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Resumo 

 

A esquizofrenia, uma doença mental crônica, é caracterizada por 

distorções do pensamento e da percepção associadas, na maior parte do 

tempo a um afeto embotado ou inadequado. Atualmente, são 

investigados, além dos déficits cognitivos e sintomas negativos, 

aspectos preditores de funcionalidade na esquizofrenia. Esta pesquisa 

faz parte de estudo transversal em um ambulatório de esquizofrenia e 

tem como objetivo avaliar aspectos preditores de funcionalidade nos 

pacientes. Foram realizados três estudos: 1) levantamento das 

perspectivas conceituais de funcionalidade em pacientes adultos com 

esquizofrenia, bem como dos instrumentos disponíveis para a avaliação 

do construto; 2) evidências de validade e de precisão do instrumento de 

avaliação de funcionalidade UPSA-B-BR; e 3) avaliação de 

funcionalidade por meio da análise de variáveis sociodemográficas, 

clínicas, cognitivas e de qualidade de vida. No estudo 1 foram 

encontradas nove perspectivas conceituais e 43 instrumentos utilizados 

para avaliar a funcionalidade em pacientes adultos com esquizofrenia, 

sendo que desses, apenas oito foram construídos e validados 

especificamente para esse contexto. Nos estudos 2 e 3 a amostra final 

totalizou 124 casos. O instrumento UPSA-B-BR apresentou um índice 

de consistência interna considerado bom, porém não foi capaz de 

discriminar os sujeitos com maior funcionalidade. Apresentou 

correlações moderadas com a escala AGF e QLS, e correlações baixas 

com os escores das subescalas “Sintomas Positivos” e “Psicopatologia 

Geral” da PANSS. Na análise fatorial o índice de adequação da amostra 

encontrado foi considerado mediano. A extração de dois fatores foi a 

que melhor se adequou à estrutura teórica do construto, com índice de 

consistência interna de 0,87 e variância explicada de 45% no primeiro 

fator e 20% no segundo fator, os quais não correspondem a hipótese 

teórica inicial. O escore da UPSA-B-BR foi utilizado como desfecho na 

avaliação dos preditores de funcionalidade. O modelo final da regressão 

explicou 68% da variância, em um modelo no qual cognição, sintomas 

negativos e tempo de estudo tiveram maior impacto preditivo na 

funcionalidade da amostra avaliada. Sugere-se estudos com ampliação 

da amostra para validação dos resultados e elucidação do modelo teórico 

do construto. 

Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Esquizofrenia. Funcionalidade. 

Validade de testes psicológicos. 



 
 

Abstract 

 

Schizophrenia is a chronic mental illness defined by distortions of 

thought and perception associated with a frequent blunt or inadequate 

affect. Currently, predictors and determinants of functional outcome in 

schizophrenia besides are investigated beyond cognitive deficits and 

negative syndromes. This research is part of a cross-sectional study in 

an outpatient clinic for patients with schizophrenia that sought to 

evaluate predictors of functional outcome. Three studies were carried 

out: 1) review of functional outcomes concepts and available assessment 

tools; 2) psychometric investigation of the Brazilian Version of UCSD 

Performance-based Skills Assessment: brief version (UPSA-B-BR) as a 

measure of functional capacity; and 3) investigation of factors that 

predict poor functional outcome in individuals with schizophrenia. On 

the first study we found nine conceptual perspectives and 43 instruments 

used to measure functional capacity, only 8 were conceived and 

validated specifically for its use with schizophrenia patients. The sample 

for studies 2 and 3 was 124 cases. The UPSA-B-BR presented good 

internal consistency but did not discriminate the subjects with greater 

functional capacity. We found moderate correlations with Global 

assessment of function (GAF) and Quality of Life Scale (QLS) scores 

and low correlations with Positive Symptoms and Psychopathology 

subscales of Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS). Factor 

analysis indicated a 2 factors solution, and sample size was considered 

adequate. The internal consistency was 0,87 and explained variance of 

45% on the first factor and 20% on the second factor. This 2 factor 

model do not correspond to an initial theoretical hypothesis. The UPSA-

B-BR score was used as an outcome to evaluate predictors of functional 

capacity. The final regression model explained 68% of the variance in 

which cognition negative symptoms and years of education had a 

greater predictive impact on the functional capacity of the sample 

evaluated. We suggest studies with a larger sample to confirm the 

results and to provide a better understanding of the theoretical model of 

the construct. 

 

Keywords: Assessment. Schizophrenia. Functional Outcome. 

Psychological assessment validation. 
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Apresentação 

 

A esquizofrenia, uma doença mental crônica, é caracterizada por 

distorções do pensamento e da percepção associadas, na maior parte do 

tempo, a um afeto embotado ou inadequado. Ainda que a farmacoterapia 

seja o pilar central do tratamento da esquizofrenia, 15% dos pacientes 

não responde bem ao uso da medicação e, para todos os casos de 

pacientes com esquizofrenia, apenas a terapia medicamentosa não é 

suficiente para a recuperação adequada do indivíduo (Fleischhacker et 

al., 2014; Melnik & Atallah, 2011). 

Desde a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), o diagnóstico da esquizofrenia aparece 

caracterizado pelo “empobrecimento das relações humanas” (American 

Psychiatric Association, 1952), e a partir da revisão da terceira edição 

do manual (American Psychiatric Association, 1968), a ausência de 

sintomas típicos não é mais critério exclusivo de avaliação, e a 

disfunção social e ocupacional aparece como novo critério definidor da 

presença do transtorno. A necessidade da melhor definição do conceito 

de funcionalidade em esquizofrenia acompanhou a mudança ocorrida 

com a introdução de medicações antipsicóticas nos anos 1950, quando 

95% dos pacientes internados em hospitais psiquiátricos voltaram a 

participar da comunidade e apresentaram diferentes níveis de 

funcionamento cotidiano, social e ocupacional (Bellack, 2006; Frese, 

Knight, & Saks, 2009; Insel, 2010). 

A constatação na variação desses níveis de funcionamento e suas 

implicações na avaliação e tratamento dos pacientes com esquizofrenia, 

evidenciou a necessidade de aprofundar concepções acerca da 

funcionalidade desses sujeitos (Rosen, Hadzi-Pavlovic, & Parker, 1989; 

Wallace, 1984). Desde então, pesquisas relacionadas à melhora na 

qualidade de vida das pessoas com esquizofrenia tem enfatizado o 

entendimento de aspectos preditores de funcionalidade dos pacientes 

(Andreasen, 1982; Anthony & Liberman, 1986; Bergh et al., 2015; 

Green, Kern, Braff, & Mintz, 2000; Macpherson et al., 2015). 

Ainda existe grande debate quanto ao modelo epistemológico 

utilizado para a definição dos conceitos de funcionalidade e de 

incapacidade (Bampi, Guilhem, & Alves, 2010; Sampaio & Luz, 2009). 

O modelo biopsicossocial de causalidade circular, representado pela 

Classificação Internacional de Incapacidade e Funcionalidade 

(Organização Mundial da Saúde, 2004), compreende a funcionalidade 

enquanto uma interação positiva entre estruturas e funções do corpo, 

com fatores ambientais que não levam à restrição da participação social. 
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Por sua vez, a incapacidade é caracterizada enquanto uma interação 

negativa entre estruturas e funções do corpo e fatores ambientais, a qual 

resulta em um não desempenho de atividades e na consequente restrição 

na participação social (Santos, 2016).  

Em contrapartida, o modelo aqui utilizado parte de uma 

perspectiva ampla do modelo biopsicossocial, a qual admite que, em 

cada condição, há uma interação entre o biológico e o psicossocial, sem 

pressupor que deva intervir em todas as esferas. Entende-se, a partir 

desta perspectiva, a importância de um método científico no qual as 

hipóteses de pesquisa são enriquecidas com o modelo de causalidade 

circular, complementando – e não se opondo – ao modelo de 

causalidade estrutural (Borrell i Carrió, 2002). Desta maneira, adotou-se 

para esse estudo uma concepção que parte do exame da variação dos 

processos mentais observados na esquizofrenia, em direção à exploração 

de fatores psicossociais associados ao fenômeno da funcionalidade nos 

pacientes com esse transtorno (Howes & Murray, 2014).  

Dentro da perspectiva adotada para esse estudo, as principais 

dimensões de desfecho em esquizofrenia são: situação funcional (ou 

funcionalidade), condição clínica e percepção subjetiva do paciente, 

sendo que a literatura aponta que essas áreas nem sempre melhoram 

juntas. A dimensão “condição clínica” engloba sintomas positivos 

(alucinações, delírios e comportamento bizarro) e sintomas negativos 

(embotamento afetivo e isolamento social), típicos do transtorno. 

“Percepção subjetiva do paciente” refere-se ao bem-estar pessoal 

(autoestima e qualidade de vida). Por fim, a dimensão “funcionalidade” 

compreende: funcionamento social (ou o quão socialmente inserido o 

sujeito está), ocupacional (se o sujeito é capaz de manter um emprego 

ou sua vida acadêmica) e vida independente (quão independentemente o 

sujeito pode viver) (Green, Llerena, & Kern, 2015; Harvey, 2014a; 

Harvey et al., 2013).  

Contudo, essa definição de funcionalidade se encontra em 

processo de desenvolvimento e não existe um consenso científico acerca 

dos domínios que compreendem o construto, tampouco a convicção da 

distinção entre cognição, sintomas negativos e funcionalidade (Harvey 

et al., 2011, 2013; Howes & Murray, 2014). Achados científicos 

indicam que os sintomas negativos – uma faceta da dimensão “condição 

clínica” – e a cognição são fatores determinantes de funcionalidade dos 

pacientes (Green et al., 2015; Messinger et al., 2011). Ainda assim, 

essas variáveis explicam apenas uma parcela do fenômeno (Fervaha, 

Foussias, Agid, & Remington, 2014; Pinna, Bosia, Cavallaro, & 

Carpiniello, 2014; Rabinowitz et al., 2012). Atualmente, são objetos de 
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intensa investigação, possíveis relações de interdependência entre 

cognição, sintomas negativos e funcionalidade, bem como outros fatores 

que influenciem a funcionalidade na esquizofrenia, para além da 

cognição e dos sintomas negativos (Browne et al., 2016; Firmin, Luther, 

Lysaker, Minor, & Salyers, 2015; Harvey, 2014c; Livingston & Boyd, 

2010).  

A definição ainda rudimentar do construto funcionalidade 

acarreta algumas dificuldades no campo da pesquisa empírica. Um dos 

desafios, certamente, é a mensuração desse fenômeno (Harvey, 2014b). 

Existem instrumentos disponíveis para avaliar separadamente os 

domínios do que atualmente é compreendido como funcionalidade: 

habilidades de vida independente, funcionamento social e 

funcionamento ocupacional. Esses domínios, quando avaliados 

conjuntamente e por intermédio de um instrumento, resultam em um 

índice de funcionalidade dos sujeitos; entretanto, quando observados 

separadamente e naturalisticamente – na vida real dos sujeitos –, são 

entendidos como preditores de funcionalidade. Assim, ter um emprego – 

a situação ocupacional do sujeito – é um padrão de referência (ouro) do 

domínio “funcionamento ocupacional” do construto funcionalidade e, ao 

mesmo tempo, um preditor de melhores desempenhos em avaliações 

funcionalidade em pessoas com esquizofrenia (Bowie, Reichenberg, 

Patterson, Heaton, & Harvey, 2006; Gupta, Bassett, Iftene, & Bowie, 

2012; Harvey et al., 2013). 

Existem disponíveis, na literatura nacional e internacional, 

instrumentos com estratégias diferentes de coleta da informação, embora 

com o mesmo objetivo: a avaliação de funcionalidade. Nem todos esses 

instrumentos disponíveis foram desenvolvidos para avaliar a 

funcionalidade no contexto da esquizofrenia e grande parte se dispõe a 

avaliar apenas um dos domínios do construto (Gould, Sabbag, Durand, 

Patterson, & Harvey, 2013; Harvey, 2014b; Mausbach, Moore, Bowie, 

Cardenas, & Patterson, 2009). A revisão de literatura de Mausbach e 

colegas (2009) apontou um instrumento de avaliação de performance – 

University of California – San Diego – Performance-Based Skills 

Assessment (UPSA) (Patterson, Goldman, McKibbin, Hughs, & Jeste, 

2001) – como um dos melhores instrumentos disponíveis para avaliar a 

funcionalidade em pessoas com esquizofrenia, e a sua versão breve 

(UPSA-B), como uma alternativa mais prática e igualmente eficaz 

(Mausbach, Harvey, Goldman, Jeste, & Patterson, 2006). Embora tais 

instrumentos já tenham sido traduzidos para o português, não 

apresentam estudo de validade psicométrica satisfatório e necessitam de 
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um aprofundamento no exame de suas características (Mantovani, 

2015).  

Esta pesquisa faz parte do estudo “Variáveis sociodemográficas 

e clínicas associadas ao prognóstico dos pacientes com esquizofrenia e 

outras psicoses, atendidos pelo Programa de Residência Médica em 

Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina / Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina (PRMP-IPq/SC/SES)”, e tem como 

objetivo avaliar a funcionalidade de pacientes adultos com 

esquizofrenia. Para atingir tais objetivos foram realizados os seguintes 

estudos: 1) levantamento das perspectivas conceituais de funcionalidade 

em pacientes adultos com esquizofrenia, bem como dos instrumentos 

disponíveis para a avaliação do construto; 2) busca de evidências de 

validade e precisão do instrumento de avaliação de funcionalidade 

UPSA-B-BR e; 3) investigação de preditores de funcionalidade por 

meio da análise de variáveis sociodemográficas, variáveis clínicas, 

cognição e qualidade de vida. 
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ESTUDO 1. Perspectivas Conceituais e Instrumentos para 

Avaliação de Funcionalidade em Pacientes Adultos com 

Esquizofrenia1 
 

1.1 Introdução 

A esquizofrenia pode ser considerada uma das dez maiores 

causas de incapacidade de funcionamento, atingindo pelo menos 26 

milhões de pessoas ao redor do mundo. Pacientes com esse diagnóstico 

apresentam maiores índices de desemprego, baixa produtividade e 

necessidade de supervisão ou cuidado constantes (Fleischhacker et al., 

2014; Insel, 2010).  

Diversas pesquisas buscam identificar os preditores da 

incapacidade relacionada ao quadro de esquizofrenia (Brandizzi et al., 

2015; Fervaha, Foussias, Agid, & Remington, 2015). Para tanto, é 

necessária a delimitação das características que melhor descrevem o 

desfecho per se, ou seja, como é definido atualmente fenômeno 

funcionalidade (Harvey & Bellack, 2009).  

A definição do construto que representa a funcionalidade 

acompanhou uma mudança ocorrida com a introdução de medicações 

antipsicóticas nos anos 1950, quando 95% dos pacientes internados em 

hospitais psiquiátricos voltaram a participar da comunidade e 

apresentaram diferentes níveis de funcionamento social e ocupacional 

(Frese et al., 2009). Essa variação nos níveis de funcionamento ainda é 

percebida mesmo com o avanço da terapia medicamentosa: alguns 

sujeitos com esquizofrenia não são capazes de viver de forma 

independente e necessitam de supervisão constante, enquanto outros 

conseguem se inserir no mercado de trabalho e manter relacionamentos 

interpessoais.  A constatação da variação nos níveis de funcionamento e 

suas implicações na avaliação e tratamento de pacientes com 

esquizofrenia exacerbou a necessidade do aprimoramento da definição 

do construto, e consequentemente a mensuração do fenômeno.  

Estratégias de mensuração da funcionalidade são necessárias 

quando se busca: a) aferir a eficácia dos tratamentos utilizados; b) 

monitorar a remissão de sintomas indesejados; c) avaliar a capacidade 

de o paciente manter-se sem internações e inserido na vida comunitária; 

d) ter subsídio para a busca de novas estratégias terapêuticas que 

proporcionem melhor adaptação de uma forma global (Green et al., 

2000, 2015). 

                                                           
1 Este estudo serviu de base para a elaboração de um artigo que se encontra atualmente no prelo. 



19 
 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) (American Psychiatric Association, 2013) e a Classificação 

Internacional de Doenças (CID) (World Health Organization, 2010a) 

são fontes utilizadas como referência para o diagnóstico da 

esquizofrenia (Ustun & Kennedy, 2009), sendo que o DSM teve 

influência direta no surgimento do conceito de funcionalidade. Enquanto 

a CID se atém a descrever os sintomas típicos do transtorno 

esquizofrênico, o DSM entende que o diagnóstico envolve um conjunto 

de sinais e sintomas associados com prejuízo no funcionamento 

ocupacional e/ou social, ou seja, associam-se os sintomas e possíveis 

consequências do transtorno para o paciente. Essa compatibilidade na 

descrição dos sintomas entre o DSM e a CID é compreensível, uma vez 

que ambas as classificações foram desenvolvidas paralelamente (Ustun 

& Kennedy, 2009), porém, a inclusão da disfunção social e ocupacional 

como critério no DSM deixou em aberto a avaliação dos profissionais 

clínicos em relação aos aspectos da funcionalidade, mesmo que não os 

tenha definido de maneira específica. 

Desde a primeira edição do DSM, o diagnóstico da esquizofrenia 

aparece caracterizado pelo “empobrecimento das relações humanas” 

(American Psychiatric Association, 1952) e o DSM II (American 

Psychiatric Association, 1968) já apresenta o conceito de baixo nível de 

funcionamento. Na revisão da terceira edição do manual (American 

Psychiatric Association, 1987), a ausência de sintomas típicos não é 

mais critério exclusivo de avaliação e a disfunção social e ocupacional 

aparece como novo critério definidor da presença do transtorno. Apesar 

de ser entendida como fator crucial para o diagnóstico da esquizofrenia, 

em nenhuma das edições está explicitada uma definição operacional dos 

conceitos de disfunção, incapacidade ou funcionalidade. 

A quinta edição do DSM (American Psychiatric Association, 

2013) apresenta mudanças na classificação do transtorno que não serão 

discutidas neste estudo, uma vez que o foco é apenas o critério B: 

disfunção social/ocupacional.  Ao comparar as descrições do critério B 

no DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) e no DSM-5, 

observa-se que não há mudanças entre elas, embora a quinta edição 

contenha um novo instrumento para avaliação clínica desses aspectos. 

Ambas as edições se referem à disfunção social/ocupacional, sendo que 

o funcionamento abrange áreas importantes da vida do indivíduo, como 

trabalho, interação social e autocuidado. 

A avaliação das características diagnósticas da esquizofrenia 

também teve poucas mudanças nas duas edições dos manuais: ambos 

citam, como auxílio para referência, a comparação do indivíduo com 
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esquizofrenia com irmãos não afetados pelo transtorno. No entanto, uma 

mudança significativa no manual foi a inclusão de uma seção específica 

chamada “Instrumentos de Avaliação”. Para a avaliação clínica da 

disfunção funcional ou ocupacional (funcionalidade), é indicada, no 

DSM-5, a Escala de Avaliação de Incapacidade da Organização Mundial 

da Saúde 2.0 (WHODAS 2.0) (World Health Organization, 2010b), em 

substituição à Escala de Avaliação Global do Funcionamento (GAF) e à 

Escala de Avaliação do Funcionamento Social e Ocupacional (SOFAS).  

A WHODAS 2.0 foi desenvolvida para avaliar o nível de 

funcionalidade em seis domínios de vida compreendidos na 

Classificação Internacional de Incapacidade e Funcionalidade (CIF): 

cognição, mobilidade, autocuidado, convivência social, atividades de 

vida e participação na sociedade (World Health Organization, 2002). 

Esse instrumento foi construído para avaliar a funcionalidade em 

pacientes internados por transtorno mental, sem ater-se a um transtorno 

mental específico (Silveira et al., 2013).  

Na CIF são detalhados aspectos de funcionalidade e 

incapacidade, mas não são identificadas as matrizes teóricas definidoras 

do construto funcionalidade (World Health Organization, 2002). Nesse 

documento a funcionalidade é definida enquanto uma interação positiva 

entre estruturas e funções do corpo com fatores ambientais que não 

levam à restrição da participação social. Por sua vez, a incapacidade é 

caracterizada enquanto uma interação negativa entre estruturas e funções 

do corpo e fatores ambientais que resulta em um não desempenho de 

atividades e a consequente restrição na participação social: funções do 

corpo, estruturas do corpo, atividades e participação (Santos, 2016; 

World Health Organization, 2002). Em uma comparação entre DSM, 

CID e CIF, Ustun e Kennedy (2009) concluíram que o modelo 

diagnóstico do DSM define os prejuízos na funcionalidade decorrentes 

da esquizofrenia enquanto limitações em algumas funções cotidianas. Já 

a CIF tem papel complementar à essa definição, uma vez que objetiva 

operacionalizar a avaliação de funcionalidade dentro de uma perspectiva 

conceitual biopsicossocial de incapacidade ou limitação de capacidade. 

Ao longo dos anos, a definição do construto funcionalidade foi 

sendo desenvolvido em conjunto com o processo de elaboração 

instrumentos de avaliação do fenômeno, de forma que os dados 

empíricos contribuíssem para a constante evolução dessa definição. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é caracterizar as perspectivas 

conceituais e os instrumentos de avaliação sobre funcionalidade em 

pacientes adultos com esquizofrenia. 
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1.2 Método 

Para caracterizar as perspectivas conceituais e os instrumentos de 

avaliação sobre funcionalidade em pacientes adultos com esquizofrenia, 

elaborou-se uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de revisão 

permite uma síntese e um aprofundamento do conhecimento de 

determinado fenômeno, ou seja, de maneira sistemática e organizada, a 

revisão integrativa consiste na construção de uma análise ampla da 

literatura, a fim de reunir e sintetizar resultados e conclusões de estudos 

realizados anteriormente (Benefield, 2003; Broome, 2000). 

Nesse sentido, foi realizada busca de artigos científicos nas 

línguas portuguesa e inglesa em bibliotecas virtuais e bases de dados 

gratuitas: Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Schizophrenia 

Bulletin, Redalyc, Lilacs e Psycnet. Os critérios de seleção foram: 1) ser 

artigos publicados entre 2005 e 2015; 2) conter no título a palavra 

esquizofrenia/ schizophrenia associada às palavras funcionalidade/ 

functional outcome/ functioning/ everyday functioning e avaliação/ 

medida/ evaluation/ trial/ assessment; 3) conter, nos artigos, 

instrumentos validados psicometricamente; 4) ser estudos que 

avaliassem a funcionalidade de pacientes com esquizofrenia. Foram 

definidos como critérios de exclusão: 1) pesquisas que contivessem no 

título ou resumo as palavras autismo/ autism, ou demência/ dementia.  

