

os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, através de transferência fundo a fundo. 

Os valores das diárias de cada hospital são estabelecidos de acordo com a portaria GM 

52, de 20 de janeiro de 2004 que estabelece critérios de remuneração dos procedimentos 

de atendimento em hospital psiquiátrico, com a recomposição das diárias hospitalares.  

A técnica de apuração dos custos foi de custo médio por item de despesa obtendo-

se o custo médio mensal das SRT em conjunto e individualmente. Em seguida, calculou-

se o custo médio per capita por Distrito, tanto por residência como por morador, e 

posteriormente, o custo médio per capita para o município, que finalmente foi comparado 

com o custo médio de um morador do Hospital Psiquiátrico. Os custos de implantação 

dos SRT não foram incorporados a análise, apenas os de manutenção. 

O instrumento usado para a coleta dos dados relativos à qualidade de vida foi o 

Short Form 36. É um instrumento genérico, de fácil administração e compreensão, 

multidimensional, formado por 36 itens, distribuídos em oito escalas ou domínios, a 

saber: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental, que podem ser agrupadas em dois 

conceitos saúde física e mental. Apresenta um escore que varia de zero, correspondente 

ao pior estado/morte, a 100, o melhor estado 17. 

As pontuações de cada componente do SF-36 são calculadas pelo somatório dos 

itens de cada questão e transformadas em uma escala de  0  a 100. Foi efetuada a 

totalização de cada população em separado, para em seguida se processar as médias dos 



domínios de cada um, no sentido de se proceder a comparação entre as populações 

estudadas. Todos os domínios foram calculados usando a planilha eletrônica.  

Calculou-se uma pontuação para cada escala, que compõe as questões do 

instrumento, através da simples soma das respostas aos itens que a compõem, para em 

seguida fazer as transformações para a escala de 0 a 100 através de instruções de 

cálculo do instrumento e dafórmula: 

Escala transformada = (SOMA – MIN) x 100 
                                      (MAX – MIN) 

Onde SOMA indica o valor da soma dos itens dessa escala depois de recodificados (se 

necessário) e MIN E MAX, os valores mínimo e  máximo respectivamente, 

correspondentes a essa SOMA18.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2011, sendo 

organizados em planilha  eletrônica Excel, nas quais também foram realizados os cálculos 

de custos e de qualidade de vida.  No Epi Info 2000 foram calculadas as médias e desvio-

padrão; o teste t de Student para a diferença de médias entre grupos independentes e 

análise de variância (ANOVA) com significação estatística no nível de p < 0,05.  

A confiabilidade da administração do questionário foi demonstrada pela Health 

Insurance Experiment e validade do potencial dos inquéritos auto-administrados para 

avaliar o estado de saúde na população geral19. 

 A perspectiva analítica foi a do sistema público de saúde SUS e o horizonte 

analítico foi de 12 meses para os custos.  

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP, número 2154-11 e pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Recife PE, para concessão dos dados financeiros e permissão para 

entrar e entrevistar os moradores dos SRT e dos HP.  

 



Resultados 

Foram entrevistados 32 moradores dos SRT e 32 pacientes de longa permanência 

dos Hospitais Psiquiátricos, dos quais 58,3% eram do sexo masculino.  

Na tabela 1 encontram-se expostos os resultados de qualidade de vida. Os 

moradores dos SRT apresentaram maior pontuação média por domínio em comparação 

aos pacientes dos Hospitais. Os maiores escores foram obtidos pelos moradores dos SRT 

nos domínios: saúde mental, vitalidade e aspectos sociais. Vale ressaltar que os escores 

mais elevados dos pacientes dos Hospitais psiquiátricos foram alcançados nos domínios 

capacidade funcional e saúde mental. As menores pontuações apresentadas nas duas 

populações foram nos domínios aspectos físicos e dor, porém os pacientes hospitalizados 

ficaram com pontuação abaixo de 50 em seis domínios como: aspectos físicos, dor, 

estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental. Já os moradores dos 

SRT, apresentaram escore acima de 50 em todos os domínios.  

