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Processo laboral e a saúde 
dos trabalhadores em centros 
de atenção psicossocial 

Maria de Fátima Prates Budde 
Tânia Maria de Araújo

Introdução

Diversas mudanças, em diferentes âmbitos, vêm tornando cada vez 
mais complexo o cenário de práticas do campo da saúde mental no Bra-
sil. Dentre os temas abordados pela IV Conferência Nacional de Saúde 
Mental Interdisciplinar, realizada em dezembro de 2010, destacam-se a: 
ampliação e difusão territorial dos novos serviços, com incremento do 
número de trabalhadores de saúde mental, em um contexto de terceiri-
zação e precarização do emprego, e com amplo contingente de trabalha-
dores com inserção recente nas atividades profissionais e no ativismo 
político do campo; a diversificação do movimento antimanicomial [...]; 
a presença e participação mais ativa e autônoma de usuários e familia-
res; a presença de diversas agências e atores políticos intersetoriais; as 
novas características do trabalho e de tecnologia em saúde mental no 
SUS, [...]; uma expansão de serviços públicos de saúde mental que não 
foi acompanhada por uma oferta e capacitação compatível de profissio-
nais psiquiatras para o trabalho em saúde pública, gerando uma carên-
cia de profissionais em saúde mental. 

Como ilustrado nos temas citados acima, as mudanças do mode-
lo de atenção redefiniram os processos de trabalho, inauguraram no-
vas exigências do trabalho e introduziram muitos, novos e complexos 
 desafios.

A reestruturação do modelo de atenção em saúde mental no  Brasil 
implicou novos modos de constituição dos serviços e,  consequentemente, 
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alterou a composição das equipes nos novos dispositivos de tratamen-
to, em particular, dos Centros de Atenção Psicossocial (CAP). As mu-
danças no modo de constituição dos serviços produziram alterações no 
processo de trabalho existente (no objeto, nos instrumentos e nas pró-
prias atividades), e, consequentemente, na composição das equipes. As 
alterações decorrentes do reordenamento dos serviços de saúde mental, 
por sua vez, geraram significativa modificação dos atributos técnicos 
requeridos dos diferentes profissionais que, a partir deste momento, 
tiveram que lidar com novas demandas e atribuições. 

Os trabalhadores em saúde mental se deparam, ainda hoje, com o 
desafio de implantar e implementar um novo modelo de atenção. Con-
siderando todas as interfaces que o trabalho da atenção psicossocial 
apresenta, espera-se que estes trabalhadores tenham os conhecimentos 
necessários para intervir em diferentes campos de atuação; na realidade 
os técnicos devem desdobrar-se em identidades e atribuições múltiplas, 
com o objetivo de atuar no centro de um território virtual e de uma 
rede de subjetividades de uma comunidade. Espera-se deste novo tra-
balhador que ele possa intermediar as mudanças sociais necessárias ao 
resgate dos direitos de cidadania enquanto promove a inclusão social de 
pessoas portadoras de transtornos mentais. Este técnico deverá domi-
nar vários e complexos campos do conhecimento: técnico, social, ético, 
jurídico e político. (DELGADO, 1989; BRASIL, 2004; BICHAFF, 2006; 
LANCMAN, 2008) 

Os novos serviços em saúde mental se propõem a lidar, na reali-
dade, com novos recursos que, iniciando pela estrutura física dos ser-
viços, passam pelos conhecimentos especializados das diferentes áreas 
profissionais e aplicação de novas técnicas (por exemplo, oficinas com 
diferentes finalidades, incluindo geração de renda). Nos Centros de 
Atenção Psicossocial, todos os agentes e todos os meios que vierem a 
ser utilizados, necessitam ser apreendidos para poderem ser coorde-
nados com a finalidade de transformar o objeto de trabalho, o usuá-
rio, realizando, desta maneira, a proposta da reabilitação psicossocial. 
 (MILHOMEN et al., 2007)

Observa-se, entretanto, que as novas equipes, ao assumirem a res-
ponsabilidade de implantarem o novo modelo preconizado de atenção 
em saúde mental, o fazem sem dispor, muitas vezes, de recursos técnicos 
e de formação e capacitação para fazê-lo adequadamente.  (OLIVEIRA et 
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al., 2003; BICHAFF, 2006; MILHOMEN et al., 2007; RABELO; COU-
TINHO, 2009) 

Em virtude da importância que os CAPS adquiriram no processo 
de reestruturação da atenção em saúde mental, por sua expansão e di-
fusão, pelo seu potencial em abarcar parcela significativa da população 
brasileira portadora de transtorno mental crônico e pelo contingente de 
trabalhadores envolvidos, procura-se neste estudo refletir sobre o tra-
balho desenvolvido nesses centros, utilizando como referência a teori-
zação de Laurell e Noriega (1989) sobre processo de trabalho em saúde 
a partir do modelo de desgaste e nos conceitos teóricos sobre a relação 
prazer e sofrimento no trabalho. (DEJOURS, 2009)

Assim, este estudo tem como objetivos: descrever as características 
do processo de trabalho de profissionais em saúde mental e a percepção 
dos trabalhadores sobre as cargas laborais às quais estão submetidos; e 
identificar características dos diferentes tipos de cargas de trabalho e os 
riscos à saúde mental a que os trabalhadores estão expostos nos seus 
cotidianos de trabalho.