Os transtornos do espectro autista e a esquizofrenia são 

síndromes diferentes quanto aos seus critérios de definição, idade de 

início e curso da doença. Entretanto, ambas apresentam aspectos que 

interferem na capacidade funcional destes pacientes: déficits nas funções 

sociais e emocionais e no processamento da informação (Eack et al., 

2013; Lugnegard, Unenge Hallerback, Hjarthag, & Gillberg, 2013). A 

esquizofrenia também compartilha algumas características com quadros 

de demência (Chan et al., 2015), os quais também impactam no 

funcionamento dos pacientes na vida cotidiana. Uma vez que a 

funcionalidade é estudada em quadros como autismo e demência, fez-se 

necessária a seleção de estudos que abordassem o tema apenas no 

contexto do paciente com esquizofrenia. Os outros três critérios de 

exclusão foram pesquisas que avaliassem: 2) aspectos estritamente 

fisiológicos ou neurológicos; 3) funcionalidade não associada à 

esquizofrenia; 4) aspectos cognitivos sem avaliação concomitante de 

funcionalidade. 

Uma vez realizada a primeira seleção dos artigos, foram lidos e 

analisados aqueles que mencionaram e descreveram pelo menos um 

instrumento que avaliasse funcionalidade em sujeitos com esquizofrenia 
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e que explicitassem perspectivas conceituais referentes à funcionalidade 

na esquizofrenia. Os artigos que apresentaram todos os elementos de 

inclusão foram analisados nos seguintes aspectos: características das 

perspectivas conceituais do fenômeno funcionalidade na esquizofrenia; 

características estruturais e de utilização dos instrumentos de avaliação 

de funcionalidade; e dimensões do construto avaliadas nesse 

instrumento.  

 

1.3 Resultados e Discussão 

A pesquisa nas bases de dados resultou em um total de 112 

artigos, dos quais 40 foram coletados da Schizophrenia Bulletin, 51 da 

BVS, 5 da Scielo e 16 da Psycnet. Após a leitura, foram excluídos 50 

artigos que apresentaram alguma limitação com relação ao escopo desta 

revisão. Dentre os 62 artigos restantes, apenas um se referia a um estudo 

conduzido no Brasil. Assim, foram encontradas nove perspectivas 

conceituais em estudos de: Green, Kern, Braff e Mintz (2000), Gladsjo e 

colegas (2004), Brekke, Kay, Lee e Green (2005), Wykes e Reeder 

(2005), Bowie, Reichenberg, Patterson, Heaton e Harvey (2006), 

Granholm, Ben-Zeev e Link (2009), Harvey e Bellack (2009) e Harvey 

(2014a) e Green (2016).  

1.3.1 Perspectivas conceituais de funcionalidade em pacientes 

adultos com esquizofrenia. 

A revisão de literatura de Green em 2000, indicava como 

desfecho de funcionalidade alguns aspectos separados em três categorias 

gerais: 1) sucesso nos programas de reabilitação psicossocial; 2) estudos 

que acessaram habilidades de resolução de problemas sociais em 

ambiente de laboratório (capacidade funcional); e 3) estudos que 

consideraram desempenho em atividades cotidianas e aspectos gerais do 

comportamento em comunidade. Mesmo que sem a explicitação de 

matrizes teóricas que suportariam estas categorias gerais, a produção 

desse tipo de conhecimento é relevante por ser uma das primeiras 

iniciativas científicas para a organização da definição de funcionalidade. 

A proposta de Gladsjo e colegas (2004) foi desenvolvida para 

ajudar nas pesquisas de tratamentos farmacológicos focadas nos déficits 

cognitivos associados à esquizofrenia, e destaca como indicadores de 

desfecho de funcionalidade: a) mudanças no déficit cognitivo dos 

pacientes; b) capacidade funcional; e c) aspectos cognitivos relacionados 



23 
 

à funcionalidade cotidiana. Sugere também que, além destes 

indicadores, o histórico do paciente pode influenciar a funcionalidade.  

Brekke e colaboradores (2005) propuseram uma perspectiva 

conceitual de funcionalidade, testada por meio da análise fatorial, 

composta por cinco dimensões: neurocognição, cognição social, 

competência social, suporte social e funcionalidade cotidiana. Wykes e 

Reeder (2005) sugeriram uma perspectiva cuja ênfase estava na 

cognição dos pacientes, e também na relação entre habilidades 

cognitivas básicas e a funcionalidade cotidiana. Os fatores 

independentes que mediaram a relação cognição x funcionalidade foram: 

a) oportunidade; b) nível de habilidades preexistentes; c) suporte social; 

e d) motivação. 

Nas proposições de Bowie (et al., 2006), foram indicadas quatro 

dimensões de funcionalidade: a) desempenho neuropsicológico; b) 

mensuração da capacidade funcional; c) variação dos sintomas; e d) 

influências adicionais. À época os autores fizeram uma distinção entre 

capacidade funcional e funcionalidade, pois entenderam que nem 

sempre o fenômeno mensurado por instrumentos ou em ambientes de 

pesquisa – denominado de capacidade funcional – representa a 

funcionalidade na vida real. Nesse estudo, assim como nos estudos de 

Brekke (et al., 2005) e Wykes e Reeder (2005), também foram testadas 

as dimensões da funcionalidade por meio de análise fatorial. Os 

resultados mostraram que o desempenho neuropsicológico influencia 

desfechos de funcionalidade cotidiana de forma mediada pela 

capacidade funcional, e que sintomas não impactam diretamente nessa 

capacidade e no desempenho neuropsicológico. Mais especificamente, 

os autores sugeriram que sintomas negativos e depressão (e não os 

sintomas positivos) estavam relacionados com funcionalidade cotidiana, 

mas não com desempenho neuropsicológico ou medidas de capacidade 

funcional – aqui também entendida como a funcionalidade medida por 

meio de instrumentos ou em ambiente de pesquisa. 

Granholm et al. (2009) relacionaram déficits neurocognitivos 

com capacidade funcional, medidos por instrumentos de performance 

(role-play). Afirmaram que estudos e avaliação da capacidade funcional 

são necessários, porém não são suficientes para explicar a 

funcionalidade cotidiana. Explicitaram como mediadores desta relação: 

a) fatores pessoais (atitudes, anedonia, motivação, etc.) e b) fatores 

ambientais (suporte social, por exemplo). 

Harvey e Bellack (2009)  afirmaram que um dos maiores desafios 

relacionados à funcionalidade continua sendo a falta de consenso sobre a 

definição do construto e de parâmetros que possam ser usados para 
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classificar o processo de recuperação dos pacientes. Eles propuseram a 

constituição da funcionalidade em três dimensões baseadas nas 

atividades cotidianas, que são requisitos para um funcionamento 

adaptado dentro das culturas ocidentais: a) atividades produtivas; b) 

atividades de automanutenção ou cuidado e de habitação; e c) relações 

interpessoais. Entenderam, também, que essas três amplas dimensões 

são relevantes para qualquer indivíduo inserido nessa cultura. 

Harvey (2014a) revisou as dimensões de funcionalidade na 

esquizofrenia e classificou os déficits em objetivos e subjetivos. Os 

déficits objetivos de funcionalidade compreendem as áreas: a) 

ocupacional; b) relações interpessoais; e c) autocuidado. Os déficits 

subjetivos são as impressões percebidas pelo paciente em relação à: a) 

sobrecarga ocasionada pela doença; e b) qualidade de vida. Nesse 

sentido, suas conclusões são um apanhado das perspectivas teóricas 

estudadas e ampliam o entendimento atual das dimensões que compõem 

a funcionalidade direcionada na esquizofrenia. 

Mais recentemente, em uma nova revisão de literatura, Green 

(2016) propôs a separação do construto funcionalidade e dos aspectos de 

percepção subjetiva do sujeito em relação `sua recuperação e ao impacto 

ocasionado pelo transtorno. O autor reorganizou as principais dimensões 

de desfecho em esquizofrenia classificando-as em: situação funcional 

(ou funcionalidade), condição clínica e percepção subjetiva do paciente. 

Nessa perspectiva, a dimensão “condição clínica” engloba sintomas 

positivos (alucinações, delírios e comportamento bizarro) e sintomas 

negativos (embotamento afetivo e isolamento social), típicos do 

transtorno. “Percepção subjetiva do paciente” se refere ao bem-estar 

pessoal (autoestima e qualidade de vida). Por fim, a dimensão 

“funcionalidade” compreende: funcionamento social (ou o quão 

socialmente inserido o sujeito está), ocupacional (se o sujeito é capaz de 

manter um emprego ou sua vida acadêmica) e vida independente (quão 

independentemente o sujeito pode viver). 

Cada perspectiva teórica de funcionalidade foi, ao longo do 

tempo, explicitando ou enfatizando aspectos relacionados ao fenômeno 

funcionalidade, e à medida que as pesquisas avançaram, evidenciando 

qual a relação entre tais aspectos. As perspectivas teóricas encontradas 

representam a evolução desse construto que ainda se encontra em 

desenvolvimento. A busca de estratégias de avaliação do fenômeno por 

intermédio de diferentes instrumentos têm contribuído para a evolução 

do construto funcionalidade em esquizofrenia, confirmando ou 

ampliando as perspectivas existentes (Green, 2016; Green et al., 2015; 

Harvey, Velligan, & Bellack, 2007).  
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1.3.2 Instrumentos para avaliação de funcionalidade em 

pacientes adultos com esquizofrenia: 

Foram encontrados 43 instrumentos utilizados para avaliar a 

funcionalidade em pacientes adultos com esquizofrenia: destes, 35 

instrumentos, apesar de terem sido usados em pacientes com 

esquizofrenia, não eram específicos para este contexto. Tais 

instrumentos foram aplicados em estudos que pretendiam avaliar a 

funcionalidade de pacientes com esquizofrenia, apesar de terem sido 

construídos para avaliar a funcionalidade em transtornos mentais e/ ou 

outras condições clínicas (Ascher-Svanum et al., 2008; Bell, Corbera, 

Johannesen, Fiszdon, & Wexler, 2013; Bowie et al., 2007; Burns et al., 

2009; Cardenas et al., 2013; Cassidy, Norman, Manchanda, Schmitz, & 

Malla, 2010; Cornblatt et al., 2007, 2012; Dickinson, Bellack, & Gold, 

2007; Eack, Pogue-Geile, Greenwald, Hogarty, & Keshavan, 2011; 

Gould et al., 2013; Granholm et al., 2009; Granholm, Holden, Link, 

McQuaid, & Jeste, 2013; Grant, Huh, Perivoliotis, Stolar, & Beck, 2012; 

Heinrichs, Ammari, Miles, & McDermid Vaz, 2010; Horan et al., 2012; 

Karilampi, Helldin, & Archer, 2011; Keefe, Poe, Walker, & Harvey, 

2006; Lysaker, Roe, & Yanos, 2006; MacDonald et al., 2005; Magliano, 

Fiorillo, Malangone, De Rosa, & Maj, 2006; Mathews & Barch, 2010; 

McFarlane et al., 2015; Moore, Harmell, et al., 2013; Niendam et al., 

2007; Ochoa, Salvador-Carulla, Villalta-Gil, Gilbert, & Haro, 2012; 

Pitkanen et al., 2012; Reeder, Smedley, Butt, Bogner, & Wykes, 2006; 

Sabbag et al., 2012; Shi, He, Cheung, Yu, & Chan, 2013; Vaskinn et al., 

2011; Velligan, Alphs, Lancaster, Morlock, & Mintz, 2009; Voruganti 

et al., 2007; Zimmer, Duncan, Laitano, Ferreira, & Belmonte-de-Abreu, 

2007). 

Apesar da quantidade de instrumentos encontrados nesta revisão, 

existem diferenças entre os instrumentos que avaliam sintomas físicos 

ou psiquiátricos associados a funcionalidade (Gould et al., 2013; Keefe, 

Poe, Walker, & Harvey, 2006). Nos instrumentos que avaliam de uma 

forma ampla a condição clínica do paciente, torna-se ainda maior a 

possibilidade de uma avaliação inadequada, pois tais instrumentos 

avaliam dimensões sociais e comportamentais como um dos domínios 

da funcionalidade, junto com outros aspectos que podem estar 

indiretamente associados a ela. Esses instrumentos incluem aspectos 

físicos e motores em seu escopo, sendo que estes não são fatores 

estritamente incapacitantes da esquizofrenia.  

A Global Assessment Scale (GAS) é um exemplo de instrumento 

de avaliação global e resultado de um aperfeiçoamento da primeira 
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escala de avaliação global -  Health Sickness Rating Scale (HSRS) - 

desenvolvida em 1962 (Thornicroft & Tansella, 2010). Dentre os 

domínios que compõem a estrutura destas escalas, são avaliados 

sintomas psiquiátricos como: humor depressivo, insônia, euforia e 

comportamento antissocial. Apesar de ambas (HSRS e GAS) estarem 

em desuso por apresentarem versões mais recentes, nesta revisão três 

estudos utilizaram a GAS (Eack et al., 2011; Grant et al., 2012; 

MacDonald et al., 2005). 

O ensaio clínico de Grant et al. (2012), por exemplo, buscou 

avaliar a eficácia da terapia cognitiva em pacientes com esquizofrenia 

com baixo nível de funcionamento e utilizou a GAS como único 

instrumento de avaliação de funcionalidade, além de dois outros 

instrumentos para avaliar sintomas típicos do transtorno. Levando em 

conta que a GAS também avalia os sintomas típicos do transtorno, 

qualquer resultado do estudo precisaria ser interpretado com ressalvas 

(Bellack et al., 2007), ou seja, afirmar que os sujeitos pesquisados 

apresentaram melhora em seu funcionamento é inadequado, uma vez 

que a funcionalidade não foi avaliada pelos instrumentos. Os autores, 

inclusive, reconheceram que a escolha da GAS para avaliar a 

funcionalidade é passível de crítica, e necessita ser repensada no caso de 

estudos posteriores. 

A Global Assessment of Functioning (GAF), usada em nove 

estudos encontrados nesta revisão, foi projetada como parte da avaliação 

do eixo 5 no DSM-III-R e continua a ser amplamente utilizada. Além 

disso, tanto quanto a GAS, apresenta como principal limitação a 

combinação da avaliação de sintomas e aspectos de funcionalidade, 

resultando em um único escore. Numa tentativa de minimizar a 

indiferenciação entre sintoma e funcionalidade, o DSM-IV excluiu os 

itens relacionados a sintomas psiquiátricos dos domínios da GAF, 

construindo outra escala denominada Social and Ocupational 

Functioning Assessment Scale (SOFAS). A SOFAS foi sugerida como 

um recurso para monitorar a funcionalidade social e ocupacional, 

independentemente da severidade dos sintomas do transtorno, e 

apresentou adequada validade psicométrica (Thornicroft & Tansella, 

2010). Entretanto, os dados encontrados nesta revisão evidenciam que a 

SOFAS é pouco utilizada no contexto da pesquisa, aparecendo em 

apenas três estudos clínicos nos últimos 10 anos. No estudo de 

Gorwood, Burns, Juckel, Rossi, San e Hargarter (2013) acerca do uso de 

instrumentos padronizados no contexto clínico, dentre 4163 psiquiatras 

consultados, 47% dos sujeitos entrevistados relataram o uso da GAF 
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como instrumento de avaliação de sua preferência, sendo que apenas 9% 

faz uso da SOFAS.  

A Global Functioning: Social Scale (GF: social), Global 
Functioning: Role (GF: Role) e a Global Assessment of Functioning: 

Disability (GAF-D: disability) resultam de esforços para discriminar 

domínios dos sintomas avaliados na GAF (Cornblatt et al., 2007). Os 

itens desses instrumentos foram retirados da GAF, indo ao encontro de 

perspectivas conceituais de incapacidade, tal como apresentada na CIF, 

em que há uma clara distinção entre sintomatologia e funcionamento 

psicológico (Harvey, 2014a). 

Outra escala que avalia globalmente a funcionalidade de 

pacientes e que não distingue sintomatologia de funcionamento 

psicológico é a World Health Organization Psychiatric Disability 

Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Esse instrumento tem sido 

utilizado em estudos conduzidos em populações com transtornos 

mentais e indicado, no DSM-5, em substituição à GAF (American 

Psychiatric Association, 1968). É uma medida genérica usada para 

avaliar um amplo espectro de transtornos em uma variedade de 

situações, em diferentes grupos ou populações.  

Instrumentos como GAS, GAF e WHODAS 2.0, que avaliam 

vários tipos de transtornos, os quais podem afetar a funcionalidade, 

trazem resultados incertos quando mensuram aspectos específicos de um 

transtorno como esquizofrenia. Instrumentos que avaliam, de forma 

global várias dimensões de diferentes transtornos mentais ou condições 

físicas podem produzir vieses de interpretação na aferição de 

dificuldades de interação social – comumente encontradas em pacientes 

com esquizofrenia. Além disso, não ajudam o pesquisador na 

compreensão de quais especificidades apresentam maior impacto 

preditor de funcionalidade desses pacientes. É necessária, portanto, uma 

medida capaz de avaliar variações típicas da funcionalidade em 

esquizofrenia (Thornicroft & Tansella, 2010).  

Nessa revisão foram encontradas algumas propostas de 

instrumentos de avaliação de funcionalidade que foram desenvolvidos 

ou adaptados e validados em amostras de pacientes adultos com 

esquizofrenia. Tais instrumentos não incluem aspectos físicos em seu 

escopo e examinam apenas as dimensões de funcionamento social, 

ocupacional e vida independente (Green, 2016; Harvey, 2014a). 

Instrumentos que avaliam a funcionalidade por meio de situações e 

dificuldades cotidianas típicas dos pacientes com esquizofrenia são 

imprescindíveis.  Questões de validade semântica e a clareza na 

construção dos itens do instrumento terão impacto quando a amostra 
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estudada apresenta dificuldades cognitivas que interferem diretamente 

na capacidade de interpretação do conteúdo dos itens (Pasquali, 2010; 

Pontes & Elkis, 2013). Os oito instrumentos desenvolvidos ou adaptados 

para uso com pacientes adultos com esquizofrenia podem ser 

encontrados na Tabela 1. Percebe-se que entre 2005 e 2016, todas as 

pesquisas utilizaram instrumentos que avaliam o domínio das “Relações 

Interpessoais”, seguido do fator “Vida independente ou Autocuidado” 

avaliado em seis estudos.  

 
Tabela 1:  

Instrumentos para avaliação de funcionalidade em pacientes com esquizofrenia 
Instrumentos Dimensões avaliadas Estudos que utilizaram o 

instrumento 

UPSA – University of 

California, San Diego, 

Performance-Based Skills 

Assessment 

Autocuidado,  

Relações interpessoais, 

Área ocupacional 

Granholm et al., 2005; Harvey, 

2014a; Heinrichs et al., 2010; Keefe 

et al., 2006; Mausbach et al., 2006; 

Moore, Harmell, et al., 2013; 

Moore, Viglione, Rosenfarb, 

Patterson, & Mausbach, 2013 

UPSA-B – University of 

California, San Diego, 

Performance-Based Skills 

Assessment - Brief 

Autocuidado,  

Relações interpessoais 

Cardenas et al., 2013; Gould et al., 

2013; Mausbach et al., 2010, 2011; 

Sabbag et al., 2012; Shi et al., 2013 

C-UPSA – Computadorized 

UCSD Performance-Based 

Skills Assessment 

Autocuidado,  

Relações interpessoais, 

Área ocupacional 

Moore, Harmell, et al., 2013 

SFS – Social Functioning 

Scale 

Autocuidado,  

Relações interpessoais, 

Área ocupacional 

Ciudad, Olivares, Bousono, Gomez, 

& Alvarez, 2006; Mathews & 

Barch, 2010 

QLS – Quality of Life Scale Autocuidado,  

Relações interpessoais, 

Área ocupacional, 

Qualidade de vida  

Bell et al., 2013; Bowie et al., 2007; 

Gould et al., 2013; Lysaker et al., 

2006; Velligan et al., 2009; 

Zawadzki et al., 2013 

COTE – Comprehensive 

Occupational Therapy 

Evaluation Scale 

Autocuidado,  

Relações interpessoais, 

Área ocupacional 

Li, Ying, & Deng, 2012 

 

RSAS – Revised Anhedonia 

Scale 

Relações interpessoais Granholm et al., 2009 

LSP-VP-39 – Life Skills 

Profile –Versão Portuguesa 

Autocuidado, 

Relações interpessoais, 

Área ocupacional 

Rocha  C., Aguiar, & Marques, 

2008 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Dentre os instrumentos que avaliam a funcionalidade, destacam-

se o University of California – San Diego – Performance-Based Skills 

Assessment (UPSA) e a sua versão breve: University of California – San 

Diego – Performance-Based Skills Assessment- Brief (UPSA-B). Ambas 

as versões têm sido amplamente utilizadas nos últimos anos e têm como 

estratégia de coleta de dados a avaliação do desempenho do sujeito em 

tarefas relacionadas ao construto (Bowie et al., 2006; Mausbach, 

Tiznado, Cardenas, Jeste, & Patterson, 2016; Thornicroft & Tansella, 
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2010; Vella et al., 2017). A versão completa (UPSA), que foi elaborada 

para acessar habilidades necessárias para a vida cotidiana de pacientes 

adultos com esquizofrenia, abrange cinco áreas (cuidados domésticos, 

comunicação, finanças, transporte e planejamento de atividades de 

lazer). A versão breve contém apenas duas subescalas (finanças e 

comunicação).  

A percepção subjetiva dos sujeitos – um aspecto que até pouco 

tempo foi considerado parte da dimensão subjetiva da funcionalidade, 

foi avaliada por apenas um instrumento: Quality of Life Scale (QLS). 

Tal escala foi desenvolvida especificamente para pacientes com 

esquizofrenia, por Heinrichs, Hanlon, e Carpenter (1984), e adaptada 

para o contexto brasileiro (Cardoso, Bandeira, Caiaffa, & Fonseca, 

2002). 

Ao serem considerados os instrumentos que avaliam as 

dimensões de funcionalidade de acordo com a perspectiva mais recente 

do construto (Green, 2016) nota-se que a área ocupacional é o domínio 

menos investigado. Esses resultados evidenciam a necessidade de 

aprofundamento nas pesquisas de desenvolvimento e aprimoramento da 

definição do construto funcionalidade em esquizofrenia. 