Observou-se que o sexo feminino foi o que apresentou maior escore nos domínios 

saúde mental, vitalidade e aspectos sociais nos SRT, diferentemente dos pacientes 

psiquiátricos, cujos domínios com maiores escores foram no sexo masculino para os 

domínios capacidade funcional e saúde mental (dados não apresentados em tabela).  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão de qualidade de vida segundo cada domínio do 
SF-36 em uma população de moradores de SRT e de HP conveniados ao SUS, no 
município de Recife. 2011. 
 

Tipo de serviço Serviços de Residências 
Terapêuticas 

Hospitais Psiquiátricos Teste 
estatístico 



Domínios Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão P valor 

CF 58,97 26,27 50,28 19,51 p = 0,1382* 

 

AF 54,21 30,27 43,28 18,64 p = 0,0962** 

Dor 55,31  17,70 43,20 15,88 p = 0,0055 

EGS 60,25 16,36 47,47 16,84 p = 0,0024 
 

VIT 64,68 17,31 45,00 16,80 p = 0,0000 

AS 64,45 16,53 48,30 13,50 p = 0,0001 

LAE 58,33 23,94 50,00 18,93 p = 0,1276 

SM 68,00 15,00 49,21 16,56 p = 0,0000 

* teste t-student  **Kruskal-Wallis - CF- Capacidade Funcional; AF- Aspectos físicos; Dor; EGS -Estado 

geral de saúde; Vitalidade VIT; Aspectos Sociais – AS; Limitações por aspectos emocionais –LAE; Saúde 

mental SM. 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados dos custos médios mensais por SRT, 

distribuídos em cinco dos seis DS do município do Recife PE, o custo de um morador dos 

SRT foi de R$ 942,51. Um fator importante, é que casas com maior número de 

moradores o custo médio tende a ser menor.  

Para manter cada paciente dos Hospitais Psiquiátricos conveniados com o SUS, a 

Prefeitura desembolsa mensalmente R$ l.098,48 (tabela 3). Neste sentido, calculando-se a 

diferença de custos de um morador do SRT com um leito psiquiátrico, verifica-se que 

existe uma economia per capita mensal para o SUS de R$ 155,97, o que representa R$ 

129.143,16 de custo poupado por ano. 

 

 

Tabela 2.Custo médio por SRT e média per capita por morador da Cidade de Recife 
PE. 2010 



Residências Terapêuticas por 
DS/no de moradores 

Custo médio 
mensal da casa 

Custo médio mensal 
por morador  

DS II (mista I – 8 moradores) 5.539,21 692,40 

DS II(mista II – 8 moradores) 6.394,90 799,36 

DS II (feminina – 6 moradoras) 6.945,20 1.157,53 

DS II (masculina – 6 moradores) 5.014,81 835,80 

DS III(masculina – 6 moradores) 5.101,17 850,19 

DS III (feminina – 5 moradoras) 4.505,32 901,06 

DS IV (masculina – 6 moradores) 6.995,86 1.165,83 

DS IV (feminina – 6 moradoras) 7.399,14 1.233,19 

DS V (mista – 6 moradores) 6.351,24 1.058,54 

DS V (masculina – 6 moradores) 4.958,45 826,41 

DS VI (feminina – 6 moradoras) 6.698,10 837,26 

Custo médio do município por 
morador 

-- 942,51 

Fonte: Central de Custos da Prefeitura do Recife/PE – valores relativos ao ano de 2009 



Tabela 3. Diárias pagas aos hospitais Psiquiátricos e custo médio mensal per capita 
por paciente internado. Recife-PE, 2010  

Hospitais Psiquiátricos Diária (R$) Custo médio mensal per 
capita (R$)  

Hospital 1 42,25 1.267,56 

Hospital 2 38,71 1.161,18 

Hospital 3 38,71 1.161,18 

Hospital 4 32,34 970,29 

Hospital 5 31,08 1.267,56 

Custo médio mensal per 
capita 

 1.098,48 

Fonte: Central de Custos da Prefeitura do Recife/PE – valores relativos ao ano de 2009 
 

 

 