A pretensão deste estudo é ser mais uma peça na construção do ar-
senal desse novo modelo de assistência à saúde mental, particularmente, 
no que diz respeito às novas práticas desenvolvidas pelos trabalhadores 
nesses serviços e no fato de possibilitar uma melhor compreensão dos 
aspectos relacionados ao fator humano, fundamental na consolidação 
dos princípios da Reforma Psiquiátrica.

Metodologia 

Bases conceituais e teóricas adotadas

Este estudo foi construído a partir das bases conceituais e me-
todológicas do modelo de desgaste de Laurell e Noriega (1989), an-
corado no modelo operário italiano. Adotou-se também os conceitos 
teóricos sobre a relação prazer, sofrimento e trabalho propostos 
pela psicodinâmica do trabalho, na perspectiva da escola dejouriana.   
(DEJOURS, 2009) 

O método de investigação utilizado para a pesquisa foi baseado nos 
princípios do Modelo Operário Italiano. (LAURELL; NORIEGA, 1989) 
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Nesta abordagem, é proposto o uso de entrevistas coletivas com o ob-
jetivo de fazer um levantamento dos dados empíricos que permitam 
compreender as relações entre os processos de trabalho, a saúde física 
e psíquica, e o papel dos trabalhadores na construção do conhecimento 
e na transformação da realidade. O modelo possibilita ainda, aos traba-
lhadores, a reconstrução dos processos de trabalho, com identificação 
de danos e riscos, aos quais podem estar expostos. (FACCHINI et al., 
1991)

Nesse modelo, nas investigações das relações entre trabalho e saú-
de, o foco é direcionado a duas categorias centrais de análise: “as cargas 
de trabalho” e os “processos de desgaste”. Na análise do processo de 
trabalho, o conceito de “cargas de trabalho” busca ressaltar os elemen-
tos que interatuam dinamicamente entre si e o corpo do trabalhador, 
gerando processos de adaptação que se traduzem em desgaste. O con-
ceito de carga tem como finalidade possibilitar uma análise do proces-
so de trabalho que extrai e sintetiza os elementos que determinam de 
modo importante, o nexo biopsíquico da coletividade operária e confere 
a esta um modo histórico e específico de “andar a vida”. (ARAÚJO, 
2004) 

O entendimento do “desgaste” como uma categoria integrada ao 
de “cargas de trabalho” permite introduzir no pensamento uma repre-
sentação coerente do que são as transformações negativas originadas 
pela interação dinâmica das cargas nos processos biológicos e psíquicos 
humanos. O desgaste é definido como a perda de capacidade efetiva e/
ou potencial, biológica e psíquica, ou seja, não se refere a um  processo 
particular isolado, mas sim ao conjunto dos processos biopsíquicos. 
(LAURELL; NORIEGA, 1989) 

A relação entre processo de trabalho, cargas de trabalho e de des-
gaste, possibilita entender e predizer quais são os processos que con-
somem a força de trabalho ou desgastam as capacidades consideradas 
vitais para o trabalhador. Desta forma, à medida que se sabe que tipo de 
processo está presente num posto de trabalho, pode-se identificar quais 
são as principais cargas e os traços gerais do padrão de desgaste.

Na produção do conhecimento sobre os processos de trabalho em 
saúde mental e percepção de riscos a que estão submetidos os trabalha-
dores, foram utilizados os conceitos de cargas laborais propostos por 
Facchini (1993), Laurel e Noriega (1989) que incluem: a) cargas físicas; 
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b) cargas químicas; c) cargas biológicas; c) cargas mecânicas; d) cargas 
fisiológicas; e) cargas psíquicas.

Em qualquer processo de trabalho podem ser encontrados estes 
tipos de cargas, com menor ou maior intensidade, que podem interagir 
entre si, potencializando ou somando-se no contexto individual e cole-
tivo da vida dos trabalhadores. 

Além do conceito de cargas de trabalho, proposto no modelo de 
desgaste, foram também utilizadas neste estudo as contribuições do 
modelo da psicodinâmica do trabalho.