 

1.4 Considerações Finais 

O objetivo deste estudo foi caracterizar as perspectivas 

conceituais e os instrumentos de avaliação da funcionalidade em 

pacientes adultos com esquizofrenia. Em relação às perspectivas 

conceituais, os resultados apontaram para uma recente reorganização 

das principais dimensões de desfecho em esquizofrenia enquanto: 

situação funcional (ou funcionalidade), condição clínica e percepção 

subjetiva do paciente. Essas alterações nos domínios do construto 

evidenciam o processo de desenvolvimento em que se encontra a 

definição do fenômeno. A menor utilização de instrumentos que avaliam 

as percepções subjetivas dos sujeitos parece refletir a mudança no estado 

da arte indicando que tais aspectos caracterizam um fenômeno distinto 

da funcionalidade.  

Por fim, é importante que os instrumentos sejam elaborados e 

adaptados para o contexto dos pacientes com esquizofrenia levando em 

consideração o conhecimento e perspectivas conceituais já existentes na 

área. Os instrumentos precisam ser examinados criteriosamente para que 

possam contribuir para validação do construto e clínicos ou 

pesquisadores devem se preocupar com a escolha de instrumentos 

válidos para pacientes com esquizofrenia.  



30 
 

No contexto brasileiro, é necessário que seja produzido 

conhecimento para confirmar (ou não) resultados produzidos 

internacionalmente. É preciso, ainda, que estudos confirmem a diferença 

dos construtos funcionalidade em esquizofrenia, funcionalidade geral e 

da percepção subjetiva do sujeito acerca do transtorno. 
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ESTUDO 2. Evidências de Validade e Precisão do Instrumento 

“University Of California – San Diego – Performance-based Skills 

Assessment – Versão Breve (UPSA-B-BR)” 

 

2.1 Introdução 

O tratamento farmacológico de pacientes com esquizofrenia 

alcançou mudanças significativas nas últimas décadas e possibilitou um 

relevante avanço na redução de grande parte dos sintomas típicos do 

transtorno – alucinações, delírios, comportamentos bizarros, pensamento 

desorganizado, afeto embotado, avolia e anedonia. Apesar deste avanço, 

muitos desses indivíduos ainda permanecem em situação de isolamento 

social e com baixa qualidade de vida, contribuindo para que esse 

transtorno esteja dentre as dez maiores causas de incapacidade 

(Fleischhacker et al., 2014; McFarlane et al., 2015).  

A melhora das condições de vida dos pacientes é foco das 

pesquisas atuais, e a recuperação é baseada em três dimensões: situação 

funcional (ou funcionalidade), condição clínica e percepção subjetiva do 

paciente, sendo que essas áreas nem sempre melhoram simultaneamente 

e, que deficiências cognitivas e sintomas negativos são os preditores 

mais consistentes de incapacidade (Fleischhacker et al., 2014; Green et 

al., 2015; Harvey, 2013, 2014a).  Entende-se que, para avaliar o curso 

do transtorno ou de um tratamento, ambas as dimensões devem ser 

contempladas, e, corroborando esta perspectiva, desde 2004 os Estados 

Unidos adotaram a postura de liberar novos medicamentos ou 

tratamentos para esquizofrenia diante de comprovada eficácia na 

melhora nos déficits cognitivos e na funcionalidade dos pacientes, não 

sendo considerada suficiente a melhora apenas clínica (Buchanan et al., 

2011; Matza et al., 2006). 

A efetividade da mensuração dos sintomas típicos e dos déficits 

cognitivos comuns ao transtorno é evidente, visto que se encontram 

estabelecidos instrumentos que rastreiam de forma satisfatória estes dois 

aspectos (Blanchard, Kring, Horan, & Gur, 2011; Buchanan et al., 2011; 

Burton et al., 2013; Fett & Maat, 2013; Gee et al., 2016; Green, Harris, 

& Nuechterlein, 2014; Kay, Fiszbein, & Opler, 1987; Kirkpatrick, 

Fenton, Carpenter, & Marder, 2006; Van Den Oord et al., 2006). 

Entretanto, a mensuração dos prejuízos sociais, ocupacionais e das 

habilidades que possibilitam uma vida autônoma do paciente, ou seja, a 

mensuração da funcionalidade ainda é foco de debates e portanto carece 

de um consenso na comunidade científica (Bellack et al., 2007; 
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Galderisi et al., 2015; Green et al., 2015; Leifker, Patterson, Bowie, 

Mausbach, & Harvey, 2010).  

Essa falta de consenso acerca da avaliação da funcionalidade em 

esquizofrenia é reflexo da própria definição do construto – ainda em 

fase de estruturação –, que tenta abarcar uma ampla gama de 

comportamentos e habilidades dentro de três domínios: funcionamento 

social (ou o quão socialmente inserido o sujeito está), ocupacional (se o 

sujeito é capaz de manter um emprego ou sua vida acadêmica) e vida 

independente (quão independentemente o sujeito pode viver) (Green et 

al., 2015; Harvey et al., 2013; Thornicroft & Tansella, 2010). Apesar da 

definição rudimentar do construto, está estabelecida a existência de uma 

relação complexa entre transtornos mentais, como a esquizofrenia, e 

déficits na funcionalidade dos pacientes, e, para que seja possível a 

investigação dos aspectos específicos que mediam esta complexa 

relação, são necessários instrumentos de avaliação capazes de 

discriminar variações nos níveis de funcionalidade dos sujeitos ou 

mudanças significantes na funcionalidade dos pacientes.  

Habilidades de vida independente, funcionamento social, 

funcionamento ocupacional são considerados atualmente domínios que 

quando avaliados conjuntamente e por intermédio de um instrumento, 

resultam num índice de funcionalidade dos sujeitos. Contudo, quando 

esses domínios são observados separadamente e naturalisticamente – na 

vida real dos sujeitos –, tornam-se preditores de funcionalidade. Dessa 

forma, ter um emprego – a situação ocupacional do sujeito – é um 

padrão de referência (ouro) do domínio “funcionamento ocupacional” 

do construto funcionalidade, e ao mesmo tempo, um preditor de 

melhores desempenhos em avaliações funcionalidade em pessoas com 

esquizofrenia (Cruz & Pimenta, 2005; Harvey, 2014a). 

Dentre os instrumentos que buscam acessar o fenômeno da 

funcionalidade, muitos utilizam pelo menos um domínios do construto 

na composição de sua estrutura e, apesar destes domínios de 

funcionalidade se repetirem em diversos instrumentos, são encontradas 

diferenças relativas à estratégia empregada na coleta de informação, que 

pode variar entre: autorrelato do paciente, relato de um cuidador, escalas 

clínicas de avaliação do comportamento e instrumentos baseados na 

performance em tarefas. Diante do atual estado da arte da 

funcionalidade em esquizofrenia, a qualidade e adequação de um 

instrumento de avaliação de funcionalidade não pode ser determinada 

exclusivamente pela definição do construto, ou seja, por sua validade de 

conteúdo (Gorenstein, Wang, & Hungerbühler, 2016; Pasquali, 2010).  

Além de incluir itens de pelo menos um dos domínios da 
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funcionalidade, um instrumento adequado deverá considerar outras 

propriedades relevantes na medida do fenômeno, como: a) ênfase na 

qualidade psicométrica; b) boa correlação com medidas de sintomas 

clínicos e de performance cognitiva; c) aplicabilidade em âmbito 

internacional que permita comparações transculturais dos achados 

científicos; e, d) utilizar um dos padrões de referência (ouro) no seu 

estudo de validade de critério (Bellack et al., 2007; Browne et al., 2016; 

Gorenstein et al., 2016; Green et al., 2015). 

A revisão de literatura de Mausbach (2009) apontou o 

instrumento de avaliação de performance em tarefas – University of 

California – San Diego – Performance-based Skills Assessment (UPSA) 

– como um dos melhores instrumentos disponíveis para avaliar a 

funcionalidade em pessoas com psicose, e a sua versão breve, UPSA-B, 

como uma alternativa mais prática e igualmente eficaz. O estudo avaliou 

oito instrumentos de acordo com facilidade de administração, validade 

de conceito, conteúdo e critério, a precisão ou fidedignidade e uso em 

ensaios clínicos (Mausbach et al., 2009). Além disso, a UPSA e a 

UPSA-B vêm sendo utilizadas como instrumentos padronizados de 

avaliação de desfecho de funcionalidade em diversos estudos recentes 

(Beck, Grant, Huh, Perivoliotis, & Chang, 2013; Browne et al., 2016; 

Buchanan et al., 2011; Cardenas et al., 2013; Keefe & Reichenberg, 

2016; Mantovani et al., 2015; Sabbag et al., 2012). 

A UPSA, elaborada por Patterson e colaboradores (2001), foi 

construída a partir de critérios de validade de face e é um instrumento de 

avaliação da performance dos sujeitos em tarefas relacionadas a padrões 

de referência, ou marcos, de funcionalidade. Um benefício de 

instrumentos de avaliação de performance é a eliminação da necessidade 

do autorrelato do paciente para a coleta dos dados, uma vez que, nos 

pacientes com esquizofrenia, são frequentes os prejuízos em sua 

autocrítica, consequentes dos sintomas do transtorno (Bellack et al., 

2007; Harvey, 2014c; Harvey et al., 2011; Thornicroft & Tansella, 

2010).  

Os domínios mensurados pelo instrumento elaborado por 

Patterson e colaboradores foram escolhidos após coleta de informação 

junto à profissionais de saúde envolvidos no tratamento, pacientes, 

familiares e literatura disponível. Assim, foram selecionadas cinco áreas 

consideradas essenciais para o bom funcionamento na comunidade: 1) 

atividades domésticas; 2) comunicação; 3) finanças; 4) transporte e 5) 

planejamento de atividades de lazer. O estudo inicial de 

desenvolvimento da escala completa foi feito com cinquenta pacientes, e 

seus resultados foram comparados com os de um grupo não clínico e 
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com outros dois instrumentos de avaliação de funcionalidade via 

autorrelato. A confiabilidade entre juízes foi 0.91 (p < 0,001; n = 20), e 

os escores totais nos grupos clínicos e não clínicos – reportados na 

Tabela 2 – apresentaram uma diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos escores dos grupos (Patterson et al., 2001). 
 

Tabela 2:  

Comparação dos escores na UPSA entre pacientes com esquizofrenia e grupo 

não clínico 
Sub-escala UPSAᵃ Pacientes com 

Esquizofrenia 

(n= 50) 

Média (DP) 

Grupo controle - 

não clínico (n= 20) 

Média (DP) 

t DF p 

Atividades domésticas 9,7 (8,4) 17,5 (3,0) 5,69 68 0,001 

Comunicação 10,9 (6,1) 18,6 (1,3) 8,37 68 0,001 

Finanças 10,7 (7,1) 18,1 (2,2) 6,65 68 0,001 

Transporte 14,1 (6,3) 19,7 (1,5) 5,89 68 0,001 

Plan. atividades lazer 13,4 (3,9) 18,8 (1,2) 8,90 68 0,001 

Escore total UPSAᵇ 58,8 (27,1) 92,6 (5,5) 8,40 68 0,001 

ᵃ Variação possível dos escores em cada sub-escala: 0-20 ᵇ Variação possível dos escores totais: 

0-100. Fonte: Patterson et al, 2001. 

 

Em relação ao instrumento original, a versão breve (UPSA-B) 

apresenta vantagens por necessitar menor tempo de aplicação (UPSA: 

30 minutos / UPSA-B: 10 a 15 minutos), bem como menor número de 

acessórios para a execução das tarefas (Leifker et al., 2010; Mausbach et 

al., 2010). Essa versão foi desenvolvida por Mausbach e colaboradores 

(2006) por intermédio de dois estudos de validação: em um primeiro 

momento, visando estabelecer a validade concorrente e as subescalas da 

UPSA-B, foram avaliados com a UPSA 434 indivíduos com 

esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Na etapa seguinte, com 

intuito de estabelecer a sensibilidade do instrumento, foi utilizada a 

UPSA-B em uma subamostra (n = 240) como forma de avaliação da 

eficácia de uma intervenção psicossocial.  

O processo de validação da versão breve do instrumento (UPSA-

B) enfocou a busca de indicadores de validade e confiabilidade 

psicométrica: para validade discriminante da UPSA-B foram utilizadas 

uma escala de avaliação de funcionamento cognitivo e uma escala de 

avaliação de sintomas típicos do transtorno; para a avaliação da validade 

convergente e da validade de construto, foi utilizada a versão integral do 

instrumento e realizada uma análise fatorial das cinco subescalas 

contidas na UPSA; como critério de validade concorrente, foram 

comparados os escores da UPSA-B entre pacientes que viviam sozinhos 

e indivíduos que necessitavam de algum tipo de supervisão domiciliar 

(domicílios assistidos ou enfermarias).  
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Os resultados do estudo de validação da UPSA-B apontaram um 

modelo final composto por duas subescalas (finanças: carga fatorial = 

0,85 e comunicação: carga fatorial = 0,80) capaz de identificar 

corretamente 70% dos sujeitos da amostra que viviam sozinhos – um 

indicador mínimo de funcionalidade (Mausbach et al., 2006). 

Conforme os resultados do estudo relatado no Estudo 1, validados 

para o contexto brasileiro existem alguns instrumentos de avaliação da 

funcionalidade; entretanto, a maioria demonstra alguma das seguintes 

desvantagens: a) apresenta-se em formato de escalas de autorrelato, 

avaliação do clínico ou familiar; b) avaliam a funcionalidade e sintomas 

típicos do transtorno no mesmo instrumento; c) são instrumentos pouco 

utilizados nas pesquisas internacionais; ou d) são instrumentos que 

avaliam a funcionalidade em outros transtornos mentais, ou seja, não 

foram desenvolvidos especificamente para os pacientes com 

esquizofrenia. Foram encontrados apenas dois instrumentos traduzidos 

para a Língua Portuguesa que tenham sido elaborados e validados para o 

contexto específico da esquizofrenia. A Escala de Qualidade de Vida na 

Esquizofrenia (QLS-BR) avalia a percepção subjetiva do sujeito acerca 

do seu funcionamento em três fatores ou domínios: domínio social, 

domínio ocupacional, domínio intrapsíquico e das relações interpessoais 

(Cardoso et al., 2003, 2002). A versão completa da UPSA foi traduzida 

para o português (brasileiro) em 2015 e apresentou um estudo inicial de 

validade da sua versão breve (Mantovani, 2015; Mantovani et al., 2015). 

O estudo de Mantovani (2015) acerca da tradução e validação dos 

instrumentos UPSA (que recebeu o nome de UPSA-1-BR na sua versão 

brasileira) e UPSA-B (nomeada de UPSA-B-BR aqui no Brasil) 

contaram com amostra modesta (n = 52), o que possivelmente 

impossibilitou uma investigação aprofundada das suas propriedades 

psicométricas. A UPSA-1-BR é composta de 45 itens nos quais a 

avaliação de cada um dos cinco domínios se dá por meio da execução de 

tarefas relacionadas àquele domínio. A avaliação do domínio da 

organização e do planejamento de atividade de lazer se dá por meio da 

elaboração de uma lista com itens a serem levados à praia ou ao 

zoológico. No domínio Finanças, o examinado tem testada a sua 

capacidade de lidar com transações envolvendo dinheiro em espécie ou 

cheque bancário. A comunicação é avaliada por intermédio da 

realização de tarefas ao telefone. A simulação da utilização do 

transporte público é o parâmetro utilizado para o exame do domínio de 

transporte ou mobilidade e, por fim, a capacidade de execução de tarefas 

domésticas é testada mediante a elaboração de uma lista de 

supermercado (Mantovani, 2015). A UPSA-B-BR seguiu o modelo 
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sugerido por Mausbach (2006) e conta com apenas dois domínios: 

Finanças e Comunicação (Mantovani, 2015). 

Os resultados reportados por Mantovani (2015) acerca da 

validade de critério da UPSA-1-BR mencionam pontuações 

significativamente menores dos pacientes com esquizofrenia em relação 

ao grupo-controle (n = 30), em todos os 5 subdomínios e no escore total 

do instrumento (Tabela 3).  

 
Tabela 3:  

Resultados apresentados no estudo de validação da UPSA-1-BR e UPSA-B-BR 
Subdomínios da UPSA-1-BR Pacientes 

(n = 52) 

Controles 

(n = 30) 

Teste 

“t” de 

Student 

p 

Organização e planejamento – média/DP 13,4 (4,0) 16,5 (3,4) -3,6 0,001 

Habilidades de finanças – média/DP 10,3 (5,5) 15,1 (3,9) -4,7 0,000 

Habilidades de comunicação – média/DP 9,3 (4,7) 14,0 (3,9) -4,7 0,000 

Habilidades de transporte – média/DP 14,00 (5,8) 16,4 (4,3) -2,0 0,048 

Habilidades tarefas domésticas – média/DP 11,9 (7,7) 17,0 (3,1) -4,2 0,000 

     

Pontuação Total UPSA-1-BR – média/DP 58,9 (21,3) 79,1 (13,7) -5,2 0,000 

Coeficiente de variância (%) 36,2 17,3   

Assimetria (EP) -0,61 

(0,33) 

-0,82 

(0,43) 

  

Curtose (EP) -0,10 

(0,65) 

0,43 (0,83)   

Efeito tetoᵃ - 2 (607)   

Efeito chãoᵇ 0 (0,0) -   

     

Pontuação total da UPSA-B-BR – média/DP 49,1 (22,1) 73,1 (16,9) -5,1 0,000 

Coeficiente de variância (%) 45,0 23,1   

Assimetria (EP) -0,9 (0,33) -0,52 

(0,43) 

  

Curtose (EP) -0,38 

(0,65) 

-0,43 

(0,83) 

  

Efeito teto¹ - 1 (3,3)   

Efeito chão² 1 (1,9) -   

DP: Desvio Padrão; EP: Erro Padrão ᵃ número (%) de controles com pontuação maior que 95% ᵇ 

número (%) de pacientes com pontuação menor que 5% Fonte: Mantovani, 2015. 

 

Os resultados mencionam ainda o exame da confiabilidade da 

UPSA-1-BR por meio da investigação da consistência interna 

(pacientes, α = 0,88; controles α = 0,84) e da estabilidade temporal – 

avaliada em 29 pacientes (intervalo médio de 120 dias entre as 

aplicações, correlação entre o teste e o reteste = 0,91; p < 0,01). A 

validade de construto foi analisada por meio da correlação de Spearman 

e apresentou, como era esperado, uma correlação moderada entre os 

escores dos pacientes na UPSA-1-BR e a escala PSP (rho = 0,50; p < 

0,01); e uma correlação também moderada com o instrumento de 

avaliação de funcionalidade AGF (rho = 0,46; p < 0,01). Por meio da 

Curva de Característica de Operação do Receptor (ROC), foram 
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apurados: a) validade de critério – resultados indicando uma acurácia de 

razoável para boa (AUC = 0,79; IC de 95% [0,69-0,89]); e b) 

sensibilidade (0,71) e especificidade (0,70) – Valor Preditivo Positivo 

(VPP) de 80% e Negativo (VPN) de 58% na diferenciação correta entre 

pacientes e controles saudáveis (Mantovani, 2015). 

O estudo inicial de validação da UPSA-B-BR apresentou os 

seguintes indicadores psicométricos: consistência interna para o grupo 

de pacientes (α = 0,88) e no grupo controle (α = 0,84); forte correlação 

entre o teste e o reteste (r = 0,91; p < 0,01; n = 29; intervalo médio de 

120 dias entre as aplicações); boa acurácia na Curva ROC (AUC = 0,80; 

IC de 95% [0,71-0,90]); e valores de sensibilidade (0,75) e 

especificidade (0,70) no ponto de corte de 66,5 (VPP de 81% e VPN de 

62%) na correta identificação de pacientes e controles saudáveis. Foram 

ainda apontadas diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias dos escores totais dos pacientes (58,9) e controles (79,1) 

(Mantovani, 2015).  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é aprofundar a 

investigação das características psicométricas da versão breve do 

instrumento desenvolvido por Patterson, Mausbach e colaboradores 

(Mausbach et al., 2006; Patterson et al., 2001) e traduzido por 

Mantovani (2015): a Versão Brasileira da University of California – San 
Diego – Performance-based Skills Assessment: Brief Version (UPSA-B-

BR). Essa pesquisa busca contribuir com a consolidação de um 

instrumento de avaliação de funcionalidade com características 

singulares, além de colaborar para o desenvolvimento do estado da arte 

da funcionalidade em esquizofrenia, ampliando a discussão acerca do 

construto. 

 

2.2 Método 

2.2.1 Natureza e delineamento da pesquisa  

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, pois procura 

gerar conhecimentos com aplicação prática, direcionados à solução de 

problemas específicos, como a avaliação de funcionalidade na 

esquizofrenia (Gil, 2002). Nesse sentido, apresenta abordagem 

quantitativa de levantamento de dados acerca das características 

psicométricas do instrumento UPSA-B-BR, com objetivo descritivo-

normativo, uma vez que buscou comparar os dados coletados àqueles 

encontrados na literatura internacional por meio do exame de uma 

amostra da população de pacientes adultos com esquizofrenia (Creswell, 
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2010; Dancey & Reidy, 2006; Gray, 2012; Pasquali, 2010; Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista, 2006). 

2.2.2 Participantes, implicações éticas e contexto da pesquisa 

Esta pesquisa contou com uma amostra não probabilística, 

escolhida por conveniência, (Creswell, 2010) de 129 pacientes com 

esquizofrenia, atendidos no Ambulatório de Esquizofrenia e outras 

Psicoses do PRMP-IPq/SC/SES. A pesquisa fez parte do estudo 

“Variáveis sociodemográficas e clínicas associadas ao prognóstico dos 

pacientes com esquizofrenia e outras psicoses, atendidos pelo Programa 

de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa 

Catarina / Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (PRMP-

IPq/SC/SES)”, que teve sua aprovação no Conselho de Ética em 

Pesquisas/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/ CONEP) em 

01/03/2016, de acordo com parecer número 1.432.157 (Apêndice A). 

O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC) é o maior 

hospital público especializado em Psiquiatria de Santa Catarina, 

atendendo pacientes de todo o Estado, além de ser referência estadual no 

tratamento da esquizofrenia.  Fundado em 1941, conta atualmente com 

160 leitos de internações para pacientes com quadros agudos, bem 

como, desde 2004, com um programa de Residência Médica em 

Psiquiatria. O hospital, em conjunto com o Programa de Residência 

Médica, oferece atendimento ambulatorial e recebe os pacientes que 

estiveram internados no IPq/SC ou aqueles agendados via Central de 

Marcação de Consultas da Rede de Atenção Psicossocial do Estado. 