Discussão 

Os achados encontrados na apuração do instrumento de Qualidade de vida das 

duas populações estudadas evidenciaram o progresso obtido pelos moradores dos SRT, 

no que diz respeito aos objetivos propostos pela portaria GM 106/200 do MS2, que 

normatiza estes dispositivos e destaca que os serviços devem garantir assistência aos 

portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional e, portanto, 

promover a reinserção social desta clientela à vida comunitária. Fato ratificado ao se 

observar que os índices médios obtidos pelos moradores do SRT foram acima de 50 em 

todos os domínios, enquanto os pacientes internados nos HP apresentaram índices abaixo 

desta média, na maioria dos domínios. A referida portaria também prevê a elaboração de 

um projeto terapêutico que vise a construção progressiva de autonomia nas atividades da 

vida cotidianas e à ampliação da inserção social, com ênfase  nos princípios da 

reabilitação social e  autonomia para as atividades domésticas, pessoais e de estímulo ao 

convívio social, fatos também percebido nos índices dos domínios capacidade funcional, 

estado geral de saúde e aspectos sociais.  

Vários estudos analisam os processos de subordinação e desumanização a que 

estão submetidos os “doentes mentais” ao adentrar os HP, dentre os quais citamos os de 

Vidal et al7, Santos Junior et al8 e Gonçalves et al9.  A institucionalização por um longo 

espaço de tempo conduz a progressiva perda da condição de sujeito como: diminuição 

das habilidades pessoais e sociais, a vontade passa a ficar alheia/alienada, perdendo o 

senso crítico e até a capacidade de sentir dor. Isto leva a errôneas interpretações de que 

esta seja uma cronificação da “doença”, quando na realidade é uma consequência 

iatrogênica da institucionalização. Perdas nas habilidades e na capacidade de exercer a 

vontade são percebidos ao se observar os índices mais abaixo apresentados nos domínios 

do instrumento empregado. Por outro lado, estes estudos também revelam os ganhos em 



autonomia, reinserção social e qualidade de vida quando os pacientes são transferidos 

para as novas moradias. Percebe-se que ao serem transferidos para os SRT, estas pessoas 

readquirem as habilidades perdidas, não importando o tempo em que estiveram 

internados.  

Quanto aos custos com os SRT e com os pagamentos efetuados aos HP, de acordo 

com os resultados apurados observou-se que a manutenção das moradias é menos custosa 

do que o custo per capita mensal de um paciente internado em HP  conveniados com o 

SUS. Quanto aos custos dos hospitais estes não foram apurados, apenas considerou-se o 

desembolso mensal do SUS, para pagamento  de  cada paciente internado. Então, neste 

caso, consideram-se apenas os custos do SUS. 

Com relação aos custos com a manutenção dos serviços, não houve inclusão de 

custos indiretos, o que limita os resultados para uma perspectiva mais ampla. Do ponto de 

vista da sociedade, seria importante acrescentar à análise das diferentes alternativas de 

tratamento, já que existem custos sociais que recaem sobre o paciente, família e 

comunidade. Futuros modelos de avaliação econômica serão úteis para definições mais 

precisas quanto à eficiência alocativa dos recursos públicos destinados a estes serviços, 

incorporando outros gastos bem como os danos sofridos pelos pacientes nos hospitais. 

Quanto à aplicação do instrumento o SF-36, verificou-se, durante o período do 

estudo (coleta e apuração dos dados), que este se presta para avaliar a população desta 

pesquisa. Aplicado aos moradores dos SRT e dos HP, os entrevistados demonstraram 

compreender as perguntas que constavam do instrumento e respondiam com precisão e 

compreensão. Na literatura não foram localizados estudos usando SF 36 em moradores 

dos SRT, para que se pudesse fazer um comparativo. 



Um fator de  limitação do estudo foi a dimensão da amostra de cada população 

para que seja uma amostra representativa e generalização dos resultados.  