 O interesse maior da psicodinâmica é analisar o trabalho, seu con-
teúdo, sua significação e suas formas múltiplas de produção de sofri-
mento ou de prazer. (DEJOURS, 2009) Nesta abordagem, as relações 
que se estabelecem entre o trabalhador e o seu trabalho podem ser 
apreendidas por meio da compreensão dos procedimentos defensivos 
que ajudam os trabalhadores a resistir psiquicamente à agressão que 
compõe determinadas formas de organização do trabalho. Esse referen-
cial subsidia a discussão de como os trabalhadores fazem para resistir 
às agressões ao seu funcionamento psíquico.

Na proposição da psicodinâmica do trabalho, o sofrimento implica 
um estado de luta do indivíduo contra as pressões ligadas à organização 
do trabalho. Por organização do trabalho entende-se a divisão do traba-
lho, isto é, a divisão de tarefas, os ritmos impostos e os prescritos, as 
hierarquias, repartições de responsabilidades e os sistemas de controle. 
(DEJOURS, 2009)

Dentre os conceitos utilizados nesta teoria destacam-se o do pra-
zer no trabalho, de sofrimento criativo e de sofrimento patogênico. 
Através destes, pode-se entender as relações que se estabelecem entre a 
organização do trabalho e o sofrimento psíquico. A fala do trabalhador 
tem papel destacado nesse modelo – a análise da fala e dos silêncios dos 
trabalhadores permite compreender as formas subjetivas de estrutura-
ção da vida mental no trabalho: sua fonte de prazer e de sofrimento e 
os modos coletivos de vivência da vida no trabalho. (DEJOURS, 2009)

Nesta teoria, a linguagem pode ser mobilizada como expressão da 
dinâmica do reconhecimento dos problemas, como atividade semiótica 
que estrutura a realidade do trabalho e como intermediadora da ação. 
Na teoria dejouriana e no modelo de desgaste, o trabalhador é compre-
endido como o portador de uma história singular pré-existente e capaz 
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de construir uma análise muito precisa da organização e das situações 
de trabalho. (COUTINHO NETO, 1998; DEJOURS, 2004)

Local da pesquisa e sujeitos entrevistados

Este estudo foi realizado no município de Salvador, capital do Es-
tado da Bahia. Administrativamente, o município encontra-se dividi-
do em 12 Distritos Sanitários. Em Salvador, estavam implantados, em 
2010, 19 CAPS, sendo 18 municipais e um criado por uma Organiza-
ção Não Governamental (ONG), distribuídos pelos distritos sanitários.  
Em seis Distritos Sanitários foram implantados mais de um CAPS, e 
esta decisão foi tomada após a observação de critérios técnicos tais 
como: alta concentração populacional, alto índice de população de bai-
xa renda, de violência e “grotões” de miséria, região com concentração 
de turistas e de fácil aquisição de drogas, de dificuldade de acesso para 
outros serviços especializados, seja pela inexistência na proximidade 
ou pela considerável extensão territorial dos distritos. (MONTEIRO, 
2007) 

Inicialmente foram selecionados seis CAPS para a realização do 
estudo. Nas unidades escolhidas foram realizadas entrevistas coletivas 
com os trabalhadores em seus locais de trabalho. 

Os critérios utilizados para a escolha das seis unidades foram: o 
tempo de credenciamento, composição multiprofissional das equipes, 
localização geográfica e a experiência reconhecida na área de saúde 
mental (trajetória de envolvimento com os novos modelos de atenção), 
pois, desta maneira, as equipes poderiam ter vivenciado a construção 
dos novos saberes e das novas práticas em saúde mental.

Os convites para a participação no estudo foram feitos, aos tra-
balhadores, nos próprios locais de trabalho, após uma campanha de 
sensibilização onde foi destacada a importância da participação e incor-
poração dos trabalhadores à pesquisa.

Ao todo, participaram das entrevistas 86 profissionais de saúde 
dos seis CAPS municipais incluídos na pesquisa. 

Os CAPS selecionados estavam localizados nos Distritos Sanitários 
Barra/Rio Vermelho, Itapajipe, Cabula/Beiru, Boca do Rio e Centro His-
tórico; portanto, abrangiam áreas geográficas distintas,  possibilitando 
avaliação de uma maior diversidade de situações. 
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Procedimentos do trabalho de campo

Para a coleta de dados sobre o processo de trabalho em saúde 
 mental e percepção de riscos, foram realizadas entrevistas semi-estru-
turadas conduzidas a partir de um roteiro previamente definido. O ro-
teiro da entrevista abarcou quatro blocos de questões que incluíam:

1. Bloco I – Características da organização do trabalho;
2. Bloco II – Características do processo do trabalho;
3. Bloco III – Trabalho e saúde: exposição a riscos;
4. Bloco IV – Prazer e dor no trabalho cotidiano.