Os critérios de inclusão dos participantes nesta pesquisa foram: 

pacientes com idade igual ou superior a 18 anos; pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo que estivessem 

em acompanhamento regular no Ambulatório de Esquizofrenia e outras 

Psicoses do PRMP-IPqSC/SES; além da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo paciente e seu 

responsável (Apêndice B). Os critérios de exclusão dos participantes 

foram: avaliação clínica de deficiência intelectual que comprometa a 

compreensão das entrevistas; diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno 

esquizoafetivo não confirmado pelo instrumento Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI Plus) e/ou abandono de 

tratamento/acompanhamento no Ambulatório de Esquizofrenia e outras 

Psicoses do PRMP-IPqSC/SES superior a noventa dias.  
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2.2.3 Variáveis de estudo e fontes de coletas de dados 

Foram incluídas neste estudo as seguintes variáveis 

sociodemográficas: sexo, idade, grau de instrução, situação conjugal, 

situação ocupacional atual, renda, medicação utilizada, idade de início 

da doença, duração da psicose não tratada, tempo de doença, número de 

tentativas de suicídio e número de hospitalizações. Os dados das 

variáveis sociodemográficas foram obtidos por meio de Questionário 

Sociodemográfico (Apêndice C) respondido pelo paciente e/ou familiar 

e, quando necessário, mediante consulta aos prontuários dos pacientes 

cadastrados no Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses do 

Programa de Residência Médica do IPq/SC.   

Sintomas positivos, sintomas negativos e comorbidades foram as 

variáveis clínicas incluídas no presente estudo e foram coletadas por 

intermédio dos seguintes instrumentos: a) Mini International 
Neuropsychiatric Interview (MINI) para triagem de transtornos mentais, 

incluindo a síndromes psicóticas (Apêndice D), e MINI Plus para 

confirmação do diagnóstico de esquizofrenia (Amorim, 2002) (Apêndice 

E); e b) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS-BR) – para a 

avaliação dos sintomas típicos da esquizofrenia (Higuchi et al., 2014; 

Kay et al., 1987) (Apêndice F).  

A variável cognição foi avaliada por meio da Schizophrenia 
Cognition Rating Scale – SCoRS-BR (Ferreira Junior et al., 2010; 

Keefe, Poe, Walker, Kang, & Harvey, 2006) (Apêndice G). A variável 

qualidade de vida foi analisada mediante aplicação da Escala de 

Qualidade de Vida na Esquizofrenia – QLS-BR (Apêndice H) (Cardoso 

et al., 2002).  

A variável funcionalidade foi investigada por meio da aplicação 

dos instrumentos: Avaliação Global de Funcionalidade – AGF 

(American Psychiatric Association, 2002) (Apêndice I) e da escala 

University of California – San Diego – Performance-Based Skills 

Assessment: versão breve - UPSA-B-BR (Mantovani, 2015; Mausbach 

et al., 2006) (Apêndice J). 

2.2.4 Instrumentos de coleta de dados 

Encontram-se descritos a seguir – com exceção da UPSA-B-BR, 

apresentada na introdução deste estudo – os instrumentos de coleta de 

dados desta pesquisa. 
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a) Questionário Sociodemográfico: questionário com questões para 

controle de variáveis sociodemográficas, como sexo, idade, 

escolaridade, idade de início da doença, duração da psicose não tratada, 

tempo de doença, uso de substâncias psicoativas prévio ao surgimento 

da doença, número de tentativas de suicídio e de hospitalizações ao 

longo da vida, situação ocupacional, entre outros aspectos identificados 

na literatura como relevantes no estudo da funcionalidade de pacientes 

com esquizofrenia. O tempo estimado para a aplicação do questionário é 

de 10 minutos. 

b) Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI):  trata-se de 

uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), 

elaborada em conformidade com os critérios do DSM-III-R/IV e da 

CID-10, e que é utilizada tanto na prática clínica quanto na pesquisa em 

psiquiatria. Pode ser utilizada por clínicos após treinamento com 

duração de 1 a 3 horas e foi validada para uso no contexto brasileiro 

(Amorim, 2002). A MINI é organizada em módulos diagnósticos 

independentes, com intenção de ampliar a sensibilidade do instrumento. 

A pontuação das questões é dicotômica (sim ou não) para todas as 

seções diagnósticas (exceto a seção transtornos psicóticos), e, por meio 

de uma ou duas questões de entrada em cada módulo, critérios 

obrigatórios permitem excluir o diagnóstico em caso de respostas 

negativas, reduzindo o tempo de aplicação do instrumento e o desgaste 

dos sujeitos. 

c) MINI Plus: trata-se da versão Plus do MINI, sendo um instrumento 

mais detalhado, capaz de produzir diagnósticos positivos dos principais 

transtornos psicóticos e do humor do DSM-IV. Tal avaliação mais 

aprofundada explora sistematicamente todos os critérios de inclusão e de 

exclusão de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV, além de investigar a 

cronologia dos transtornos identificados na avaliação. O MINI Plus 

permite a utilização dos módulos diagnósticos separadamente, sendo 

assim, nesta pesquisa foi utilizado o módulo específico para transtornos 

psicóticos. Essa flexibilidade do instrumento possibilita uma 

investigação mais detalhada dos critérios necessários para a confirmação 

do diagnóstico de esquizofrenia e é, atualmente, o único questionário 

padronizado de aplicação rápida (15-30 minutos) disponível para a 

avaliação dos transtornos psicóticos (Amorim, 2002).  

d) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS-BR): esta escala de 

sintomas positivos e negativos na esquizofrenia é um dos instrumentos 

mais usados na avaliação dos sintomas psicóticos. É composta de 30 

itens divididos em três subescalas – Sintomas Positivos, Sintomas 

Negativos e Psicopatologia Geral – e foi desenvolvida para avaliar a 
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severidade dos sintomas e as alterações na sintomatologia decorrentes 

dos tratamentos farmacológicos. É um instrumento utilizado 

frequentemente para investigar a eficácia das medicações antipsicóticas 

e sua estrutura tem sido confirmada em estudos de tradução para 

diferentes línguas. Os itens são pontuados entre 1 (ausência do sintoma) 

e 7 (presença extrema do sintoma), representando um aumento nos 

níveis observados dos sintomas psicóticos e psicopatológicos. A soma 

da pontuação dos itens resultará no escore de cada subescala, mas o 

escore ponderado será o resultado da subtração do escore da escala de 

Sintomas Negativos do escore da escala de Sintomas Positivos, podendo 

variar entre -42 e +42. O tempo esperado para a aplicação é de 20 

minutos (Higuchi et al., 2014; Kay et al., 1987).  

e) Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS-BR): é um 

instrumento que foi desenvolvido para o contexto específico da 

esquizofrenia baseada nas atividades cotidianas de pacientes com tal 

diagnóstico. O instrumento pretende avaliar a atenção, memória, 

raciocínio e capacidade de resolver problemas, memória de trabalho, 

linguagem e habilidades motoras, sendo composto por 20 itens que 

podem ser pontuados entre 0 (ausência de alterações) e 4 

(comprometimento máximo). Além disso, a escala é aplicada no 

paciente e em um informante em entrevistas independentes e também 

leva em consideração a avaliação do entrevistador para cada um dos 20 

itens. A SCoRS-BR examina a cognição por meio de três fontes 

diferentes de informação: o paciente, um informante que tenha contato 

regular com o paciente e o entrevistador, e quando aplicada no paciente 

e no informante, gera 4 pontuações distintas – a avaliação global do 

paciente sobre suas dificuldades, a avaliação global do informante, a 

avaliação global do entrevistador, uma avaliação global resultante da 

soma das pontuações de cada uma das três avaliações anteriores –, 

resultando em um escore total que varia de 20 a 80 pontos. O 

instrumento encontra-se validado no Brasil (Ferreira Junior et al., 2010) 

e seu tempo estimado de aplicação é de 20 minutos (Keefe, Poe, Walker, 

Kang, et al., 2006). 

f) Escala de Qualidade de Vida na Esquizofrenia (QLS-BR): trata-se de 

um instrumento de avaliação da qualidade de vida desenvolvido para o 

contexto específico da esquizofrenia, composto de 21 itens acerca da 

sintomatologia e funcionamento de pacientes com este transtorno 

(Heinrichs et al., 1984). Seus itens são distribuídos em três fatores ou 

domínios – domínio social, domínio ocupacional, domínio intrapsíquico 

e de relações interpessoais – e investigam o funcionamento do paciente 

em cada um destes domínios. Cada questão é avaliada pelo 
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entrevistador, que atribui uma nota padronizada de acordo com as 

respostas do paciente, por meio de uma grade de cotação de sete pontos. 

Os escores de 5 e 6 refletem uma qualidade de vida (QV) inalterada; já a 

pontuação de 2 a 4 revela um comprometimento moderado na QV; e, 

por fim, os escores 0 e 1 indicam uma QV muito comprometida. Com 

tempo de aplicação de aproximadamente 40 minutos, a escala QLS foi 

traduzida e adaptada para o contexto brasileiro e pode ser utilizada em 

situações clínicas ou de pesquisas (Cardoso et al., 2003, 2002).  

g) Avaliação Global de Funcionalidade (AGF): este instrumento fez 

parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais entre 

os anos de 1987 e 2002 (American Psychiatric Association, 1968, 2002), 

sendo indicado como ferramenta de avaliação dos aspectos psicológicos, 

sociais e ocupacionais da funcionalidade nos transtornos mentais. Com 

pontuação variando de 1 a 100, a proposta da AGF é fornecer uma 

medida global e genérica da saúde mental dos pacientes. A pontuação da 

escala é dividida em intervalos de 10 pontos (por exemplo 31-40 e 51-

60), e cada intervalo apresenta instruções acerca de sintomas e de 

aspectos do funcionamento que são relevantes na avaliação dos 

pacientes. Essa ancoragem, em intervalos de 10 pontos, busca 

representar uma hierarquia nos transtornos mentais, apresentando uma 

descrição de condições mais severas decorrentes de transtornos mentais 

no intervalo de 1-10 e uma descrição de condições mais saudáveis no 

intervalo de 91-100. Tempo estimado de aplicação: 5 minutos (Aas, 

2010; American Psychiatric Association, 1968, 2002; Endicott, Spitzer, 

Fleiss, & Cohen, 1976). 

2.2.5 Procedimentos de coleta dos dados 

A coleta dos dados foi dividida em 3 etapas (visitas) distintas 

para cada participante, conforme detalhado na Figura 1. Tais visitas 

foram previamente agendadas com cada paciente participante da 

pesquisa e se deu nas dependências do HU/UFSC nos dias de 

funcionamento do Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses do 

IPq/SC. 

Buscou-se, com isso, segmentar o tempo necessário para a 

aplicação do protocolo determinado para esta pesquisa, minimizando 

uma possível fadiga e desconforto dos sujeitos. Cada visita/ etapa de 

coleta teve o tempo aproximado de 1 hora de duração. A coleta dos 

dados por meio dos instrumentos MINI, MINI Plus e PANSS foi 

realizada por Pesquisador Psiquiatra ou Residente de Psiquiatria 

previamente treinado uma vez que envolveu a aplicação de instrumento 
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de confirmação diagnóstica e de avaliação de sintomas típicos do 

transtorno.  Os instrumentos SCoRS, AGF, QLS, UPSA-B-BR e o 

Questionário Sociodemográfico foram aplicados por Pesquisadores 

Psiquiatras, Residentes de Psiquiatria ou Psicólogos treinados 

antecipadamente. 

 

 
Figura 1. Etapas (visitas) da coleta de dados 

 
Figura 1. A coleta de dados foi separada em 3 etapas ou visitas com o objetivo de diminuir o desgaste dos 

sujeitos entrevistados. Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

2.2.6 Procedimentos de análise dos dados 

A primeira etapa da análise de dados foi a limpeza e correção de 

eventuais erros de digitação na base de dados. Com objetivo de 

caracterizar a amostra, foram realizadas análises estatísticas univariadas 

para identificar as distribuições das frequências de variáveis 

sociodemográficas estudadas e dos escores obtidos na aplicação da 

UPSA-B-BR.  

Variáveis independentes categóricas e dicotômicas foram 

analisadas pelo teste “t de Student” no qual as duas possíveis respostas 

foram entendidas como dois grupos de sujeitos diferentes e tiveram 

comparadas as médias das suas pontuações no instrumento que avalia o 

desfecho de funcionalidade (Agresti & Finlay, 2012; Hair, Black, Babin, 

Anderson, & Tatham, 2009).  

Foi executada a técnica Split-half para o exame da precisão do 

instrumento – parâmetro de medida de qualidade, associado à 

quantidade de erro aleatório contido nas medidas obtidas, ao se aplicar o 

teste em um grupo de sujeitos (Gorenstein et al., 2016; Pasquali, 2010). 

A técnica das metades partidas, ou Split-half, consiste na avaliação da 
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confiabilidade (precisão) a partir de respostas obtidas em uma única 

aplicação do instrumento. Por meio da correlação entre as distribuições 

dos escores da primeira com a segunda metade do instrumento, espera-

se obter fortes correlações entre tais índices (Gorenstein et al., 2016; 

Martins, 2006).  

Para a verificação da sensibilidade e especificidade do 

instrumento, foi conduzida análise do poder de discriminação da UPSA-

B-BR por meio da Curva de Característica de Operação do Receptor 

(ROC). Este procedimento de análise estatística verifica a habilidade de 

um teste em discriminar os sujeitos como portadores ou não de uma 

determinada condição (Hajian-Tilaki, 2013; Martinez, Louzada-Neto, & 

Pereira, 2003). Foram correlacionados os escores dos sujeitos no 

instrumento UPSA-B-BR e o critério externo indicativo de 

funcionalidade: a variável sociodemográfica dicotômica “situação 

ocupacional” dos participantes da pesquisa (trabalha atualmente – sim/ 

não).  

A validade de critério ou preditiva foi averiguada por intermédio 

da investigação da correlação entre a funcionalidade – avaliada através 

da UPSA-B-BR – e do critério indicativo de funcionalidade: a variável 

sociodemográfica “situação ocupacional” dos participantes da pesquisa 

(Pasquali, 2010). Assim, foi realizada uma regressão logística da 

variável independente categórica e dicotômica (trabalha atualmente – 

sim/não), e os escores obtidos na UPSA-B-BR, para descobrir se existe 

um relacionamento entre essas variáveis (Dancey & Reidy, 2006).  

A análise de validade de construto determina se os itens do 

instrumento medem o construto pretendido para análise, e pode ser 

investigada por intermédio das análises de validade convergente ou 

discriminante, bem como mediante a análise da validade da estrutura 

interna do instrumento (Gorenstein et al., 2016).  

A validade convergente da UPSA-B-BR foi investigada de duas 

formas no presente estudo: a) por meio da relação do instrumento 

estudado com outro instrumento que mede o mesmo construto – sendo 

escolhida para tal função, a ferramenta de avaliação de funcionalidade 

AGF; e, b) no exame da relação da UPSA-B-BR com outro instrumento 

que mede aspectos diferentes da funcionalidade, mas com o qual se 

espera que existam relações positivas – sendo selecionada para tal 

objetivo, a escala de qualidade de vida (QLS-BR) (Gray, 2012; Pasquali, 

2010). Para cumprir este objetivo, foram utilizadas as técnicas 

estatísticas de correlação de Spearman (para a análise dos dados 

distribuídos de forma não paramétrica).  
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Procedimentos de análise discriminante ou divergente foram 

executados para examinar o grau em que a UPSA-B-BR não se 

correlaciona com outras medidas que supostamente avaliam construtos 

diferentes (Gorenstein et al., 2016; Pasquali, 2004). Para tal análise 

foram correlacionados os escores do instrumento UPSA-B-BR e das 

subescalas “Sintomas Positivos” e “Psicopatologia Geral” da Positive 
and Negative Syndrome Scale (PANSS-BR) (Mausbach et al., 2006). 

Também nesta análise foram utilizadas as técnicas estatísticas de 

correlação de Spearman (para distribuições não normais) (Dancey & 

Reidy, 2006). 

Ainda para a avaliação da validade de construto, foi verificada a 

estrutura interna do instrumento e sua dimensionalidade, por meio da 

realização de uma análise fatorial exploratória. A escolha desta técnica 

estatística que permite testar o quão bem o conjunto de itens proposto na 

UPSA-B-BR representa o construto funcionalidade justifica-se pela 

escassez de estudos que explorem à estrutura do conjunto de dados 

obtidos em pesquisas em relação a estrutura hipotetizada por Mausbach 

e seus colaboradores (Hair et al., 2009). Além disso, o único estudo 

brasileiro da UPSA-B-BR não verificou se a estrutura do instrumento 

adaptado à Língua Portuguesa se assemelha à estrutura proposta na 

construção do instrumento original (UPSA-B) (Mausbach et al., 2006). 

Para a análise fatorial aqui descrita foi utilizada uma matriz de 

correlação tetracórica dos dados encontrados e, posteriormente, foram 

executadas rotações oblíquas dos tipos oblimin e promax, uma vez que a 

literatura indica a existência de correlação entre os fatores (Agresti & 

Finlay, 2012; Dancey & Reidy, 2006; Hair et al., 2009). No 

delineamento dos procedimentos de análise dos dados foi considerada a 

exigência da análise fatorial em relação ao tamanho da amostra (mínimo 

de cinco sujeitos por item do instrumento). Entretanto, os dados 

coletados satisfazem apenas o critério mínimo para a realização da 

análise fatorial: uma amostra com pelo menos cinquenta observações 

(Hair et al., 2009; Pasquali, 2012). 

Para todas as etapas da análise, utilizou-se o software estatístico 

Stata (Data Analysis and Statistical Software), com exceção da análise 

do poder de discriminação através da Curva ROC, que foi executada 

com o pacote IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

2.3 Resultados 

Esta seção apresenta o relato dos resultados encontrados no 

presente estudo acerca da investigação de evidências de validade 
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psicométrica do instrumento de avaliação de funcionalidade em 

esquizofrenia UPSA-B-BR. 

2.3.1 Caracterização da amostra 

Foram investigadas variáveis de perfil sociodemográfico e clínico 

dos sujeitos com esquizofrenia que integraram a amostra por meio dos 

instrumentos relatados anteriormente, e esta seção apresenta o perfil dos 

participantes do estudo.  

Foram identificados 143 sujeitos em acompanhamento no 

ambulatório de esquizofrenia e outras psicoses do IPq-SC, dos quais 9 

sujeitos apresentaram diagnóstico diferente de esquizofrenia ou 

transtorno esquizoafetivo. Dos 134 sujeitos elegíveis para o estudo, 5 

casos não tiveram seus dados coletados pelos seguintes motivos: sujeito 

recusou-se a participar da pesquisa (1 caso); paciente apresentou 

sintomas muito severos que o impediram de completar as entrevistas (1 

caso); pacientes ficaram mais de 90 dias sem comparecer às consultas 

no ambulatório (3 casos). Sendo assim, a amostra inicial da pesquisa 

contou com 129 casos. Entretanto, a amostra final compreendeu 124 

sujeitos, pois em 5 casos os pacientes não tiveram confirmado seu 

diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo pelo 

instrumento MINI Plus. Dos 124 casos que compuseram a amostra final, 

60 sujeitos tiveram a terceira etapa de coleta finalizada, etapa esta que 

incluía o instrumento UPSA-B-BR. 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva dos resultados do 

Questionário Sociodemográfico e Clínico, e dos instrumentos de 

avaliação dos sintomas típicos do transtorno (PANSS), de qualidade de 

vida (QLS), de cognição (SCoRS) e de funcionalidade (AGF).  
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Tabela 4:  

Estatística descritiva das variáveis de perfil sociodemográfico e clínico dos 

participantes 
Variáveis ᵃ̦ᵇ N = 124 

(100%) 

n 

Frequência, Média, Mediana 

 
 

Sexo 124  

Homens  78 (62,9%) 

Mulheres  46 (37,1%) 

Idade (anos), mediana (IIQ)  124 35,1 (26,1 – 45,7) 

Idade de início (anos), mediana (IIQ) 122 20,0 (16,0 – 25,0) 

Tempo de doença (anos), mediana (IIQ) 122 10,5 (5,70 – 20,3) 

Psicose não tratada (meses), mediana 

(IIQ) 
116 6,0 (1,0 – 24,0) 

Número de hospitalizações 

psiquiátricas, mediana (IIQ) 
124 1,0 (1,0 – 4,0) 

Tentativas de suicídio, mediana (IIQ) 123 0,0 (0,0 – 1,0) 

Trabalha atualmente  124  

Sim  23 (18,6%) 

Não   101 (81,5%) 

Uso prévio de substâncias psicoativas 

(SPA)  ͨ
124  

Não  74 (59,7%) 

Sim  50 (40,3%) 

Situação conjugal 124  

Solteiro  91 (73,4%) 

Casado  21 (16,9%) 

Separado  11 (8,9%) 

Viúvo  1 (0,8%) 

Anos de estudo, média (DP) 118 10,1 (4,0) 

Grau de instrução formal 124  

Sem instrução formal ou ensino 

fundamental incompleto 
 35 (28,2%) 

Ensino fundamental completo ou médio 

incompleto 
 35 (28,2%) 

Ensino médio completo ou superior 

incompleto 
 47 (37,9%) 

Ensino superior completo  7 (5,7%) 

Renda do paciente  123 780,00 (0,00 – 995,00) 

Renda familiar  117 2000,00 (1200,00 – 3000,00) 

Procedência 124  

Grande Florianópolis  121 (97,6%) 

Outros  3 (2,4%) 

PANSS 94  

Sintomas positivos, média (DP)  13,84 (5,31) 

Sintomas negativos, média (DP)  19,88 (7,23) 

SCoRS 77  

Respostas do paciente, média (DP) 77 34,25 (11,19) 

Respostas do informante, média (DP) 62 39,35 (11,24) 

Respostas do entrevistador, média (DP) 77 41,71 (11,44) 

QLS, média (DP) 67 64,0 (22,91) 

AGF, média (DP) 76 57,49 (16,45) 

ᵃ Variáveis numéricas com distribuição não paramétrica estão representados em mediana e 

intervalo interquartil (IIQ); variáveis numéricas com distribuição paramétrica estão 

representadas em média e desvio padrão (DP). ᵇ Todas as variáveis tiveram a normalidade dos 

dados definida pelo teste de Shapiro-Wilk. ͨ (SPA) De acordo com anamnese. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 