O estudo demonstrou que foram encontrados melhores escores na qualidade de 

vida dos egressos de hospitais psiquiátricos, após sua inserção nas moradias. Além do 

que, após apuração dos custos das duas alternativas de tratamentos, verificou-se que 

manter os pacientes internados é mais dispendioso para o serviço público do que nos 

SRT, sendo  portanto, recomendado o investimento nesta alternativa de cuidado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços de Residências Terapêuticas respondem por parte dos serviços extra-

hospitalares do Brasil, no entanto, o número de dispositivos até o presente, ainda está 

aquém da necessidade de que o país precisa. Vale ressaltar, que a criação de novos 

serviços não significa maior ônus para os cofres públicos, só constitui a transferência de 

gastos hospitalares para os novos serviços e considerando que de acordo com os custos 

apurados nesta pesquisa o custo mensal de um morador de um SRT é inferior ao que é 

desembolsado pelo SUS para custear um paciente  internado. 

Os achados desta pesquisa oferecem indicações importantes dos ganhos em 

qualidade de vida e autonomia obtidos  pelos moradores dos SRT. A análise dos dados 

permite informações para os gestores no sentido de ampliarem o número de moradias e 

assim melhorar a qualidade de vida de centenas de pacientes que ainda permanecem 

internados; 

 Diversos estudos mostraram que portadores de transtornos mentais que 

permanecem um longo período internados perdem parte da autonomia e varias 

habilidades como cuidar da casa, fazer compras e conviver socialmente, porém ao serem 

inseridos nos SRT, readquirem várias destas  capacidades16,17,18. 

Apesar de número de SRT, conforme diversos estudos, ainda ser aquém da 

necessidade de desospitalização, percebe-se uma tendência de crescimento da Reforma 

Psiquiátrica, no sentido mais amplo, ou seja, a implantação de vários serviços e do 

trabalho interdisciplinar. 
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APENDICES 

QUADROS DE CUSTO 

TCLE 



APÊNDICE 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

INSTITUIÇÃO: Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira(IMIP) 

O senhor(a)  está sendo convidado a participar da pesquisa “Residências Terapêuticas do 
Município do Recife (PE): uma análise custo-utilidade”. 

O(a) senhor deverá ler este documento para se sentir esclarecido e depois, caso concorde em 
participar, assiná-lo.  

O objetivo desta pesquisa é  avaliar o custo-utilidade dos moradores dos Serviços Residências 
Terapêuticas do Município do Recife e compará-lo com os pacientes hospitalizados em longa 
permanência nos Hospitais Psiquiátricos. 

O entrevistador  fará algumas perguntas relacionadas à sua qualidade de vida, ou seja, como o 
senhor(a), está se sentindo no momento. 

Ao participar, o(a) senhor(a) estará contribuindo para uma melhor organização dos serviços de 
saúde mental  e terá garantia de: 

Receber resposta à pergunta ou esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre os 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados com a pesquisa; 

Poder retirar o seu consentimento e deixar de participar da pesquisa a qualquer 
momento; 

Não será identificado(a) e será mantido sigilo das informações prestadas; 

Que esta pesquisa não oferece nenhum risco, pois não vai ser realizado nenhum exame 
ou procedimento; 

Solicitamos ainda a sua permissão para que o questionário respondido pelo senhor(a), passe a 
fazer parte do banco de dados do IMIP, considerando que pode fazer parte de estudos futuros, 
porém todas as garantias de anonimato estão asseguradas; 

Também solicitamos a permissão para utilização das informações desta pesquisa em 
publicações científicas sem, contudo, aparecer seu nome. 

Declaro que li este documento, tive todos os esclarecimentos necessários sobre o seu conteúdo. 
Entendi a finalidade da pesquisa e estou ciente e esclarecido(a) sobre tudo o que acontecerá 
durante o estudo. Eu dou meu livre consentimento para participar deste projeto, de acordo com 
o descrito neste documento. 

Eu................................................................................................RG...................................abaixo 
assinado, tendo recebido as informações acima e ciente dos meus direitos, concordo em 
participar. 

Assinatura do entrevistado .................................................................................................. 



Testemunha  

.......................................................................................................................... 

Assinatura do Coordenador 

 ................................................................................................. 
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