Como estratégia para delinear o percurso e permitir uma melhor 
aproximação com o objeto de estudo, as unidades foram visitadas para 
a apresentação da pesquisa e de seus objetivos, nas reuniões de equipe, 
por sugestão da própria equipe, considerando que este seria o único dia 
em que todos os profissionais se encontravam no local de trabalho.

As entrevistas tiveram uma duração média de uma hora e vinte 
minutos e foram gravadas com autorização prévia dos trabalhadores e 
transcritas posteriormente para a análise dos dados. 

Os dados foram coletados nos meses de julho, agosto e setembro 
do ano de 2010.

Análise dos dados

A técnica da Análise de Conteúdo foi utilizada para a interpretação 
dos dados. Esta pode ser definida como um conjunto de instrumentos 
metodológicos, que visam obter, através de procedimentos sistemáti-
cos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção destas mensagens. (BARDIN, 2009) 
A análise de conteúdo é um processo de investigação utilizado para 
quantificar material qualitativo através de categorização e tabulação de 
dados obtidos em entrevistas, anúncios, recortes, propagandas, textos, 
documentos oficiais, discursos, dentre outros.

Minayo (2008) sintetiza o percurso do trabalho dos dados a partir 
da perspectiva da análise de conteúdo em três etapas. Na primeira eta-
pa tem-se a pré-análise, que consiste na escolha dos documentos a se-
rem analisados e na retomada dos pressupostos e dos objetivos iniciais  
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da pesquisa. Deve-se indagar sobre as relações entre as etapas realiza-
das, elaborando indicadores que orientem a compreensão do material e 
a interpretação final. Esta pré-análise pode ser decomposta nas seguin-
tes tarefas: leitura flutuante (o pesquisador toma contato direto e in-
tenso com o material produzido); constituição dos Corpos (diz respeito 
ao universo estudado em sua totalidade e deve responder as seguintes 
normas de validade qualitativa: exaustividade, representatividade e ho-
mogeneidade); Formulação e reformulação dos pressupostos e objeti-
vos (consiste na retomada da etapa exploratória, tendo como parâmetro 
a leitura exaustiva do material com base nas indagações iniciais). Nessa 
fase pré-analítica determinam-se a unidade de registro (palavra chave ou 
frase), a unidade de contexto (delimitação do contexto de compreensão da 
unidade de registro), os recortes, a forma de categorização, a modalidade 
de codificação e os conceitos teóricos mais gerais. Na segunda deve ser 
feita a exploração do material, que consiste numa operação classifica-
tória que visa alcançar o núcleo de compreensão do texto e a busca de 
categorias pelo investigador. Na terceira etapa tem-se o tratamento dos 
resultados obtidos e interpretação.

A análise dos dados, feita neste estudo, seguiu os passos operacio-
nais descritos por Minayo (2008), e permitiu o estabelecimento de rela-
ções entre as diferentes fontes, buscando articular o material empírico 
e o referencial teórico-metodológico adotado, na tentativa de obter res-
postas para os questionamentos e objetivos que nortearam este estudo. 

Desse modo, a análise contemplou três etapas sintetizadas por 
Minayo (2008). Na primeira etapa foi feita a organização dos dados 
– primeiro contato com o material coletado. Na segunda etapa ocor-
reu a exploração do material – constituiu na exploração classificatória, 
visando à busca da compreensão do texto. Nesta fase realizou-se leitu-
ra flutuante, depois leitura exaustiva do material, sendo estabelecida 
a categorização. O critério eleito para obter o núcleo de compreensão 
do texto foi o de categoria temática, que foram obtidos dos temas uti-
lizados nas entrevistas. Após a definição desses núcleos, os dados fo-
ram recortados, classificados e inseridos em seus respectivos núcleos.  
Os princípios da objetividade e da fidelidade foram observados para 
evitar as distorções que porventura surgissem. Na terceira etapa fez-
se o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação – nesta etapa 
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trabalhou-se na construção da síntese, na realização das interpretações, 
interrelacionando-as com o quadro teórico apresentado.

Para ordenamento e estruturação da análise buscou-se explorar 
os elementos/chave constantes no roteiro utilizado, organizando-se a 
análise com base na caracterização da organização e do processo de 
trabalho, percepção de riscos à saúde e elementos produtores de prazer 
e sofrimento no cotidiano laboral. Adicionalmente uma nova categoria 
analítica, pela importância registrada pelos trabalhadores, foi destacada 
e explorada na análise: a violência envolvida na cena de trabalho desses 
profissionais.