48 
 

2.3.2 Características psicométricas do instrumento de avaliação 

de funcionalidade: UPSA-B-BR 

Todas as variáveis da UPSA-B-BR tiveram sua distribuição 

testada para normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk, bem como 

foram inspecionadas visualmente por meio de gráficos de distribuição 

dos dados (histograma). Foram ainda analisados os indicadores de 

curtose e assimetria, sendo que nenhuma variável apresentou 

distribuição normal. A Tabela 5 apresenta os dados descritivos dessas 

variáveis. 
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Tabela 5:  

Estatística descritiva dos itens e escores da UPSA-B-BR 
Itens/ Escores UPSA-B-BR  Frequência 

de acertos  

(n = 60) 

Porcentagem 

dos casos 

válidos 

Mediana 

IIQ ᵃ 

Item     

Finanças 1 - Contar R$ 2,15 em 

moedas 

49 81,7   

Finanças 2 - Contar R$ 7,90 em 

cédulas e moedas 

36 60,0   

Finanças 3 - Contar R$ 14,40 em 

cédulas e moedas 

42 70,0   

Finanças 4 - Calcular e contar o troco 

de R$ 10,00 para uma mercadoria que 

custa R$ 6,20 

18 30,0   

Finanças 5 - Preencher corretamente 

no cheque o campo “data” 

27 45,0   

Finanças 6 - Preencher corretamente 

no cheque o campo “nominal à” 

11 18,3   

Finanças 7 - Preencher corretamente 

no cheque a quantia em numeral 

27 45,0   

Finanças 8 - Preencher corretamente 

no cheque a quantia escrita 

16 26,7   

Finanças 9 - Preencher corretamente 

no cheque o campo “assinatura” 

34 56,7   

Comunicação 1 - Discar corretamente 

o número da emergência (190, 192 ou 

193) 

36 60,0   

Comunicação 2 - Discar corretamente 

o número do serviço de informações – 

auxílio à lista (102) 

21 35,0   

Comunicação 3 - Solicitação correta 

de informações através do serviço de 

informações 

27 45,0   

Comunicação 4 - Discar número de 

telefone “de cabeça” 

33 55,0   

Comunicação 5 - Discar número 

indicado no lembrete 

45 75,0   

Comunicação 6 - Solicitar 

corretamente a remarcação de 

consulta 

42 70,0   

Comunicação 7 - Lembrar da 

instrução de levar o cartão de 

marcação de consulta 

18 30,0   

Comunicação 8 - Lembrar da 

instrução de levar para a consulta a 

lista de medicamentos 

6 10,0   

Comunicação 9 - Lembrar da 

instrução de fazer jejum para o exame 

de sangue 

33 55,0   

Escores    

Pontuação sub-escala Finanças   5,0 (2,0 – 7,0) 

Pontuação sub-escala Comunicação   5,0 (3,0 – 6,0) 

Pontuação Ponderada sub-escala 

Finanças 

  25,0 (10,0 – 37,5) 

Pontuação Ponderada sub-escala 

Comunicação 

  28,0 (17,0 – 33,0) 

Pontuação Total UPSA-B-BR   54,0 (28,5 – 68,0) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Na investigação da validade convergente de construto, a UPSA-

B-BR apresentou correlações moderadas com a escala AGF que também 

se propõe a avaliar funcionalidade em sujeitos com transtornos mentais 

(rho = 0,49; p ≤ 0,001), o que significa que quanto maior a pontuação na 

escala de avaliação de funcionalidade UPSA-B-BR maior o escore na 

escala de avaliação global de funcionalidade. Também apresentou 

correlação moderada com o escore geral da escala QLS, que avalia 

aspectos que compõem a funcionalidade (rho = 0,46; p ≤ 0,001), 

indicando que quanto maior a pontuação na escala de avaliação da 

funcionalidade, maiores os indicadores de qualidade de vida. Entretanto, 

quando são correlacionados separadamente o escore total da UPSA-B-

BR e os escores dos 3 fatores que constituem a QLS, encontra-se uma 

correlação bastante fraca entre o Fator 2 – Nível Ocupacional – e o 

escore total da UPSA-B-BR. Os Fatores 1 e 3 – Rede Social e Funções 

intrapsíquicas e relações interpessoais, respectivamente – mantiveram 

correlações moderadas (Pasquali, 2010), conforme pode ser observados 

na Tabela 6. 
 

Tabela 6:  

Correlações entre o escore total da UPSA-B-BR e outras variáveis 
Instrumento/ fatores/ variável Tamanho da 

amostra (n) 

N = 60 

Correlação de 

Spearman - 

UPSA-B-BR ᵃ 

P 

SCoRS 55   

Escore total das respostas dos pacientes 55 -0,43 ≤0,001 

Escore total das respostas dos informantes 43 -0,40 0,008 

Escore total das respostas do entrevistador 55 -0,60 ≤0,001 

AGF 57 0,49 ≤0,001 

PANSS 58   

Escore sintomas positivos  -0,28 0,04 

Escore sintomas negativos  -0,56 ≤0,001 

Escore psicopatologia geral  -0,31 0,02 

QLS 46   

Escore total  0,46 ≤0,001 

Escore fator 1 ᵇ  0,54 ≤0,001 

Escore fator 2 ͨ  0,08 0,61 

Escore fator 3 ͩ  0,53 ≤0,001 

    

ᵃ Foi utilizada a correlação de Spearman pois a variável “Escore total ponderado da UPSA-B-BR 

não apresentou distribuição paramétrica no teste de Shapiro-Wilk. ᵇ Fator 1: Rede Social. ͨ Fator 

2: Nível Ocupacional. ͩ Fator 3: Funções intrapsíquicas e relações interpessoais. Fonte: Dados da 

pesquisa (2018). 

 

Na avaliação da validade de construto discriminante, as 

correlações foram encontradas entre os escores totais da UPSA-B-BR e 

os escores das subescalas “Sintomas Positivos” (rho = -0,28; p = 0,04) e 

“Psicopatologia Geral” (rho = -0,31; p = 0,02) da Positive and Negative 

Syndrome Scale (PANSS-BR) que podem ser consideradas baixas, 
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refletindo a discrepância entre os construtos funcionalidade e sintomas 

positivos típicos da esquizofrenia, bem como entre funcionalidade e 

sintomas de psicopatologia geral (Tabela 6).  

Foi averiguada a validade de critério ou preditiva por meio de 

regressão logística da variável independente categórica e dicotômica 

(trabalha atualmente – sim/não), e os escores totais obtidos na UPSA-B-

BR, em que se esperava obter associação positiva entre as variáveis, 

cujos escores da UPSA-B-BR aumentassem de forma estatisticamente 

significativa a chance de prever a situação ocupacional atual do sujeito, 

ou neste caso, se escores mais altos na UPSA-B-BR aumentariam a 

chance de prever que o sujeito se encontrava trabalhando no momento 

da coleta dos dados. No entanto, tal hipótese não pode ser confirmada 

com os resultados de tal análise que, na amostra em que a UPSA-B-BR 

foi coletada (n = 60; 8 sujeitos que trabalhavam, 52 que não 

trabalhavam) apresentou uma razão de chances sem significância 

estatística (OR = 1,00; p = 0,76). A fim de verificar a pertinência da 

variável situação ocupacional enquanto padrão de referência, foi 

realizado um teste de Mann-Whitney para comparar a funcionalidade em 

sujeitos que trabalham e em sujeitos que não trabalham. Foi encontrada 

uma diferença não significativa entre as condições (U = -0,15; p = 0,88). 

Para a análise da Curva ROC foi utilizada como variável 

dependente, ou padrão ouro de funcionalidade, a situação ocupacional 

atual do sujeito (trabalha pelo menos 20 horas semanais remuneradas) 

(United States, 2005). Neste tipo de análise, a área sob a curva ROC 

(AUC) é uma medida de discriminação (validade de critério), em que um 

modelo com uma área elevada sob a curva ROC sugere que aquele 

conjunto de variáveis é capaz de predizer com precisão o valor de uma 

resposta da observação (Hajian-Tilaki, 2013; Martinez et al., 2003). 

Entretanto, como demostrado na Figura 2, os resultados até o momento 

apontaram que a UPSA-B-BR não foi capaz de discriminar os sujeitos 

com maior funcionalidade (AUC = 0,52; p = 0,83). 
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Figura 2: Curva ROC para o escore total ponderado da UPSA-B-BR 

Figura 2. Análise da Curva ROC na qual a variável dependente, ou padrão ouro de funcionalidade, foi a 

situação ocupacional atual do sujeito (trabalha pelo menos 20 horas semanais remuneradas) Fonte: Dados da 

pesquisa (2018) 

 

Para a avaliação da confiabilidade (precisão) por meio da técnica 

das metades partidas ou Split-half, a UPSA-B-BR foi avaliada por 

intermédio do teste Kuder-Richardson. Tal técnica estatística, 

equivalente e interpretada da mesma fora que o coeficiente α de 

Cronbach, é uma medida de confiabilidade para instrumentos com 

respostas dicotômicas. A UPSA-B-BR apresentou um índice de 

consistência interna considerado bom (18 itens; KR20 = 0,87). 

Embora o tamanho da amostra deste estudo tenha sido pequeno e 

provavelmente insuficiente para a generalização dos resultados 

encontrados por intermédio de uma análise fatorial, tais análises foram 

feitas com o objetivo de comparar as soluções encontradas com os 

poucos estudos que utilizaram a mesma técnica de validade de construto 

e ampliar a discussão acerca da atual proposta teórica de representação 

da funcionalidade em esquizofrenia (Damásio, 2012). 

A adequação da matriz de dados em relação à utilização da 

técnica de análise fatorial foi averiguada por meio do critério de Kayser-

Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. O teste de 

esfericidade de Bartlett examina a presença de correlações entre as 

variáveis, fornecendo um indicador da significância estatística de que a 

matriz de correlação apresenta correlações significantes entre pelo 
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menos algumas das variáveis, sendo que níveis de significância p < 0,05 

dos valores encontrados no teste de esfericidade de Bartlett indicam que 

a matriz é passível de fatoração (Hair et al., 2009; Pasquali, 2012). O 

teste de adequação da amostra KMO avalia as correlações parciais das 

variáveis, e seus resultados devem ser interpretados de acordo com os 

seguintes indicadores: 0,80 ou acima, extraordinário; 0,70 ou acima, 

mediano; 0,60 ou acima, medíocre; 0,50 ou acima, ruim; e abaixo de 

0,50, inaceitável (Damásio, 2012; Hair et al., 2009). A medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin no presente estudo indicou adequação amostral 

mediana para a análise (KMO = 0,78) e o teste de esfericidade de 

Bartlett [X² (153) = 496,215; p>0,001], mostrou que as correlações entre 

os itens são suficientes para a realização da análise.  

Para verificar o número de fatores a serem extraídos utilizaram-se 

dois critérios: o de Kaiser, e a análise paralela – técnica que compara os 

eigenvalues de uma matriz simulada composta por variáveis 

randomicamente selecionadas e a matriz dos resultados encontrados 

empiricamente. O critério de Kaiser propõe a rejeição de fatores que 

apresentem eigenvalues (autovalores) inferiores a um, enquanto a 

análise paralela sugere que se rejeitem fatores com eigenvalues maiores 

que um, mas com eigenvalues menores que o resultado obtido na análise 

paralela (Pasquali, 2012).  

A análise inicial foi realizada a partir de uma matriz tetracórica 

resultante das correlações dos 18 itens que compõem a versão breve do 

instrumento, sem o estabelecimento de nenhum critério, sem rotações e 

sem limitar a extração de fatores, com o objetivo de obter uma ideia 

inicial acerca da estrutura do instrumento. Esta análise mostrou que 

cinco fatores obedeceram o critério de Kaiser do autovalor (eigenvalue) 

maior que 1. Na análise paralela (Figura 3) também foram encontrados 

valores aceitáveis para uma solução fatorial composta por até cinco 

fatores. Dessa forma, optou-se por realizar análises fatoriais com a 

extração de cinco, quatro, três e dois fatores, com rotações oblíquas, 

uma vez que a literatura acerca do instrumento sugere a correlação entre 

os fatores apresentados (Harvey et al., 2013; Mausbach et al., 2006). Em 

todas as etapas das análises, foram executadas as rotações oblimin e 

promax, sendo que as melhores soluções foram encontradas com a 

rotação oblimin, que são reportadas a seguir.  

Todas as soluções fatoriais foram analisadas respeitando a 

pertinência teórica dos fatores encontrados. Além disso, foram 

consideradas as seguintes características das dimensões identificadas: 

cargas fatoriais, precisão das dimensões e a variância explicada. Com 

base nesses critérios, as soluções fatoriais de cinco e quatro fatores 
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mostraram-se insatisfatórias com itens carregando em dois, e as vezes 

três fatores, enquanto modelos de dois e três fatores sugeriram maior 

pertinência entre os agrupamentos. 
 

Figura 3. Análise Paralela 
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Figura 3. Análise paralela na qual foram encontrados valores aceitáveis para uma solução fatorial composta 

por até cinco fatores. Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Ao comparar a solução de dois fatores com a solução de três 

fatores, o carregamento dos itens em mais de um fator mostrou-se mais 

problemático para a solução de três fatores. No entanto, essa solução 

apresentou índices melhores de uniqueness – proporção da variância do 

item que não é explicada pelos fatores extraídos. Nessa análise, um 

índice de uniqueness acima de 0,40 foi considerado como indicativo de 

pouca relação entre o item e os fatores extraídos ou pouca relação entre 

o item e o construto, sendo que neste modelo de três fatores apenas dois 

itens apresentaram valores acima de 0,45. 

A solução de dois fatores forneceu construções menos complexas 

do que aquelas encontradas na solução de três fatores. No modelo 

menos complexo, com exceção do item 9 do domínio da comunicação, 

todos os outros itens apresentaram cargas fatoriais significativas (acima 

de 0,35) em apenas um fator. Contudo, em tal modelo, a proporção de 

variância dos itens que não pode ser explicada pelos fatores extraídos foi 
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bastante elevada, apresentando oito itens com uniqueness maiores que 

0,45 (Tabela 7).  

 
Tabela 7:  

Cargas fatoriais e uniqueness para o modelo de dois fatores composto dos 18 

itens originais da UPSA-B-BR 
Variável Fator 1 Fator 2 Uniqueness 

Finanças 1 - Contar R$ 2,15 em moedas 0,90  0,24 

Finanças 2 - Contar R$ 7,90 em cédulas e moedas 0,59  0,58 

Finanças 3 - Contar R$ 14,40 em cédulas e moedas 0,63  0,50 

Finanças 4 - Calcular e contar o troco de R$ 10,00 para 

uma mercadoria que custa R$ 6,20 

0,68  0,55 

Finanças 5 - Preencher corretamente no cheque o campo 

“data” 

0,87  0,23 

Finanças 6 - Preencher corretamente no cheque o campo 

“nominal à” 

0,86  0,32 

Finanças 7 - Preencher corretamente no cheque a quantia 

em numeral 

0,88  0,24 

Finanças 8 - Preencher corretamente no cheque a quantia 

escrita 

0,74  0,46 

Finanças 9 - Preencher corretamente no cheque o campo 

“assinatura” 

0,87  0,20 

Comunicação 1 - Discar corretamente o número da 

emergência (190, 192 ou 193) 

0,41  0,74 

Comunicação 2 - Discar corretamente o número do 

serviço de informações – auxílio à lista (102) 

 0,96 0,12 

Comunicação 3 - Solicitação correta de informações 

através do serviço de informações 

 0,87 0,20 

Comunicação 4 - Discar número de telefone “de cabeça” 0,51  0,76 

Comunicação 5 - Discar número indicado no lembrete 0,87  0,19 

Comunicação 6 - Solicitar corretamente a remarcação de 

consulta 

0,80  0,19 

Comunicação 7 - Lembrar da instrução de levar o cartão 

de marcação de consulta 

 0,67 0,54 

Comunicação 8 - Lembrar da instrução de levar para a 

consulta a lista de medicamentos 

 0,54 0,70 

Comunicação 9 - Lembrar da instrução de fazer jejum 

para o exame de sangue 

0,57 0,39 0,41 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).    

 

Uma última análise foi executada na qual o item Comunicação 9 

foi retirado, uma vez que o mesmo apresentou cargas fatoriais 

significativas nos dois fatores. A variância explicada pela solução de 

dois fatores manteve-se em 60% mesmo após a retirada do referido item. 

Após esta alteração também foi executada uma nova avaliação da 

confiabilidade (precisão) por meio da técnica das metades partidas ou 

Split-half. A versão da UPSA-B-BR sem o item de comunicação 

manteve o índice de consistência interna encontrado anteriormente (17 

itens; KR20 = 0,87), indicando que, neste estudo, o modelo com dois 

fatores e sem o item 9 de comunicação, é a solução mais adequada. Na 

Tabela 8 podem ser vistas as cargas fatoriais, uniqueness e itens que 

compõem o modelo resultante do presente estudo. Os eigenvalues dos 
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fatores extraídos foram 7,89 (fator 1) e 2,41 (fator 2), enquanto a 

variância explicada por esses fatores foi de 45% e 20% respectivamente. 

 
Tabela 8:  

Cargas fatoriais da solução de 2 fatores sem o item Comunicação 9 
Variável/ Item Fator 1 Fator 2 Uniqueness 

Finanças 1 - Contar R$ 2,15 em moedas 0,89  0,24 

Finanças 2 - Contar R$ 7,90 em cédulas e moedas 0,59  0,58 

Finanças 3 - Contar R$ 14,40 em cédulas e moedas 0,62  0,48 

Finanças 4 - Calcular e contar o troco de R$ 10,00 

para uma mercadoria que custa R$ 6,20 

0,67  0,54 

Finanças 5 - Preencher corretamente no cheque o 

campo “data” 

0,87  0,22 

Finanças 6 - Preencher corretamente no cheque o 

campo “nominal à” 

0,85  0,31 

Finanças 7 - Preencher corretamente no cheque a 

quantia em numeral 

0,90  0,20 

Finanças 8 - Preencher corretamente no cheque a 

quantia escrita 

0,74  0,45 

Finanças 9 - Preencher corretamente no cheque o 

campo “assinatura” 

0,87  0,20 

Comunicação 1 - Discar corretamente o número da 

emergência (190, 192 ou 193) 

0,41  0,74 

Comunicação 2 - Discar corretamente o número do 

serviço de informações – auxílio à lista (102) 

 0,96 0,10 

Comunicação 3 - Solicitação correta de informações 

através do serviço de informações 

 0,89 0,16 

Comunicação 4 - Discar número de telefone “de 

cabeça” 

0,50  0,75 

Comunicação 5 - Discar número indicado no lembrete 0,87  0,20 

Comunicação 6 - Solicitar corretamente a remarcação 

de consulta 

0,80  0,20 

Comunicação 7 - Lembrar da instrução de levar o 

cartão de marcação de consulta 

 0,65 0,56 

Comunicação 8 - Lembrar da instrução de levar para a 

consulta a lista de medicamentos 

 0,49 0,74 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Embora os itens do domínio Habilidades Financeiras tenham 

carregado no seu fator correspondente, quatro dos oito itens apontados 

como pertencentes ao domínio das habilidades de comunicação 

agruparam-se com o domínio de habilidades financeiras. Esperava-se 

que esses itens carregassem no segundo fator, conforme proposta de 

classificação das habilidades encontrada na construção do instrumento. 

Além dos quatro itens de comunicação que carregaram no fator 

Finanças, o item 9 de comunicação foi o que carregou em ambos os 

fatores, ou seja, metade dos itens do domínio Comunicação apresentam 

alguma dificuldade de acordo com os dados coletados. 

O desempenho instável dos itens de comunicação repete-se na 

análise das correlações Item-Resto (teste Kuder-Richardson) do modelo 

final acima apresentado. Os itens comunicação 2, comunicação 4, 



57 
 

comunicação 7 e comunicação 8 foram os que apresentaram piores 

correlações Item-Resto (KR20 = 0,28; KR20 = 0,27; KR20 = 0,21 e 

KR20 = 0,16 respectivamente). Além disso, o agrupamento dos 4 itens 

no segundo fator – supostamente composto de itens relativos à 

comunicação – parece abranger tópicos pouco comuns aos hábitos dos 

sujeitos que fizeram parte da amostra e conter assuntos que extrapolam a 

habilidade de comunicação.  

Em síntese, ainda que a análise fatorial tenha sido calculada com 

um tamanho de amostra reduzido, e de grande parte da variância de 

alguns itens não ser explicada pelos fatores extraídos, este estudo traz 

evidências de uma estrutura de pelo menos dois fatores, diferindo da 

proposta original de um único fator para explicar o fenômeno 

funcionalidade em esquizofrenia.  

 

 

2.4 Discussão 

Situação ocupacional é entendida como um dos domínios do 

construto funcionalidade em pacientes com esquizofrenia e, 

frequentemente, é considerada essencial para o bem-estar, a qualidade 

de vida e um melhor prognóstico do transtorno. Mesmo quando os 

pacientes apresentam remissão de sintomas e uma melhora no nível de 

funcionamento geral, déficits funcionais ainda são encontrados nas áreas 

de relações sociais e do trabalho, fazendo com que a situação 

ocupacional seja um padrão de referência (ouro) de funcionalidade em 

esquizofrenia (Schennach et al., 2012). A importância da situação 

ocupacional enquanto desfecho de funcionalidade de pacientes com 

esquizofrenia tem sido apoiada por um número considerável de 

pesquisas (Albert et al., 2011; August, Kiwanuka, McMahon, & Gold, 

2012; McGurk, Mueser, DeRosa, & Wolfe, 2009; Ramsay, Stewart, & 

Compton, 2012; Reddy, Llerena, & Kern, 2016; Reichenberg et al., 

2014; Schennach et al., 2012), mas apesar disso, no presente estudo, o 

uso dessa variável como padrão de referência não se mostrou satisfatório 

para as análises de validade de critério (ou preditiva). Tanto nas análises 

da curva ROC quanto por meio de regressão logística, não foram 

encontradas na amostra desta pesquisa diferenças significativas nos 

níveis de funcionalidade entre os sujeitos que trabalham e aqueles que 

não trabalham.  

Uma das explicações para esses resultados é o baixo número de 

sujeitos que trabalham dentre os 60 participantes que foram avaliados 

pela UPSA-B-BR nesse estudo: apenas 8 casos, menos de 30% da 
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amostra. Isso fez com que a distribuição amostral da variável 

dependente (situação ocupacional) não fosse normal, violando um dos 

pressupostos da análise de regressão. Ainda assim, por intermédio do 

teste de Mann-Whitney para amostras não paramétricas, a comparação 

da funcionalidade de sujeitos que trabalham e de sujeitos que não 

trabalham indicou resultados estatisticamente não significativos. Ao 

analisar-se conjuntamente esses resultados, pode-se questionar a 

utilização da variável situação ocupacional enquanto único padrão de 

referência em pesquisas focadas na investigação de funcionalidade em 

esquizofrenia.  