Resultados e discussão

Característica do processo e da organização  
do trabalho 

O início de um dia de trabalho no CAPS começava quando as por-
tas da unidade eram abertas e por elas passavam os usuários e os pro-
fissionais. Já na chegada os profissionais encontravam os usuários que 
chegavam muito cedo e uma demanda definida para atendimento. 

Geralmente quando a gente chega aqui já é aguardado pelo usuário lá 
fora, né? Porque ele já vem demandando uma série de coisas do dia-a-
-dia, pergunta coisas referentes à medicação, das atividades que irá fazer. 
 (COORDENADORA, CAPS 4 )

“[...] quando a gente chega, já começa a atender na porta, no por-
tão já encontramos usuários demandando alguma coisa”. (PSICÓLO-
GO, CAPS 2)

O serviço encontrava-se organizado de modo que, normalmente, 
houvesse sempre um profissional de plantão – uma pessoa responsável 
pelo acolhimento, encaminhamento, e pelo apoio para as intercorrên-
cias e a recepção de familiares. Os serviços, a depender do local e da 
segurança, ficavam abertos das 8h às 17h.

As tarefas diárias desenvolvidas pelos trabalhadores de CAPS eram 
compostas por oficinas terapêuticas e profissionalizantes, grupos tera-
pêuticos, atendimentos individuais (psicoterapias, prescrição de medi-
camentos e orientações), visitas domiciliares, atendimento às famílias, 
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trabalho comunitário de integração da rede, cuidados com a saúde físi-
ca do usuário (marcação de consultas médicas e odontológicas), ações 
educativas de promoção do desenvolvimento da cidadania dos usuários 
e seus familiares, atividades externas de lazer, cumprimento de uma 
agenda com órgãos e instituições públicas, trabalho administrativo, 
atualização do prontuário, busca ativa, elaboração e acompanhamento 
do plano terapêutico individual, oficinas de geração de renda e assistên-
cia às Residências Terapêuticas1.

Havia a distribuição dos pacientes de referência pela coordenação e 
a determinação das prioridades era feita no acolhimento, onde se iden-
tificavam as necessidades dos usuários e, de acordo com as demandas, 
eram agendados os procedimentos e condutas a serem adotadas.

As assembleias com os usuários e reuniões de equipe aconteciam, 
em geral, semanalmente. Mensalmente os técnicos trabalhavam na 
confecção de Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade 
(APACS) – que são formulários, que devem ser preenchidos pelos pro-
fissionais, para o registro do conjunto de procedimentos a que se refere 
à Portaria nº 189/02 e incluem: atendimento individual, atendimento 
em grupo, atendimento em oficinas terapêuticas, atendimento às famí-
lias e atividades comunitárias.  

A integração da equipe, em todas as entrevistas realizadas, foi des-
crita como boa pelos entrevistados; as divergências e os conflitos foram 
mencionados como desafios, uma forma de funcionamento baseada na 
discussão coletiva que elevava o crescimento profissional, conforme 
atestam os depoimentos dos trabalhadores: “O que eu acho enrique-
cedor é quando estamos discutindo casos aqui no CAPS, cada um dá 
sua opinião, cada um fala do seu olhar, isso enriquece muito e traz um 
grande aprendizado para a gente”. (EDUCADOR FÍSICO, CAPS 3)

A interlocução para a divisão das tarefas era feita pela coordena-
ção, geralmente nas reuniões de equipe. As tarefas eram direcionadas 
de acordo com a demanda e com o perfil e a especificidade profissio-
nal dos trabalhadores. As definições de papéis e de atribuições de cada 

1 Os CAPS foram incorporados inicialmente como serviços estratégicos no Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensações (FAEC) do Ministério da Saúde através das Portarias nº 336/02 
e nº189/02. Sendo assim, esses instrumentos normativos alteraram a fonte de financiamento 
dos CAPS e incluíram na Tabela SIA/SUS códigos para os grupos de procedimentos na área de 
saúde mental. Note-se que o valor de cada procedimento descrito na Portaria incluía todos os 
atos, atividades e materiais necessários à sua realização. (BRASIL, 2004)
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profissional neste novo modelo de atenção, no entanto, não estavam 
muito claras, o que gerava conflitos, mas podiam também estruturar 
possibilidades para o diálogo e para a construção de alternativas novas 
para o trabalho. 

“Até há pouco tempo discutíamos o papel da enfermeira, seu lugar 
e as intervenções”. (PSICÓLOGO, CAPS 5)

“Quando existem visões diferentes pode existir conflito, então, 
numa equipe multidisciplinar o desafio é grande, porque o modelo 
é novo e os conflitos aparecem, mas estes fazem com que a equipe 
 cresça”. (ENFERMEIRA, CAPS 1)

Desse modo, em todas as unidades estudadas, a organização do 
trabalho em saúde mental era, na percepção dos trabalhadores, a priori, 
concebido como um trabalho em equipe, estruturado a partir de defini-
ções coletivas estabelecidas em processos de discussão do grupo. 

“[...] a ideia de uma equipe multiprofissional é boa, ela deve ter 
um vínculo de afetividade, companheirismo, de compreender a dispo-
nibilidade e especificidade de cada um, porque cada um é distinto”. 
(MÉDICO, CAPS 1)

As definições que são estabelecidas nas reuniões das equipes de 
trabalho compõem a chamada grade de atividades2 cotidianas dos ser-
viços. No entanto, concretamente, a realização das atividades diárias 
era estabelecida por situações diversas que demandavam atenção (nem 
sempre como previsto) e dependiam, também, do perfil da gestão e da 
coordenação dos serviços.

O Ambiente de Trabalho

A percepção dos trabalhadores sobre as cargas de trabalho eviden-
ciou que os fatores mais relevantes para o desgaste sofrido estavam 
relacionados ao ambiente de trabalho, especialmente a infraestrutu-
ra física dos locais de trabalho (com destaque para as cargas físicas e 
 biológicas). 

2 Grade de atividades corresponde a um planejamento de atribuições e de responsabilidades 
pelas tarefas e ações em um dado período de tempo; incluem responsabilidade por casos de 
pacientes específicos e por atividades correlatas a cada trabalhador. É, portanto, um mapa 
de organização do trabalho de atenção à saúde mental em um período de tempo (atividades, 
 responsável, tempo).
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As queixas registradas evidenciaram claramente a inadequação dos 
espaços utilizados para o serviço prestado. Dentre os problemas elen-
cados, destacaram-se o calor intenso no verão, a falta de ventilação nas 
salas de trabalho de grupo, o barulho intenso oriundo da rua ou dos 
próprios usuários na unidade, umidade das paredes – o que facilitava 
a formação de fungos; falta de manutenção e higienização precária dos 
prédios e dos sanitários utilizados por todos. Portanto, constatou-se 
que os espaços físicos existentes não atendiam às necessidades dos ser-
viços, sendo, em geral, construções alugadas que, para funcionar como 
um CAPS exigiam improvisações as mais variadas para que, minima-
mente, pudessem atender às demandas das atividades planejadas. 

Outra dificuldade enfrentada pelos trabalhadores estava associada 
à falta de espaços reservados, nos quais, com uma determinada priva-
cidade, fosse possível redigir as anotações nos prontuários, almoçar ou 
discutir algum caso sem serem interrompidos por algum usuário do 
serviço, como atestam os relatos dos profissionais: “A coordenação fez 
uma programação de ficar sempre um técnico de plantão, e ao meio dia, 
então, a gente queria ter um tempo também para poder descansar em 
paz [...]”. (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 5) “Você está aqui escrevendo, 
aí o usuário abre a porta, em outro contexto você podia dizer, agora não, 
não interrompa, estou ocupado[...]”. (PSICÓLOGO, CAPS 5)

Afora as dificuldades de espaço e tempo para a necessária reflexão 
de cada caso atendido, cabe registrar a ausência de salas adequadas, 
reservadas, no qual seja possível estabelecer-se a possibilidade de aco-
lhimento, de expressão de situações íntimas, muitas vezes dolorosas, 
sendo obstáculo muito significativo para o trabalho em saúde mental, 
pois impossibilita o mínimo da preservação da intimidade dos  pacientes. 

As Cargas Laborais: as demandas excessivas  
em foco

As atividades exercidas pelos trabalhadores de saúde mental tinham 
escopo amplo, com grande diversidade de atribuições e papéis, sendo 
um trabalho que exigia muito do trabalhador. As reclamações sobre as 
cargas laborais demonstraram que estes técnicos exerciam suas ativida-
des sob alta pressão psicológica. As queixas mais frequentes foram de 
falta de tempo para realizar as atividades programadas,  dificuldade no 
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cumprimento da carga horária contratada, o fato da maioria dos traba-
lhadores cumprirem dupla ou tripla jornada de trabalho e exigência, por 
parte da gestão, para aumentarem o número de atendimentos.

“Você fica com a cabeça pesada porque tem de cumprir a carga ho-
rária em outro lugar”. (TERAPEUTA OCUPACIONAL CAPS 2)

Essa responsabilidade, muitas vezes, era vivenciada com sofrimen-
to pelos trabalhadores:

“Angústia, uma palavra angústia [...] exatamente porque a gente 
tem as atividades de grupo, as oficinas que a gente planeja e temos de 
dar conta de uma quantidade de usuários referências”. (ASSISTENTE 
SOCIAL, CAPS 2)

“A gente vem para o CAPS pensando em poder realizar todas as 
atividades que supostamente estariam programadas. No dia a dia não 
conseguimos realizar por conta das outras demandas que vão surgin-
do”. (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 3)

Os profissionais consideravam que as várias demandas ocasiona-
vam uma sobrecarga na rotina, pois além do trabalho manual, buro-
crático, havia o trabalho mental de reflexão e de busca de solução para 
os problemas que surgiam. Além disto, foi observado, no discurso dos 
profissionais, que estes assumiam, muitas vezes, o trabalho que deveria 
ser feito pelas secretarias de ação social e outros órgãos no município.