É preciso considerar a hipótese desse critério, isoladamente, não 

ser suficiente para discriminar a funcionalidade dos sujeitos. Mais ainda, 

faz-se necessário um exame mais profundo acerca da presença de fatores 

de confusão permeando a variável “situação ocupacional” (Tandberg, 

Sundet, Andreassen, Melle, & Ueland, 2013). Por exemplo, é possível 

que parte da amostra aqui estudada, mesmo tendo condições parciais de 

trabalhar, opte por não fazê-lo afim de garantir o direito à concessão de 

benefícios sociais. O contexto brasileiro ainda não conta com políticas 

de saúde pública adequadas à incapacidade parcial e permanente dos 

beneficiários; ou o sujeito é considerado totalmente incapaz de trabalhar 

(temporariamente ou permanentemente) e tem direito a um benefício 

social, ou ele é perfeitamente capaz de se manter financeiramente sem 

necessitar de qualquer suporte (Diniz, Squinca, & Medeiros, 2007; 

Santos, 2016).  

Pessoas com esquizofrenia podem apresentar uma incapacidade 

parcial e permanente, acarretando na necessidade de algum apoio, seja 

do Estado ou da família (Addington, Piskulic, & Marshall, 2010; Allott 

et al., 2013; Baksheev, Allott, Jackson, McGorry, & Killackey, 2012; 

Evensen et al., 2016). Respaldando essa reflexão, o “Boletim 

Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade” aponta que, no 

Brasil, a esquizofrenia é responsável por boa parte do afastamento 

definitivo do trabalho não relacionado à atividade laboral. Dentre as 

concessões de aposentadoria por invalidez causada por adoecimento 

mental e comportamental, a esquizofrenia responde por 26,27% dos 

casos e o transtorno esquizoafetivo por outros 5,09% dos casos entre os 

anos de 2012 e 2016 (Ministério da Fazenda, 2017). 

Vale notar que outros estudos de validação da UPSA e sua versão 

breve não utilizaram marcos funcionais, tais como a independência 

residencial ou o emprego enquanto padrões de referência na análise de 

validade discriminante. A UPSA e UPSA-B não têm como objetivo o 

diagnóstico de sujeitos com esquizofrenia, mas sim, discriminar níveis 
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de funcionalidade nos sujeitos com esquizofrenia. Apesar disso, os 

estudos de validação encontrados reportam o poder de discriminação 

desses instrumentos baseado em comparações entre o desempenho de 

pessoas com esquizofrenia com grupos de controle saudáveis, ou seja, 

de pessoas sem esquizofrenia (Garcia-Portilla et al., 2013; Mausbach et 

al., 2016; Sumiyoshi et al., 2014).  

Os resultados do presente estudo confirmam a eficácia da 

estratégia escolhida nessa pesquisa para mensuração de funcionalidade 

em esquizofrenia (Galderisi et al., 2014; Harvey, 2014a). Esperava-se 

encontrar associações altas entre funcionalidade (escore total da UPSA-

B-BR) e qualidade de vida (Edmondson, Pahwa, Lee, Hoe, & Brekke, 

2012), mais especificamente com o domínio ocupacional (Fator 2 da 

QLS). Entretanto, os achados evidenciaram as diferenças entre a 

mensuração da ocorrência do fenômeno e da percepção subjetiva do 

sujeito acerca do fenômeno e corroboram estudos que apontam as 

diferenças entre condição clínica e funcional do sujeito e percepção 

subjetiva de sua própria condição (Durand et al., 2015; Gould et al., 

2013; Harvey, 2014a; Reichenberg et al., 2014; Roe, Mashiach-

Eizenberg, & Lysaker, 2011). Com isso pode-se afirmar que estratégias 

de avaliação de funcionalidade baseadas na percepção do sujeito sobre si 

mesmo não devem ser a única fonte de informação, embora possam ser 

utilizadas como informação complementar.  

Correlações mais fortes entre funcionalidade (UPSA-B-BR), 

sintomas negativos (PANSS s. negativos) e cognição (SCoRS) eram 

esperadas, pois entende-se que esses instrumentos medem construtos 

relacionados, mas não idênticos (Garcia-Portilla et al., 2013; Mausbach 

et al., 2009). Contudo, correlações negativas e mais baixas, mas ainda 

significativas, com sintomas positivos e sintomas de psicopatologia em 

geral indicam que a UPSA-B-BR está discriminando algo diferente de 

sintomas psiquiátricos. Junto a isso, os resultados de confiabilidade e de 

precisão indicam que a estrutura interna da UPSA-B-BR é consistente e 

coerente com resultados encontrados em outros estudos de validação 

(Garcia-Portilla et al., 2013; Mantovani, 2015; Olsson, Helldin, 

Hjärthag, & Norlander, 2012). 

A análise fatorial é uma técnica estatística de extrema relevância 

no contexto de validação de instrumentos de avaliação, pois possibilita o 

agrupamento de variáveis a partir das associações entre elas. Tais 

agrupamentos, chamados de fatores, representam empiricamente as 

dimensões do fenômeno (construto) estudado, possibilitando a 

confirmação ou a contestação de modelos teóricos elaborados para 

descrever tal fenômeno (Hair et al., 2009; Pasquali, 2012). Apesar de 
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essa técnica ser de extrema valia para a análise do construto, os estudos 

encontrados de validação da UPSA e da sua versão breve (UPSA-B) não 

relatam a utilização da análise fatorial, apenas assumem como adequada 

e reproduzem a estrutura proposta Patterson e Mausbach (Garcia-Portilla 

et al., 2013; Kim et al., 2017; Mantovani, 2015; Mausbach et al., 2006; 

Olsson et al., 2012; Patterson et al., 2001; Sumiyoshi et al., 2014).  

Ainda que os autores da UPSA e UPSA-B separem o conjunto 

dos itens em diferentes domínios ou habilidades (cinco domínios na 

versão completa e dois na versão breve), o estudo de validação do 

instrumento completo não relata a utilização de estratégias de análise 

fatorial, e o estudo de desenvolvimento da sua versão reduzida 

caracteriza ambas as versões como uni fatoriais (Mausbach et al., 2006). 

Nesse último, os procedimentos de análise fatorial são minimamente 

descritos, o que impossibilita a comparação dos resultados aqui 

encontrados. A escassez de estudos que utilizem a técnica de análise 

fatorial contribui para a construção de um cenário lastimável, no qual a 

compreensão e desenvolvimento do construto deixa de se amparar em 

valiosas informações empíricas que esse tipo de análise pode trazer 

(Damásio, 2012; Hair et al., 2009; Pasquali, 2012). 

Com o intuito de oferecer referências para futuras pesquisas, não 

apenas sobre a UPSA-B-BR, mas principalmente sobre o construto 

funcionalidade, optou-se nessa pesquisa pela execução de análise 

fatorial, independentemente da amostra disponível impossibilitar 

qualquer generalização das informações relatadas a seguir. 

Diferentemente da proposta de uma estrutura uni fatorial (Mausbach et 

al., 2006), as soluções aqui encontradas evidenciam que o fenômeno 

mensurado pela UPSA-B-BR é composto de mais de um domínio. Além 

disso, os resultados aqui encontrados levantam dúvidas em relação à 

qualidade de alguns itens e à caracterização dos domínios que compõem 

o instrumento.  

Em relação ao agrupamento de itens do primeiro fator, quatro 

itens que deveriam avaliar habilidades de comunicação apresentaram 

maiores associações e, portanto, se agruparam com os itens que, de 

acordo com a proposta teórica, avaliam “Habilidades Financeiras”. 

Entretanto, o conteúdo dos itens de comunicação em nada se assemelha 

à temática proposta no fator em que se agrupou (discar corretamente o 

número da emergência, discar número de telefone “de cabeça”, discar 

número indicado no lembrete e solicitar corretamente a remarcação de 

consulta). Efetivamente, o primeiro fator parece compilar itens que 

representam habilidades de vida independente ou habilidades cotidianas.  
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Também pode ser questionado o agrupamento de itens do 

segundo fator do modelo resultante desse estudo. Conforme a proposta 

dos autores do instrumento, o segundo fator ou domínio deveria 

compilar itens que representassem “Habilidades de Comunicação”. 

Contudo, o agrupamento compreendido no segundo fator, exceção do 

item comunicação 3, parece ter agregado itens que descrevem hábitos, 

comportamentos ou informações menos rotineiras (discar corretamente 

o número do serviço de informações/ auxílio à lista; lembrar da 

instrução de levar o cartão de marcação de consulta e lembrar da 

instrução de levar para a consulta a lista de medicamentos). Outros 

estudos apontaram desempenhos estatísticos piores do domínio 

“Habilidades de Comunicação” como um todo (Mantovani, 2015; 

Sumiyoshi et al., 2014).  

Em resumo, é importante discutir se a UPSA-B-BR está 

avaliando o construto a que se propôs, bem como questionar se a atual 

definição de funcionalidade precisa ser revista. Os resultados aqui 

encontrados indicam que a UPSA-B-BR consegue discriminar variações 

na manifestação de um fenômeno, mas resta saber se o instrumento está 

mensurando de fato, e apenas, o fenômeno funcionalidade em 

esquizofrenia. Em outras palavras, é preciso verificar se as limitações 

encontradas são consequência da estrutura do instrumento ou se o 

construto está definido de forma insatisfatória. Por fim, é necessário 

examinar a validade dos achados aqui relatados, ou seja, é preciso 

comparar os resultados aqui reportados com outras pesquisas afim de 

minimizar possíveis erros causados pelo tamanho amostral. 
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ESTUDO 3. Avaliação de Funcionalidade em Pacientes com 

Esquizofrenia  

 

3.1 Introdução 

Estudos de prevalência dos transtornos mentais estimam que 

0,4% da população mundial seja acometida pela esquizofrenia – 

transtorno que está entre as principais causas de incapacidade (Bhugra, 

2005; Liu, Song, Chen, Paradis, & Zheng, 2014; Saha, Chant, Welham, 

& McGrath, 2005; Simeone, Ward, Rotella, Collins, & Windisch, 2015; 

Vanasse et al., 2012; World Health Organization, 2008). Mesmo após a 

redução dos sintomas típicos do transtorno, são comuns os déficits no 

funcionamento cotidiano, incluindo funcionamento social e ocupacional, 

habilidades de vida independente, administração das medicações 

prescritas e habilidades de autocuidado (Keefe et al., 2013). Alguns 

estudos apontam locais nos quais a prevalência da esquizofrenia é maior 

em homens do que em mulheres (Moreno-Küstner et al., 2016; 

Phanthunane, Vos, Whiteford, Bertram, & Udomratn, 2010; Saha et al., 

2005; Xiang et al., 2008), embora não existam evidências que suportem 

um consenso mundial acerca deste dado (Kirkbride et al., 2006; 

Shivashankar et al., 2013).  

A psicose relacionada à esquizofrenia emerge tipicamente entre o 

final da adolescência e início da idade adulta, numa fase crítica da vida, 

quando está em curso a conclusão da formação escolar e o início da vida 

profissional (Baksheev et al., 2012). Achados científicos apontam que 

pacientes com esquizofrenia têm seu primeiro contato com o serviço de 

saúde mental antes dos 35 anos de idade, e que a idade de início do 

transtorno nos homens é menor do que nas mulheres (Ayuso-Mateos, 

Gutierrez-Recacha, Haro, & Chisholm, 2006; Kirkbride et al., 2006; 

Phanthunane et al., 2010). Além disso, muitas vezes, o desempenho 

educacional de pessoas com doença mental grave é prejudicado devido à 

idade de início da doença, podendo acarretar em uma reduzida 

capacidade dos pacientes em obter trabalho na vida adulta (Butler, 

Howard, Choi, & Thornicroft, 2010; Giugiario et al., 2012). 

Respaldando esta informação, alguns estudos indicam que jovens com 

transtorno mental abandonam os estudos com maior frequência, em 

comparação à taxa de abandono da população estudantil em geral 

(Ramsay et al., 2012; Schindler & Sauerwald, 2013).  

Em oposição a esse cenário, pacientes que transpõem as 

dificuldades ocasionadas pela eclosão do transtorno e alcançam a 

inserção no mercado de trabalho, ou mantêm-se engajados na formação 
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acadêmica, apresentam menos sintomas psicopatológicos, melhor 

funcionamento global e qualidade de vida (Jackson, Kelland, Cosco, 

McNeil, & Reddon, 2009; Schennach et al., 2012). Essa associação faz 

com que habilidades de vida independente e funcionamentos social e 

ocupacional adequados possam ser entendidos como padrões de 

referência de funcionalidade em esquizofrenia (Bowie et al., 2006; 

Morgan et al., 2012; Schennach et al., 2012). 

Outros fatores clínicos comuns à esquizofrenia também foram 

associados a desfechos de funcionalidade, tais como: a) número de 

hospitalizações; b) tempo de duração dos períodos de internação; c) 

número de tentativas de suicídio (Butler et al., 2010; Zhang, Mi, Li, Shi, 

& Xiao, 2015); e, d) tempo de doença sem tratamento (On, Cotton, 

Farhall, Killackey, & Allott, 2016; Perkins, Gu, Boteva, & Lieberman, 

2005). Entretanto, os sintomas típicos do transtorno e os aspectos 

cognitivos são os dois mais importantes preditores de funcionalidade 

conhecidos (Christensen, 2007; Gee et al., 2016; Green et al., 2015; 

Wciórka, Świtaj, & Anczewska, 2015).  

Os sintomas positivos típicos do transtorno (alucinações, delírios, 

comportamento e pensamento desorganizado) parecem exercer uma 

influência menos significativa no funcionamento dos pacientes. Já os 

sintomas negativos típicos (isolamento social, apatia, embotamento 

afetivo e discurso empobrecido) são inversamente correlacionados com 

padrões de referência de funcionalidade, como por exemplo, a inserção 

no mercado de trabalho. Além dos sintomas negativos, a cognição tem 

sido extensamente pesquisada, sendo que os resultados apontam que a 

cognição tem impacto mais significativo na funcionalidade de sujeitos 

com esquizofrenia (Christensen, 2007; Gee et al., 2016; Green, 2016; 

Rabinowitz et al., 2012; Strassnig et al., 2015).  

Apesar de as pesquisas apontarem constantemente a associação 

entre sintomas negativos e déficits cognitivos, a relação entre essas 

variáveis ainda não é clara, e, embora a hipótese de uma fisiopatologia 

comum ou sobreposta ser pesquisada, a extensão desta sobreposição 

ainda não foi esclarecida (Buchanan et al., 2011; Howes & Murray, 

2014; Millan et al., 2016). As funções cognitivas parecem explicar de 

forma mais relevante o funcionamento ocupacional dos pacientes com 

esquizofrenia e de forma menos marcante o desempenho social uma vez 

que encontra-se uma predominância de evidências apontando a função 

cognitiva como um preditor de inserção no mercado de trabalho (Bergh 

et al., 2015; Buchanan et al., 2011; Burton et al., 2013; Giugiario et al., 

2012; Tandberg et al., 2013). 
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Com a melhora obtida por meio de tratamentos farmacológicos 

nas últimas quatro décadas, as condições de vida dos pacientes com 

esquizofrenia atingiram resultados surpreendentes, marcados por 

remissão de sintomas e, em alguns casos, a presença de um 

funcionamento psicossocial relativamente normal (Fleischhacker et al., 

2014; Liberman & Kopelowicz, 2005). A recuperação do paciente é hoje 

entendida como uma forma de progresso que vai além do controle e da 

melhora clínica dos sintomas do transtorno, sendo assim compreendida 

enquanto um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, que 

proporciona uma existência satisfatória e produtiva, apesar de possíveis 

limitações impostas pelo quadro (Savilla, Kettler, & Galletly, 2008). 

Assim, as principais dimensões de desfecho em esquizofrenia 

compreendem: a) situação funcional (ou funcionalidade), b) condição 

clínica, e, c) percepção subjetiva do paciente, sendo que nem sempre 

essas áreas melhoram juntas (Green, 2016). 

A avaliação da qualidade de vida em sujeitos com esquizofrenia 

visa mensurar a percepção subjetiva do paciente em relação à dimensões 

do funcionamento psicossocial, como trabalho, escola, vida familiar, 

amigos, recreação e vida independente, ou seja, a percepção do sujeito 

acerca do resultado da interação entre estruturas e funções do corpo com 

fatores ambientais que podem levar à restrição da participação social 

(Cardoso et al., 2002; Santos, 2016; Ueoka et al., 2011). É comum a 

associação entre insatisfação com a vida e esquizofrenia, uma vez que 

esses pacientes podem ter uma capacidade diminuída de relações 

sociais, serem incapazes de cuidar de suas próprias necessidades diárias, 

terem menor probabilidade de inserção no mercado de trabalho e 

maiores dificuldades em manter uma vida independente (Csoboth, Witt, 

Villa, & O’Gorman, 2015; Katz, Gilad Izhaky, Ziv, & Revach, 2013). 

Índices menores de qualidade de vida têm sido associados a sintomas 

negativos mais elevados na esquizofrenia (Savilla et al., 2008), e as 

evidências também indicam que os déficits cognitivos comuns nos 

pacientes com esquizofrenia incidem sobre a qualidade de vida do 

paciente e sua capacidade de funcionar diariamente (Roe et al., 2011; 

Ventura, Wood, & Hellemann, 2013). 

Diante do exposto, pesquisas acerca da funcionalidade nos 

pacientes com esquizofrenia precisam englobar todas as variáveis 

anteriormente descritas, seja com o objetivo de controlar o efeito de 

variáveis de confusão (Dancey & Reidy, 2006), de investigar o impacto 

de variáveis que ainda apresentam conclusões conflitantes (Bond & 

Drake, 2008), de confirmar os achados internacionais acerca do assunto 

ou, ainda, de explorar as relações entre os aspectos preditores do 
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fenômeno. O objetivo deste estudo, então, é avaliar a funcionalidade de 

pacientes adultos com esquizofrenia e seus preditores por meio da 

investigação das relações entre variáveis sociodemográficas, variáveis 

clínicas, cognição, qualidade de vida e o desfecho de funcionalidade. 

 

3.2 Método2  

3.2.1 Natureza e delineamento da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem 

quantitativa, de levantamento de dados com corte transversal e objetivo 

descritivo, pois busca caracterizar numericamente as tendências da 

população de pacientes com esquizofrenia, através do exame de uma 

amostra de tal população (Dancey & Reidy, 2006; Gil, 2002). Apresenta 

também propósito explicativo, pois examina, associa e compara as 

relações e a força das relações existentes, explicando e prevendo o grau 

de relação entre variáveis relacionadas ao fenômeno da funcionalidade 

na esquizofrenia (Creswell, 2010; Gray, 2012; Sampieri et al., 2006).  

3.2.2 Participantes, implicações éticas e contexto da pesquisa 

Esta pesquisa contou com uma amostra não probabilística, 

escolhida por conveniência (Creswell, 2010), de 129 pacientes com 

esquizofrenia, atendidos no Ambulatório de Esquizofrenia e outras 

Psicoses do PRMP-IPq/SC/SES. A pesquisa fez parte do estudo 

“Variáveis sociodemográficas e clínicas associadas ao prognóstico dos 

pacientes com esquizofrenia e outras psicoses, atendidos pelo Programa 

de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa 

Catarina / Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (PRMP-

IPq/SC/SES)”, que teve sua aprovação no Conselho de Ética em 

Pesquisas/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/ CONEP) em 

01/03/2016, de acordo com parecer número 1.432.157 (Apêndice A). 

O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC) é o maior 

hospital público especializado em Psiquiatria de Santa Catarina, 

atendendo pacientes de todo o Estado, além de ser referência estadual no 

tratamento da esquizofrenia.  Fundado em 1941, conta atualmente com 

160 leitos de internações para pacientes com quadros agudos, bem 

como, desde 2004, com um programa de Residência Médica em 

                                                           
2
 Os Estudos 2 e 3 compartilham grande parte do método de pesquisa, uma vez que são parte de um mesmo 

estudo, entretanto optou-se por repetir certas informações para facilitar a compreensão do leitor. 
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Psiquiatria. O hospital, em conjunto com o Programa de Residência 

Médica, oferece atendimento ambulatorial e recebe os pacientes que 

estiveram internados no IPq/SC ou aqueles agendados via Central de 

Marcação de Consultas da Rede de Atenção Psicossocial do Estado. 

Os critérios de inclusão dos participantes nesta pesquisa foram: 

pacientes com idade igual ou superior a 18 anos; pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo que estivessem 

em acompanhamento regular no Ambulatório de Esquizofrenia e outras 

Psicoses do PRMP-IPqSC/SES; além da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo paciente e seu 

responsável (Apêndice B). Os critérios de exclusão dos participantes 

foram: avaliação clínica de deficiência intelectual que comprometa a 

compreensão das entrevistas; diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno 

esquizoafetivo não confirmado pelo instrumento MINI Plus e/ou 

abandono de tratamento/acompanhamento no Ambulatório de 

Esquizofrenia e outras Psicoses do PRMP-IPqSC/SES superior a 

noventa dias. 

3.2.3 Variáveis de estudo e fontes de coletas de dados 

 Foram analisadas as seguintes variáveis sociodemográficas: 

sexo, idade, grau de instrução, situação conjugal, situação ocupacional 

atual, renda, medicação utilizada, idade de início da doença, duração da 

psicose não tratada, tempo de doença, número de tentativas de suicídio, 

número de hospitalizações e dosagem da medicação antipsicótica 

utilizada pelos sujeitos da pesquisa. Cabe destacar que os dados das 

variáveis sociodemográficas foram obtidos por meio de Questionário 

Sociodemográfico (Apêndice C) respondido pelo paciente e/ou familiar 

e, quando necessário, mediante consulta aos prontuários dos pacientes 

cadastrados no Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses do 

Programa de Residência Médica do IPq/SC.   

Sintomas positivos, sintomas negativos e comorbidades foram as 

variáveis clínicas incluídas neste estudo, as quais foram coletadas por 

meio dos seguintes instrumentos: a) Mini International 
Neuropsychiatric Interview (MINI) para triagem de transtornos mentais, 

incluindo a triagem de síndromes psicóticas (Apêndice D), e MINI Plus 

para confirmação do diagnóstico de esquizofrenia (Apêndice E) e; b) 

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS-BR) – para a avaliação 

dos sintomas típicos da esquizofrenia (Apêndice F).  