Além das demandas excessivas, os profissionais chamaram a aten-
ção para a contínua necessidade de vigília que precisavam manter.  
O fato da clientela de um CAPS ser formada, na sua maioria, por pa-
cientes com transtornos mentais severos e persistentes, e que, às vezes, 
apresentavam um comportamento de difícil previsibilidade, que podia 
mudar repentinamente, exigia que a equipe ficasse o tempo inteiro em 
estado de alerta.

[...] convivemos com pacientes com alto poder de agressividade, então o 
risco é grande, já se pegou paciente aqui que agrediu, de agressão física, 
paciente chegar aqui, eh, armado de faca, paciente chegar aqui com pedaço 
de espelho guardado na bolsa, guardado na sacola porque agrediu alguém, 
um vizinho [...], então a área em que nós trabalhamos é uma área de alta 
periculosidade. (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 6)

Outro aspecto destacado nas entrevistas referiu-se às situações 
de intervenção que não estavam previstas e que demandavam atenção 
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 imediata da equipe, impossibilitando que as atividades planejadas fos-
sem executadas. Essas situações conformavam as chamadas intercorrên-
cias. Tais situações, não raro, dificultavam a manutenção da rotina diária 
criada e discutida nas reuniões de equipe, e sinalizavam a constante 
necessidade de replanejamento das ações a serem executadas no coti-
diano do serviço. A análise do processo de trabalho descrito, mesmo su-
perficialmente, parece apontar para um ponto de tensão nesta direção. 

[...] e outra coisa é a sua intervenção também. E você tem de se policiar e 
perguntar por que a clínica te envolve o tempo inteiro? Estar modulando essa 
autocrítica é que é o fator estressor [...] eu poderia dizer: agora não, estou 
ocupado [...], enfim se ele está com uma demanda, você tem de intervir, e 
esse tempo inteiro de clinica é um grande estressor. (PSICÓLOGO, CAPS  5)

Estas situações que exigiam uma atenção imediata sem prévio pla-
nejamento, estabeleciam, no dizer dos trabalhadores, um paradoxo, 
dificultando a continuidade das atividades de rotina, necessárias para 
o alcance dos bons resultados nas condutas terapêuticas estabelecidas 
(requisito importante no tratamento de pacientes com adoecimento 
psíquico). Desta forma, evidenciou-se que o trabalho em saúde mental 
guardava sempre uma necessidade latente, que podia ou não se revelar 
no dia de trabalho, devendo o profissional estar atento ao seu entorno e 
pronto para atuar segundo a exigência que for explicitada.

“A rotina é fundamental para os grupos e oficinas, mas tem outra 
rotina clínica que não tem rotina: são as intercorrências”. (PSICÓLO-
GO, CAPS 5 )

“São dois paradoxos: devemos planejar todas as atividades como 
necessidade de organizar o serviço e, por outro lado, o trabalho em saú-
de mental é algo muito dinâmico, muito vivo”. (PSICÓLOGA, CAPS 2)

No enfrentamento da tensão entre o planejado e o inusitado, mo-
bilizador de toda a atenção e intervenção no trabalho diário, desta cou-
se o processo de cooperação e ajuda mútua entre os trabalhadores nas 
unidades. No geral, havia uma relação pautada por elevada cooperação, 
todos os profissionais presentes, ajudavam a cuidar dos mais variados 
acontecimentos diários, que faziam parte da rotina destes serviços. 

“Voltando à rotina, voltamos à discussão da urgência/emergência, 
o usuário pode chegar aqui em crise, aí temos que encaminhar para 
algum lugar, então alguém vai”. (PSICÓLOGO, CAPS 5)
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Entre as cargas psíquicas ou riscos capazes de provocar estresse 
ou tensão emocional destacou-se o fato de vários trabalhadores atribu-
írem à instabilidade dos vínculos trabalhistas como um dos fatores que 
mais repercutiam na saúde mental deles, conforme ilustra a fala de um 
 profissional:

A instabilidade de vínculos é um fantasma constante... isso mexe com a au-
toestima [...] é uma coisa que magoa. Este é um fantasma constante na vida 
da gente, é você estar acreditando, gostar tanto e saber que a qualquer mo-
mento você não existe mais. (PSICOPEDAGOGA, CAPS 3)