A variável cognição foi avaliada por intermédio da Schizophrenia 

Cognition Rating Scale – SCoRS-BR (Apêndice G).  A variável 
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qualidade de vida foi analisada mediante aplicação da Escala de 

Qualidade de Vida na Esquizofrenia – QLS-BR (Apêndice H).  

A variável de desfecho para este estudo foi a funcionalidade, 

investigada por meio da aplicação do instrumento University of 

California – San Diego – Performance-Based Skills Assessment: versão 

breve - UPSA-B-BR (Apêndice J). Vale esclarecer que a escala de 

Avaliação Global de Funcionalidade – AGF (Apêndice I) foi aplicada 

para atender os objetivos do estudo de validade psicométrica da UPSA-

B-BR – relatado no estudo 2 –, porém não será utilizada como fonte de 

informação no presente estudo. 

3.2.4 Instrumentos de coleta de dados 

a) Questionário Sociodemográfico: questionário com questões para 

controle de variáveis sociodemográficas, como sexo, idade, 

escolaridade, idade de início da doença, duração da psicose não tratada, 

tempo de doença, uso de substâncias psicoativas prévio ao surgimento 

da doença, número de tentativas de suicídio e de hospitalizações ao 

longo da vida, situação ocupacional, entre outros aspectos identificados 

na literatura como relevantes no estudo da funcionalidade de pacientes 

com esquizofrenia. O tempo estimado para a aplicação do questionário é 

de 10 minutos. 

b) Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI):  trata-se de 

uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), 

elaborada em conformidade com os critérios do DSM-III-R/IV e da 

CID-10, e que é utilizada tanto na prática clínica, quanto na pesquisa em 

psiquiatria. Pode ser utilizada por clínicos após treinamento com 

duração de 1 a 3 horas e foi validada para uso no contexto brasileiro 

(Amorim, 2002). A MINI é organizada em módulos diagnósticos 

independentes, com intenção de ampliar a sensibilidade do instrumento. 

A pontuação das questões é dicotômica (sim ou não) para todas as 

seções diagnósticas (exceto a seção transtornos psicóticos), e, por meio 

de uma ou duas questões de entrada em cada módulo, sendo que 

critérios obrigatórios permitem excluir o diagnóstico em caso de 

respostas negativas, reduzindo o tempo de aplicação e o desgaste dos 

sujeitos. 

c) MINI Plus: trata-se da versão Plus do MINI, sendo um instrumento 

mais detalhado capaz de produzir diagnósticos positivos dos principais 

transtornos psicóticos e do humor do DSM-IV. Tal avaliação mais 

aprofundada explora sistematicamente todos os critérios de inclusão e de 

exclusão de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV, além de investigar a 
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cronologia dos transtornos identificados na avaliação. O MINI Plus 

permite a utilização dos módulos diagnósticos separadamente. Sendo 

assim, nesta pesquisa foi utilizado o módulo específico para transtornos 

psicóticos. Esta flexibilidade do instrumento possibilita uma 

investigação mais detalhada dos critérios necessários para a confirmação 

do diagnóstico de esquizofrenia e é, atualmente, o único questionário 

padronizado de aplicação rápida (15-30 minutos), disponível para a 

avaliação dos transtornos psicóticos (Amorim, 2002).  

d) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS-BR): essa escala de 

sintomas positivos e negativos na esquizofrenia é um dos instrumentos 

mais usados na avaliação dos sintomas psicóticos. É composta de 30 

itens divididos em três subescalas – Sintomas Positivos, Sintomas 

Negativos e Psicopatologia Geral – e foi desenvolvida para avaliar a 

severidade dos sintomas e as alterações na sintomatologia decorrentes 

dos tratamentos farmacológicos. É um instrumento utilizado 

frequentemente para investigar a eficácia das medicações antipsicóticas 

e sua estrutura tem sido confirmada em estudos de tradução para 

diferentes línguas. Os itens são pontuados entre 1 (ausência do sintoma) 

e 7 (presença extrema do sintoma), representando um aumento nos 

níveis observados dos sintomas psicóticos e psicopatológicos. A soma 

da pontuação dos itens resultará no escore de cada subescala, mas o 

escore ponderado será o resultado da subtração do escore da escala de 

Sintomas Negativos do escore da escala de Sintomas Positivos, podendo 

variar entre -42 e +42. O tempo esperado para a aplicação é de 20 

minutos (Higuchi et al., 2014; Kay et al., 1987).  

e) Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS-BR): é um 

instrumento que foi desenvolvido para o contexto específico da 

esquizofrenia baseada nas atividades cotidianas de pacientes com tal 

diagnóstico. O instrumento pretende avaliar a atenção, memória, 

raciocínio e capacidade de resolver problemas, memória de trabalho, 

linguagem e habilidades motoras, e é composto por 20 itens que podem 

ser pontuados entre 0 (ausência de alterações) e 4 (comprometimento 

máximo). A SCoRS-BR examina a cognição por meio de três fontes 

diferentes de informação: o paciente, um informante que tenha contato 

regular com o paciente e o entrevistador, e, quando aplicada no paciente 

e no informante, gera 4 pontuações distintas (a avaliação global do 

paciente sobre suas dificuldades, a avaliação global do informante, a 

avaliação global do entrevistador, uma avaliação global resultante da 

soma das pontuações de cada uma das três avaliações anteriores), 

resultando num escore total que varia de 20 a 80 pontos. O instrumento 

encontra-se validado no Brasil (Ferreira Junior et al., 2010) e seu tempo 
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estimado de aplicação é de 20 minutos (Keefe, Poe, Walker, Kang, et 

al., 2006). 

f) Escala de Qualidade de Vida na Esquizofrenia (QLS-BR): trata-se de 

um instrumento de avaliação da qualidade de vida desenvolvido para o 

contexto específico da esquizofrenia, composto de 21 itens acerca da 

sintomatologia e funcionamento de pacientes com esse transtorno 

(Heinrichs et al., 1984). Seus itens são distribuídos em três fatores ou 

domínios – domínio social, domínio ocupacional, domínio intrapsíquico 

e de relações interpessoais – e investigam o funcionamento do paciente 

em cada um destes domínios. Cada questão é avaliada pelo 

entrevistador, que atribui uma nota padronizada de acordo com as 

respostas do paciente, por meio de uma grade de cotação de sete pontos. 

Os escores de 5 e 6 refletem uma qualidade de vida (QV) inalterada, a 

pontuação de 2 a 4 revela um comprometimento moderado na QV e os 

escores 0 e 1 indicam uma QV muito comprometida. Com tempo de 

aplicação de aproximadamente 40 minutos, a escala QLS foi traduzida e 

adaptada para o contexto brasileiro e pode ser utilizada em situações 

clínicas ou de pesquisas (Cardoso et al., 2003, 2002).  

g) Avaliação Global de Funcionalidade (AGF): este instrumento fez 

parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais entre 

os anos de 1987 e 2002 (American Psychiatric Association, 1968, 2002), 

sendo indicado como ferramenta de avaliação dos aspectos psicológicos, 

sociais e ocupacionais da funcionalidade nos transtornos mentais. A 

AGF fez parte do estudo de validade psicométrica do instrumento 

UPSA-B-BR (Estudo 2). Tempo estimado de aplicação: 5 minutos (Aas, 

2010; Endicott et al., 1976). 

h) University of California – San Diego – Performance-Based Skills 

Assessment, versão breve (UPSA-B-BR): em 2015, a versão completa 

do instrumento “UCSD Performance-based Skills Assessement” (UPSA) 

foi traduzida para a Língua Portuguesa e nomeada de UPSA-1-BR 

(Mantovani, 2015). O instrumento é composto de cinco domínios: 

“Organização e Planejamento”, “Habilidades Financeiras”, “Habilidades 

de Comunicação”, Habilidades de Transporte” e “Habilidades para 

Tarefas Domésticas”. Os indivíduos testados fazem uso de acessórios 

para demonstrar como executariam as atividades do dia a dia. O tempo 

demandado para a aplicação e pontuação é de aproximadamente 30 

minutos. A pontuação é feita com base na percentagem de acertos dentro 

de cada um dos 5 subdomínios. Uma vez apurados, os resultados de 

cada subdomínio são ajustados para uma pontuação que varia entre 0 e 

20. A soma dos subdomínios resulta em uma pontuação total da UPSA-

1-BR entre 0 e 100. A versão breve desta escala foi denominada no 
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Brasil como UPSA-B-BR e, inclui somente os subdomínios 

“Habilidades Financeiras” e “Habilidades de Comunicação” da UPSA-

1-BR. Na versão breve, os valores percentuais dos dois subdomínios são 

convertidos para uma pontuação que varia entre 0 e 50 cada, totalizando, 

igualmente, uma pontuação entre 0 e 100 para a UPSA-B-BR. Sua 

aplicação e pontuação levam de 10 a 15 minutos, reduzindo 

significativamente o tempo de aplicação, quando comparado à versão 

completa (Mantovani, 2015; Mausbach et al., 2006).   

3.2.5 Procedimentos de coleta dos dados 

A coleta dos dados foi dividida em 3 etapas (visitas) distintas 

para cada participante, conforme detalhado na Figura 4. Tais visitas 

foram previamente agendadas com cada paciente participante da 

pesquisa e aconteceram nas dependências do HU/UFSC, nos dias de 

funcionamento do Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses do 

IPq/SC.  

Buscou-se, com isso, segmentar o tempo necessário para a 

aplicação do protocolo utilizado na pesquisa, minimizando uma possível 

fadiga e desconforto dos sujeitos. O intervalo médio entre as aplicações 

dos instrumentos de cada visita não excedeu o tempo de 1 hora de 

duração em cada encontro. A coleta dos dados por meio dos 

instrumentos MINI, MINI Plus e PANSS foi realizada por Pesquisador 

Psiquiatra ou Residente de Psiquiatria previamente treinado, uma vez 

que envolveu a aplicação de instrumento de confirmação diagnóstica e 

de avaliação de sintomas típicos do transtorno.  Os instrumentos 

SCoRS, AGF, QLS, UPSA-B-BR e o Questionário Sociodemográfico 

foram aplicados por Pesquisadores Psiquiatras, Residentes de Psiquiatria 

ou Psicólogos treinados antecipadamente. 
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Figura 4. A coleta de dados foi separada em 3 etapas ou visitas com o objetivo de diminuir o desgaste dos 

sujeitos entrevistados. Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

3.2.6 Procedimentos de análise dos dados 

Para maximizar as análises dos preditores de funcionalidade, 

foram feitas algumas adequações dos resultados obtidos pelos 

instrumentos de coleta dos dados. Nos resultados da avaliação da 

cognição obtidos por intermédio da SCoRS, foram computados três 

diferentes escores totais: um com as respostas do paciente, outro com as 

respostas dos informantes e um terceiro com as respostas do 

entrevistador. Cada um dos escores totais foi compreendido como uma 

possível variável independente e foi testado separadamente. Optou-se 

por esse arranjo, uma vez que nem todos os sujeitos que tiveram a 

SCoRS coletada compareceram à entrevista acompanhados de um 

informante. Em relação à avaliação dos sintomas positivos e negativos 

típicos do transtorno, não foi utilizado o escore ponderado resultante da 

PANSS. Ao invés disso, optou-se por usar o escore bruto das subescalas 

positiva e negativa possibilitando uma análise em separado do impacto 

dos sintomas típicos na funcionalidade.  

Foram realizadas análises univariadas com o objetivo de 

identificar as distribuições de frequências das variáveis estudadas, sendo 

que as variáveis categóricas foram descritas em número absoluto e 

frequência; as variáveis contínuas de distribuição paramétrica em média 

e desvio padrão; e, variáveis contínuas com distribuição não-paramétrica 

em mediana e intervalo interquartil (IIQ). Foram também executadas 

análises bivariadas para avaliar a variância e a associação entre variáveis 

independentes e o desfecho de funcionalidade enquanto variável 

contínua – resultado do escore obtido por meio do instrumento UPSA-

B-BR – e, por fim, análises multivariadas com o objetivo de medir, 

Figura 4. Etapas (visitas) da coleta de dados do estudo de avaliação de 

funcionalidade em pacientes com esquizofrenia 
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explicar e prever o grau de relação entre variáveis sociodemográficas e 

clínicas, e a funcionalidade dos sujeitos com esquizofrenia.  

Variáveis independentes categóricas e dicotômicas foram 

analisadas pelo teste “t de Student” e a distribuição da variável teve sua 

normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk. As duas possíveis 

respostas das variáveis categóricas dicotômicas foram entendidas como 

dois grupos de sujeitos diferentes e tiveram comparadas as médias das 

suas pontuações no instrumento que avalia o desfecho de funcionalidade 

(Agresti & Finlay, 2012). Para variáveis que não apresentaram 

distribuição normal, foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

para testar se os valores encontrados em um grupo são maiores do que 

nos outros, ou se os grupos apresentam a mesma mediana (Dancey & 

Reidy, 2006).  

Nas análises de associação de uma variável independente e 

contínua com o desfecho de funcionalidade, foi utilizada a correlação de 

Pearson quando a distribuição da variável independente (VI) foi normal, 

e a correlação de Spearman para distribuições não normais (Dancey & 

Reidy, 2006). Foram incluídas na análise de regressão múltipla as 

variáveis independentes contínuas cuja análise de associação com o 

desfecho, ou variável dependente (VD), resultaram em um valor de 

correlação (r ou rho) estatisticamente significativo maior que 0,20, bem 

como variáveis independentes categóricas que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos grupos. A análise de 

regressão múltipla é uma técnica estatística multivariada usada para 

examinar a relação entre uma única variável dependente e um conjunto 

de variáveis independentes, na qual se busca modelos de explicação do 

fenômeno compostos por VI’s pouco correlacionadas entre si, mas 

muito correlacionadas com a VD. Além da observação dos valores de 

correlação e de diferenças de médias entre grupos, a decisão das 

variáveis independentes incluídas no modelo de regressão múltipla foi 

guiada pela literatura disponível sobre o assunto, na qual foram 

identificadas variáveis independentes relevantes para a explicação ou 

predição da variável dependente. Também foi respeitada a proporção 

mínima de cinco observações (participantes) por cada variável incluída 

no modelo (Hair et al., 2009). 

Para todas as etapas da análise, utilizou-se o software estatístico 

Stata (Data Analysis and Statistical Software). 
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3.3 Resultados 

Esta seção apresenta o relato dos resultados encontrados no 

presente estudo acerca da investigação de preditores de funcionalidade 

em esquizofrenia.  

3.3.1 Caracterização da amostra 

Foram investigadas variáveis de perfil sociodemográfico e clínico 

dos sujeitos com esquizofrenia que integraram a amostra por meio dos 

instrumentos relatados anteriormente, e esta seção apresenta o perfil dos 

participantes do estudo3.  

Foram identificados 143 sujeitos em acompanhamento no 

ambulatório de esquizofrenia e outras psicoses do IPq-SC, dos quais 9 

sujeitos apresentaram diagnóstico diferente de esquizofrenia ou 

transtorno esquizoafetivo. Dos 134 sujeitos elegíveis para o estudo, 5 

casos não tiveram seus dados coletados pelos seguintes motivos: sujeito 

recusou-se a participar da pesquisa (1 caso); paciente apresentou 

sintomas muito severos que o impediram de completar as entrevistas (1 

caso); pacientes ficaram mais de 90 dias sem comparecer às consultas 

no ambulatório (3 casos). Sendo assim, a amostra inicial da pesquisa 

contou com 129 casos. Entretanto a amostra final compreendeu 124 

sujeitos pois em 5 casos os pacientes não tiveram confirmado seu 

diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo pelo 

instrumento MINI Plus. Dos 124 casos que compuseram a amostra final, 

60 sujeitos tiveram a terceira etapa de coleta finalizada, etapa esta que 

incluía o instrumento UPSA-B-BR. A Tabela 9 apresenta a estatística 

descritiva dos resultados do Questionário Sociodemográfico e Clínico. 

 

                                                           
3
 Parte dos resultados referentes à caracterização da amostra já foi descrito no Estudo 2, porém optou-se por 

repetir o conteúdo para facilitar o entendimento do leitor. 
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Tabela 9:  

Características sociodemográficas e clínicas da amostra 
Variáveis ᵃ̦ᵇ N = 124 

(100%) 

n 

Frequência, Média, Mediana 

 
 

Sexo 124  

Homens  78 (62,9%) 

Mulheres  46 (37,1%) 

Idade (anos), mediana (IIQ)  124 35,1 (26,1 – 45,7) 

Idade de início transtorno - hda (anos),  

mediana (IIQ) 
122 20,0 (16,0 – 25,0) 

Homens 78 20 (16,0 – 24,0) 

Mulheres 46 20 (16,0 – 26,0) 

Tempo de doença (anos), mediana (IIQ) 122 10,5 (5,70 – 20,3) 

Psicose não tratada - dup (meses), mediana (IIQ) 116 6,0 (1,0 – 24,0) 

Número de hospitalizações psiquiátricas, 

mediana (IIQ) 
124 1,0 (1,0 – 4,0) 

Tentativas de suicídio, mediana (IIQ) 123 0,0 (0,0 – 1,0) 

Trabalha atualmente  124  

Sim  23 (18,6%) 

Não   101 (81,5%) 

Uso prévios de substâncias psicoativas (SPA)  ͨ 124  

Não  74 (59,7%) 

Sim  50 (40,3%) 

Situação conjugal 124  

Solteiro  91 (73,4%) 

Casado  21 (16,9%) 

Separado  11 (8,9%) 

Viúvo  1 (0,8%) 

Anos de estudo, média (DP) 118 10,1 (4,0) 

Grau de instrução formal 124  

Sem instrução formal ou ensino fundamental 

incompleto 
 35 (28,2%) 

Ensino fundamental completo ou médio incompleto  35 (28,2%) 

Ensino médio completo ou superior incompleto  47 (37,9%) 

Ensino superior completo  7 (5,7%) 

Renda do paciente  123 780,00 (0,00 – 995,00) 

Renda familiar  117 2000,00 (1200,00 – 3000,00) 

Procedência 124  

Grande Florianópolis  121 (97,6%) 

Outros  3 (2,4%) 

   

ᵃ Variáveis numéricas com distribuição não paramétrica estão representados em mediana (IIQ). ᵇ 

Todas as variáveis tiveram a normalidade dos dados definida pelo teste de Shapiro-Wilk. ͨ 

Substância psicoativa (SPA) de acordo com anamnese. Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

na idade de início do transtorno (hda) entre homens e mulheres (U = -

0,42; p = 0,67) e tempo de duração da psicose não tratada (dup) entre 

homens e mulheres (U = 0,67; p = 0,50).  

Medidas de tendência central e de dispersão foram calculadas 

para resumir os dados e compreender a variabilidade dos escores dos 

instrumentos que avaliaram as seguintes variáveis: cognição, sintomas 

típicos do transtorno qualidade de vida e funcionalidade. A seguir estão 
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os resultados desta análise: pontuação na SCoRS de acordo com as 

respostas do paciente (n = 77, M = 34,25, DP = 11,19), pontuação na 

SCoRS de acordo com as respostas do informante (n = 62, M = 39,35, 

DP = 11,24), pontuação na SCoRS de acordo com as respostas do 

entrevistador (n = 77, M = 41,71, DP = 11,44), escore da subescala de 

sintomas negativos da PANSS (n = 94, M = 19,88, DP = 7,23), escore 

da subescala de sintomas positivos da PANSS (n = 94, M = 13,84, DP = 

5,31), escore total da QLS (n = 67, M = 64,0, DP = 22,91) e escore total 

ponderado da UPSA-B-BR (n = 60, M = 47,63, DP = 25,5). As 

frequências de comorbidades avaliadas pela MINI e as confirmações 

diagnósticas pela MINI Plus estão descritas na Tabela 10. 
 

Tabela 10:  

Frequências de comorbidades avaliadas pelo instrumento MINI 

Instrumento 
n 

(N = 124) 
Frequência 

Mini ᵃ 124  

Síndrome psicótica ao longo da vida  114 (91,94%) 

Síndrome psicótica presente atualmente  57 (45,97%) 

Risco de suicídio  46 (37,10%) 

Episódio maníaco  25 (20,16%) 

Agorafobia  23 (18,55%) 

Episódio depressivo maior  22 (17,74%) 

Trans. do pânico  12 (9,68%) 

Fobia social  12 (9,68%) 

Distimia  12 (9,68%) 

Trans. obsessivo compulsivo  10 (8,06%) 

TAG ᵇ  8 (6,45%) 

Abuso SPA ͤ  8 (6,45%) 

Trans. do humor psicótico  8 (6,45%) 

Dependência de SPA ͤ  6 (4,84%) 

Episódio hipomaníaco  3 (2,42%) 

TEPT ͩ  1 (0,81%) 

Dependência de álcool  1 (0,81%) 

MINI Plus 124  

Trans. psicótico s/ especificação  6 (4,84%) 

Esquizofrenia presente atualmente  79 (63,71%) 

Esquizofrenia ao longo da vida  122 (98,39%) 

Trans. psicótico devido à condição médica   

Sim  2 (1,61%) 

Incerto  8 (6,45%) 

Trans. psicótico induzido por substância   

Sim  3 (2,42%) 

Incerto  6 (4,84%) 

ᵃ Nenhum dos sujeitos da amostra apresentou como comorbidades anorexia, bulimia ou personalidade 

antissocial; comorbidades foram ordenadas de acordo com a frequência encontrada. ᵇ Transtorno de 

ansiedade generalizada. ͤ Substância psicoativa. ͩ Transtorno do estresse pós traumático. Fonte: Dados da 

pesquisa (2018). 

 

São utilizadas pelos sujeitos que compõem a amostra, 31 

medicações diferentes distribuídas nas seguintes categorias: 12 
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medicações antipsicóticas, 4 anticonvulsivantes ou estabilizadores do 

humor, 9 antidepressivos, 4 ansiolíticos, 1 anticolinérgico e 1 anti-

histamínico. Para este estudo, serão descritas as frequências de 

utilização das medicações antipsicóticas, uma vez que esta classe de 

medicação é a base do tratamento farmacológico na esquizofrenia. Para 

garantir uma comparação eficaz dentre as medicações dessa classe, foi 

calculada a dosagem equivalente de cada antipsicótico individualmente 

através do método de Dosagem Diária Definida (DDD) (Leucht, 

Samara, Heres, & Davis, 2016), e também a dosagem DDD total da 

amostra (Mdn = 3,25) (Tabela 11). 
 

Tabela 11:  

Caracterização dos antipsicóticos utilizados pelos sujeitos da amostra 

Antipsicótico 

Frequência 

de utilização 

(n)ᵃ 

(N = 124) 

Percentual 

de casos 

válidos 

Dosagem utilizadaᵇ 

(em mg) 

Dosagem em 

DDD ᵇ 

Clozapina 38 30,7% 490,1 (250,5) 49,0 (25,1) 

Olanzapina 35 28,2% 17,2 (7,6) 1,7 (0,8) 

Risperidona 24 19,4% 3,9 (1,9) 0,4 (0,2) 

Haloperidol 11 8,9% 7,5 (4,9) 0,8 (0,5) 

Haloperidol 

decanoato 
8 6,5% 80,3 (79,1) 8,0 (7,9) 

Paliperidona 8 6,5% 128,1 (41,1) 12,8 (4,1) 

Quetiapina 7 5,7% 700,0 (600,0 – 800,0) 70,0 (60,0 – 80,0) 

Clorpromazina 6 4,8% 100,0 (100 – 300,0) 10,0 (10,0 – 30,0) 

Aripiprazol 5 4,0% 20,0 (10,0 – 20,0) 2,0 (1,0 – 3,0) 

Amilsuprida 1 0,8% 100,0 10,0 

Levomeprazina 1 0,8% 75,0 7,5 

Pimozina 1 0,8% 4,0 0,4 

Ziprasidona 1 0,8% 160,0 16,0 

ᵃ Sujeitos podem utilizar combinações de mais de uma medicação antipsicótica. ᵇ Variáveis 

tiveram a normalidade dos dados definida pelo teste de Shapiro-Wilk e aquelas que apresentaram 

distribuição não paramétrica estão representados em mediana (IIQ). Fonte: Dados da pesquisa 

(2018).  

3.3.2 Avaliação de funcionalidade 

A avaliação de funcionalidade foi feita por intermédio do 

instrumento UPSA-B-BR, sendo considerado como desfecho (variável 

dependente) o escore total ponderado resultante da aplicação do 

instrumento. Tal variável apresentou distribuição não normal, com 

assimetria de -0,41 e curtose de 1,97 e com valor de p = 0.003 no teste 

de Shapiro-Wilk (w = 0,93; v = 3,53; z = 2,72). Devido à importância 

desta variável em todas as análises propostas, optou-se por transformar a 

variável original que apresentasse distribuição mais próxima da normal. 

Todas as hipóteses foram testadas com ambas as variáveis: o escore total 

ponderado da UPSA-B-BR (variável original) e com este escore elevado 



77 
 

ao quadrado (variável transformada) –, transformação que resultou em 

uma distribuição normal dos dados. Os resultados de ambas as análises 

mostraram-se semelhantes, demonstrando que a violação da 

normalidade da variável original não resultou em um grande prejuízo. 

Sendo assim, para facilitar a interpretação dos resultados, serão 

reportados aqui apenas os que foram obtidos a partir das análises em que 

a variável original foi utilizada como desfecho. 

Um coeficiente de correlação produto-momento Pearson foi 

calculado para avaliar a relação entre funcionalidade (escore total 

ponderado da UPSA-B-BR) e as seguintes variáveis independentes 

contínuas: anos de estudo, escore total do paciente, do informante e do 

entrevistador, da escala de cognição em esquizofrenia (SCoRS), escore 

dos sintomas positivos e escore dos sintomas negativos da escala de 

sintomas típicos do transtorno (PANSS). Foram encontradas correlações 

significativas entre todas as variáveis independentes e o escore 

ponderado da UPSA-B-BR (Tabela 12). 
 

Tabela 12:  

Coeficiente de correlação de Pearson entre o desfecho e as variáveis com 

distribuição normal 
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paciente 

-0,45* 

0,0006 
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SCoRS 

informante 

-0,45* 

0,003 

43 

0,51* 

<0,001 

61 

     

SCoRS 

entrevistador 

-0,66* 

<0,001 

55 

0,50* 

<0,001 

74 

0,87* 

<0,001 

59 

    

PANSS –  

s. positivos 

-0,28* 

0,03 

58 

0,12 

0,32 

76 

0,38* 

<0,001 

61 

0,57* 

<0,001 

74 

   

PANSS –  

s. negativos 

-0,53* 

<0,001 

58 

0,40* 

0,0004 

76 

0,53* 

<0,001 

61 

0,63* 

<0,001 

74 

0,51* 

<0,001 

94 

  

Anos de estudo 0,41* 

0,002 

56 

-0,14 

0,23 

72 

-0,10 

0,46 

57 

-0,31* 

0,009 

72 

-0,12 

0,28 

89 

-0,14 

0,20 

89 

 

QLS – escore 

total 

0,51* 

0,0003 

46 

-0,31* 

0,01 

62 

-0,58* 

<0,001 

50 

-0,74* 

<0,001 

63 

-0,47* 

0,0001 

67 

-0,61* 

<0,001 

67 

0,31* 

0,02 

62 

        

Cada célula reporta os valores da correlação (r), o valor de significância (p) e o número de casos 

(n), nesta ordem. * Correlações estatisticamente significativas. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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O coeficiente de correlação de postos de Spearman foi utilizado 

para determinar a relação entre funcionalidade (escore total ponderado 

da UPSA-B-BR) e as seguintes variáveis contínuas independentes: 

idade, idade de início do transtorno (hda), tempo de duração da psicose 

sem tratamento (dup), tempo de doença, número de tentativas de 

suicídio e número de hospitalizações. Não foram encontradas 

correlações estatisticamente significativas entre as variáveis 

independentes citadas e o escore ponderado da UPSA-B-BR (Tabela 

13). 
 

Tabela 13:  

Coeficientes de correlação de Spearman entre o desfecho e as variáveis que 

apresentaram distribuição não paramétrica 
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Hda 0,13 

0,36 

52 

0,38* 

0,005 

52 

     

Dup -0,05 

0,74 

52 

0,30* 

0,03 

52 

-0,007 

0,96 

52 

    

Tempo doença -0,26 

0,07 

52 

0,80* 

<0,001 

52 

-0,17 

0,24 

52 

0,22 

0,12 

52 

   

Nº tent. 

suicídio 

0,07 

0,62 

52 

-0,11 

0,44 

52 

-0,04 

0,80 

52 

0,07 

0,64 

52 

-0,16 

0,25 

52 

  

Nº hospital. -0,1 

0,49 

52 

0,25 

0,08 

52 

0,04 

0,79 

52 

0,09 

0,53 

52 

0,24 

0,09 

52 

0,01 

0,94 

52 

 

Dosagem 

antipsicótico – 

DDD 

-0,02 

0,91 

58 

0,08 

0,53 

58 

-0,11 

0,41 

58 

0,14 

0,28 

58 

0,17 

0,20 

58 

0,27* 

0,04 

58 

0,39* 

0,002 

58 

        

Cada célula reporta os valores da correlação (rho), o valor de significância (p) e o número de 

casos (n), nesta ordem. * Correlações estatisticamente significativas. Fonte: Dados da pesquisa 

(2018). 

 

O teste t de amostras independentes foi realizado para comparar a 

funcionalidade (escore total da UPSA-B-BR) na presença ou não das 

condições avaliadas pelo instrumento MINI, assim como para comparar 

a funcionalidade entre homens e mulheres, pacientes que trabalhavam 
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ou não no momento da coleta de dados da pesquisa e entre aqueles que 

fizeram uso de substância psicoativa anterior ao surgimento do 

transtorno.  

Foi encontrada uma diferença significativa nos escores apenas 

para as condições de uso prévio de SPA, sim (M = 57,4; DP = 21,54) e 

não (M = 42,75; DP = 26,16); t (58) = -2,16; p = 0,03. Para confirmar 

tais achados, uma vez que a variável dependente (escore UPSA-B-BR) 

apresentou problemas na curtose que prejudicaram a distribuição normal 

dos dados, optou-se por executar o teste robusto de Levene para a 

igualdade de variâncias entre os grupos (homocedasticidade), que 

indicou homogeneidade da variâncias (F(w0) = 4,01, p(w0) = 0,05; 

F(w50) = 2,63, p(w50) = 0,11; F(w10) = 3,63, p(w10) = 0,06). Sendo 

assim, o resultados sugerem que o uso prévio de SPA, realmente tem 

efeito na funcionalidade dos pacientes com esquizofrenia. 

Por fim, foi realizada uma análise de regressão multivariada com 

as variáveis independentes que apresentaram um valor de correlação (r 

ou rho) estatisticamente significativo maior que 0,20 na análise de 

associação com o desfecho, bem como variáveis independentes 

categóricas que apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre as médias dos grupos. Para a seleção das variáveis incluídas no 

modelo de regressão foi utilizado o método stepwise, que começa 

selecionando o melhor preditor da variável dependente. Variáveis 

independentes são selecionadas em função do poder explicativo que 

podem acrescentar ao modelo de regressão, sendo que essas variáveis 

também podem ser eliminadas quando seu poder preditivo apresentar 

pouca significância no modelo (Hair et al., 2009). Sendo assim, a análise 

de regressão múltipla foi utilizada para testar se cognição, sintomas 

positivos, sintomas negativos, anos de estudo, qualidade de vida e uso 

de substâncias psicoativas anterior ao surgimento do transtorno seriam 

preditores significativos de funcionalidade nos sujeitos da amostra. 

Todas as etapas da análise foram repetidas com os três diferentes 

escores totais resultantes da avaliação da cognição (SCoRS) – respostas 

do paciente, respostas dos informantes e respostas do entrevistador – e 

apresentaram soluções similares e estatisticamente significativas. 

Entretanto, será reportado aqui apenas o modelo composto do escore de 

respostas do entrevistador (Durand et al., 2015; Sabbag et al., 2012).  

Após a execução da primeira análise de regressão com o modelo 

cheio foram feitas análises diagnósticas para garantir as suposições 

inerentes a essa análise. Apesar de não exercerem uma influência 

desproporcional sobre os aspectos das estimativas de regressão, foram 

identificadas observações que apresentaram influência indevida sobre os 
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resultados, diminuindo consideravelmente o poder de explicação do 

modelo testado. Foi executada uma segunda análise após a exclusão de 

quatro observações influentes, e os resultados da regressão indicaram 

que três preditores explicaram 68% da variância do conjunto de dados 

[R² ajustado = 0,68; F (3,42) = 33,3; p <0,001], num modelo no qual 

maior prejuízo na cognição previu significativamente menor 

funcionalidade (β = -0,49; p <0,001), e da mesma forma, um quadro pior 

de sintomas negativos previu significativamente uma menor 

funcionalidade (β = -0,33; p = 0,002). Por fim, no modelo testado, um 

maior tempo de estudo dos sujeitos previu melhor funcionalidade (β = 

0,23; p = 0,01). Não foram encontradas violações das suposições de 

homocedasticidade [X²(1) = 0,026; p = 0,87], multicolinearidade 

(SCoRS = 1,64; PANSS s. negativos = 1,50; Anos estudo = 1,14], 

distribuição dos resíduos (z = 1,10; p = 0,14) e especificação do modelo 

(t = -2,13; p = 0,04). 

 

3.4 Discussão 

Os dados epidemiológicos em relação à esquizofrenia são 

divergentes e alguns estudos indicam não haver diferenças de 

prevalência de esquizofrenia entre homens e mulheres (Saha et al., 2005; 

Vanasse et al., 2012). Ainda assim, a amostra do presente estudo contou 

com um número maior de homens, corroborando índices encontrados 

por Ayuso-Mateos et al. (2006), Kirkbride et al. (2006), e Moreno-

Küstner et al. (2016).  

Contrariando dados que apontam uma idade de início do 

transtorno maior em mulheres do que os homens (Bergen et al., 2014; 

Hafner et al., 1998; Ochoa et al., 2012; Rajji, Ismail, & Mulsant, 2009), 

essa amostra não indicou uma diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos. Resultado similar foi constatado por Venkatesh 

(2008) e na metanálise de Eranti e colaboradores (2013). Entretanto, há 

de se considerar dificuldades de definição da própria variável – idade de 

início do transtorno – pois, como aponta Jones (2013), a relação de 

algumas características e comportamentos do sujeito com o transtorno 

só pode ser avaliada retrospectivamente. Durante esse processo de 

recuperação de memória dos eventos, alguns elementos podem ser 

erroneamente atribuídos à doença e outros simplesmente esquecidos. Na 

pesquisa aqui relatada, a idade de início do transtorno (hda) foi coletada 

por intermédio de entrevista estruturada (MINI Plus), objetivando um 

conhecimento aprofundado da história dos sujeitos e, consequentemente, 
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uma coleta mais adequada desse dado. Ainda assim, a hda é uma 

informação baseada na lembrança do sujeito ou familiar acerca de 

eventos passados, o que, conforme descrito acima, pode acarretar em 

grande inexatidão.  

Em relação à variável “situação ocupacional” é interessante 

comparar os resultados dessa amostra com os dados de países como 

Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Tais países contam com programas 

como emprego apoiado e reabilitação vocacional, que visam melhorar a 

inserção de pacientes com esquizofrenia no mercado de trabalho 

(Addington et al., 2010; Baksheev et al., 2012; Biegel, Stevenson, 

Beimers, Ronis, & Boyle, 2010; Corbière et al., 2011; Marino & Dixon, 

2014). Apesar de o Brasil contar com raras iniciativas similares (Bio & 

Gattaz, 2011), e de não haver disponível nenhum programa desse tipo 

para os sujeitos da pesquisa no momento da coleta, na amostra estudada 

foram encontradas estatísticas similares a dos países citados acima: 

18,6% dos sujeitos trabalhando pelo menos 20 horas semanais 

remuneradas (Allott et al., 2013; Cougnard, Goumilloux, Monello, & 

Verdoux, 2009; Evensen et al., 2016; Tandberg et al., 2013; United 

States, 2005). 

A literatura internacional acerca da esquizofrenia aponta as 

variáveis DUP, número de hospitalizações e número de tentativas de 

suicídio como indicadores de gravidade do transtorno. Entretanto, no 

presente estudo, tais indicadores não se mostraram relevantes preditores 

de funcionalidade (Bowie et al., 2006; Gallego et al., 2015; Gupta, 

Holshausen, Mausbach, Patterson, & Bowie, 2012; Kao & Liu, 2010; 

Köhler, Horsdal, Baandrup, Mors, & Gasse, 2016; Reichenberg et al., 

2014; Shibre et al., 2014; Togay, Noyan, Tasdelen, & Ucok, 2015; 

Zhang et al., 2015). É possível que tais resultados sejam decorrentes de 

características dessa amostra específica. Essa parece ser uma amostra 

predominantemente composta de casos de menor gravidade, pois mais 

de 50% da amostra teve nenhuma ou apenas uma internação em função 

do transtorno, mais de 70% da amostra nunca tentou suicídio. Além 

disso, mais de 30% dos sujeitos iniciou tratamento ainda no primeiro 

mês de surgimento dos sintomas e quase 70% dos casos iniciou 

tratamento no primeiro ano. 

O uso de substâncias psicoativas (SPA) prévio ao surgimento do 

transtorno apresentou uma correlação significativa com a VD 

(funcionalidade) similar a resultados reportados e examinados por 

Carney et al. (2017), Akerman et al. (2014), Patel et al. (2016) e Ochoa 

et al. (2012). Ainda assim, após a análise de regressão essa variável não 

se caracterizou enquanto preditor significativo. Uma suposição é que a 
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relação entre as variáveis: uso de substância, sintomas clínicos e outras 

variáveis psicossociais, aconteça de forma não linear, ou ainda que o uso 

de SPA prévio ao surgimento do transtorno seja uma variável de efeito 

mediador direto ou indireto (Hair et al., 2009).  

Como constatado em estudos internacionais sobre o tema, os 

resultados dessa amostra encontrados na análise de regressão indicaram 

como preditores de funcionalidade: sintomas negativos, cognição e anos 

de estudo (Bergh et al., 2015; Garcia-Portilla et al., 2013; Green, 2016; 

Harvey et al., 2013; Mausbach et al., 2016; McIntosh et al., 2011; 

Menendez-Miranda et al., 2015; Rabinowitz et al., 2012; Reichenberg et 

al., 2014; Sánchez-Torres et al., 2017; Savill et al., 2016; Tandberg et 

al., 2013). Tais resultados reforçam debates em relação à associação 

entre cognição, funcionalidade e sintomas negativos e levantam 

questões sobre a existência de um único traço latente influenciando 

essas três variáveis (Green, 2016; Harvey et al., 2011, 2013; Howes & 

Murray, 2014). Em resumo, a reprodução de achados científicos 

internacionais confirma a importância dessas variáveis na investigação 

do fenômeno e indica a necessidade de técnicas que examinem a 

estrutura de inter-relações entre os construtos envolvidos para além das 

estratégias estatísticas básicas. 
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Considerações Finais 

 

 

A necessidade de melhor definição do conceito de funcionalidade 

em esquizofrenia foi percebida já há algum tempo, entretanto tal 

definição encontra-se em processo de desenvolvimento e ainda não 

existe um consenso científico acerca dos domínios que compreendem o 

construto.  

À medida que as pesquisas avançaram, novas perspectivas 

teóricas de funcionalidade foram explicitando ou enfatizando aspectos 

relacionados ao fenômeno funcionalidade, e evidenciando possíveis 

relações entre tais aspectos.  

A busca de estratégias de avaliação do fenômeno por intermédio 

de diferentes instrumentos tem contribuído para a evolução do construto 

funcionalidade em esquizofrenia, confirmando ou ampliando as 

perspectivas existentes. Entretanto, é importante que os instrumentos 

sejam elaborados e adaptados para o contexto dos pacientes com 

esquizofrenia, levando em consideração o conhecimento e perspectivas 

conceituais já existentes na área. Dessa forma, o exame criterioso dos 

instrumentos pode contribuir para validação do construto. 

À parte dos debates acerca do modelo epistemológico utilizado 

para a definição dos conceitos de funcionalidade e incapacidade, para 

esse estudo foi adotada uma concepção que partiu do exame da variação 

dos processos mentais observados na esquizofrenia, em direção à 

exploração de fatores psicossociais associados ao fenômeno da 

funcionalidade nos pacientes com esse transtorno. 

Dentro dessa perspectiva teórica, as principais dimensões de 

desfecho em esquizofrenia compreendem: situação funcional (ou 

funcionalidade), condição clínica e percepção subjetiva do paciente, 

sendo que essas áreas nem sempre melhoram juntas. A dimensão 

“condição clínica” engloba sintomas positivos (alucinações, delírios e 

comportamento bizarro) e sintomas negativos (embotamento afetivo e 

isolamento social), típicos do transtorno. “Percepção subjetiva do 

paciente” refere-se ao bem-estar pessoal (autoestima e qualidade de 

vida).  

Por sua vez, a dimensão “funcionalidade” abrange: 

funcionamento social (ou o quão socialmente inserido o sujeito está), 

funcionamento ocupacional (se o sujeito é capaz de manter um emprego 

ou sua vida acadêmica) e vida independente (quão independentemente o 

sujeito pode viver). 
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O presente estudo também buscou aprofundar a investigação das 

características psicométricas da versão breve do instrumento “Versão 

Brasileira da University of California – San Diego – Performance-based 
Skills Assessment: Brief Version (UPSA-B-BR)”, de forma a contribuir 

com a consolidação de um instrumento de avaliação de funcionalidade 

com características singulares, além de colaborar com o 

desenvolvimento do estado da arte da funcionalidade em esquizofrenia, 

ampliando a discussão acerca do construto. 

Embora o tamanho da amostra disponível tenha sido pequeno e 

provavelmente insuficiente para a generalização dos resultados 

encontrados por intermédio de uma análise fatorial, diferentemente da 

proposta de uma estrutura uni fatorial, as soluções aqui encontradas 

evidenciam que o fenômeno mensurado pela UPSA-B-BR é composto 

de mais de um domínio. Os achados deste estudo levantam dúvidas em 

relação ao desempenho instável dos itens do domínio comunicação e à 

caracterização dos domínios que compõem o instrumento. 

O uso da variável “situação ocupacional” como padrão de 

referência não se mostrou satisfatório para as análises de validade de 

critério (ou preditiva). É preciso considerar a hipótese desse critério, 

isoladamente, não mostrar-se suficiente para discriminar a 

funcionalidade dos sujeitos e investigar mais profundamente a presença 

de fatores de confusão permeando tal variável. 

Diante disso, é importante a continuidade das pesquisas e debates 

acerca do instrumento UPSA-B-BR, afim de ser verificado se as 

limitações encontradas são consequência da estrutura do instrumento, ou 

se o construto está definido de forma insatisfatória. Os achados indicam 

que esse instrumento consegue discriminar variações na manifestação de 

um fenômeno. Entretanto, não é possível saber se ele está mensurando 

de fato, e apenas, o fenômeno funcionalidade em esquizofrenia, porém é 

preciso examinar a validade dos achados aqui relatados e minimizar 

possíveis erros causados pelo tamanho amostral. 

Em relação ao objetivo de avaliar a funcionalidade de pacientes 

adultos com esquizofrenia e seus preditores, esse estudo contrariou 

dados encontrados na literatura internacional que apontam uma idade de 

início do transtorno maior em mulheres do que os homens, uma vez que 

essa amostra não indicou uma diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos. No presente estudo, também não se mostraram 

relevantes preditores de funcionalidade as variáveis DUP, número de 

hospitalizações e número de tentativas de suicídio. 

No que diz respeito à situação ocupacional dos sujeitos na 

amostra estudada, foram encontradas estatísticas similares a de países 
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como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra: 18,6% dos participantes 

trabalham pelo menos 20 horas semanais remuneradas. 

Os dados resultantes deste estudo levantaram ainda discussões 

acerca do impacto do uso de substâncias psicoativas prévias ao 

surgimento da esquizofrenia. Foi levantada a hipótese de que a relação 

entre as variáveis: uso de substância, sintomas clínicos e outras variáveis 

psicossociais, aconteça de forma não linear, ou ainda que o uso de SPA 

prévio ao surgimento do transtorno seja uma variável de efeito mediador 

direto ou indireto no desfecho de funcionalidade.  

Por fim, os resultados dessa amostra encontrados na análise de 

regressão indicaram como preditores de funcionalidade: sintomas 

negativos, cognição e anos de estudo, corroborando os achados 

internacionais. Essas evidências reforçam uma tendência atual que 

investiga a associação entre cognição, funcionalidade e sintomas 

negativos e que questiona a existência de um único traço latente 

influenciando essas três variáveis. 

Em resumo, a reprodução de achados internacionais confirma a 

importância dessas variáveis na investigação do fenômeno e indica a 

necessidade de uma continuidade do estudo, com a utilização de 

técnicas que examinem a estrutura de inter-relações entre os construtos 

envolvidos, para além das estratégias estatísticas básicas. 
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