A informalidade e incertezas sobre a situação no trabalho, assim 
como ausência de benefícios sociais e de proteção da legislação traba-
lhista são, segundo alguns autores, responsáveis pelo desenvolvimen-
to de ansiedade e depressão nos trabalhadores. (SELIGMANN-SILVA, 
1994; LUDEMIR, 2005) 

Além das cargas psíquicas decorrentes da insegurança no trabalho, 
dos vínculos empregatícios instáveis, temporários, ganharam destaque 
também aquelas relativas ao tipo de trabalho realizado: o contato con-
tínuo com o sofrimento psíquico de outras pessoas. Esse fator foi tam-
bém mencionado como desencadeador de intenso sofrimento, elevando 
as exigências emocionais da ocupação.

“A gente lida muito com esse sofrimento do paciente, é um so-
frimento que tem continuidade, que acompanha seu dia-a-dia”. 
 (PSICÓLOGO, CAPS 4)

O que pra mim é muito complicado, eu acho que é a coisa do desgaste emo-
cional, eu tenho um atendimento que me mobiliza muito às vezes; enfim, 
porque, eu acho que é isso mesmo, me mobiliza muito. É um pai de um 
rapaz que era do CAPS ad, que tem um transtorno associado ao uso das 
drogas, e que bate no pai, O pai é um senhor que não sabe mais o que fazer, 
e no último atendimento eu disse: eu não sei mais o que fazer para ajudar o 
senhor! Ele me disse: eu sei, mas eu vim aqui conversar porque eu preciso 
dividir isso com alguém! É um peso muito grande, eu fico meio emocionada, 
é um peso. Pra mim é muito pesado, tem dias que chego em casa destruída 
emocionalmente! [...] de ver a mãe de A., que é uma mulher frágil, né? Cheia 
de ruguinhas [...]. (TERAPEUTA OCUPACIONAL, CAPS 1)

O convívio com o sofrimento é algo constante no CAPS. O cuidado 
cotidiano de pessoas portadoras de transtorno mental requer, da equipe 
de trabalhadores, intenso trabalho de acompanhamento da clientela, 
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incluindo aspectos que vão da defesa dos direitos sociais à satisfação de 
necessidades básicas como a moradia e alimentação. Ou seja, em reali-
dades como a brasileira, onde as desigualdades sociais fazem parte do 
labutar diário das pessoas, estar exposto diariamente a este sofrimento, 
às limitações concretas na execução do trabalho, tendo a suposta oni-
potência do profissional da saúde constantemente posta em cheque por 
contextos de precariedade em que não é possível resolver os problemas 
dos pacientes (nem mesmo aqueles cuja solução já é bem conhecida) 
pode causar sofrimento e frustração. O profissional de saúde, ao con-
viver com o sofrimento alheio, pode desencadear uma revivência de 
momentos de sofrimentos pessoais, pois conviver com o sofrimento 
pode gerar sofrimento. O trabalhador lida com gente, doente e sofrendo 
psiquicamente no cotidiano da clínica e, muitas vezes, frente a conflitos 
intensos dos pacientes e familiares. Desse modo, o temor de ser invadi-
do por ansiedade intensa e incontrolada pode estar presente na própria 
natureza do trabalho. (PITTA, 2003; LAGO; CODO, 2010)

Outro aspecto que deve ser levado em consideração no trabalho 
desenvolvido no CAPS refere-se, dentre os ensinamentos sobre a clí-
nica desenvolvida nestes novos dispositivos, ao “modo CAPS de ope-
rar o cuidado”. Este modo e a noção de “clínica ampliada” ou “clínica 
da reforma”3implica íntima relação do serviço, ou seja, do trabalhador 
com a comunidade e com o sofrimento psíquico apresentado pelo pa-
ciente. Essa estreita ligação é compreendida como elemento central na 
promoção das mudanças e evolução no quadro do paciente, com ênfase 
na noção de cuidado. (PITTA, 1996; LEAL et al., 2007; BOFF, 2008)

Essa relação de cuidado pode colocar em risco a saúde do traba-
lhador, no momento em que envolve proximidade (que pode gerar 
confusão e fusão com o outro), revelando que todos são humanos, po-
dendo padecer dos mesmos males – o profissional de saúde mental se 
vê compelido a ouvir e suportar um conjunto de angústias, de conflitos,  
de obstáculos diante de cada ato, de cada pessoa com quem se defronta 
na prática.

3 Expressão encontrada em texto de Leal e colaboradores (2007) e Delgado (1989). Segundo 
esses autores, “clinica da reforma” se deve à palavra reforma, referindo-se a uma clinica da Re-
forma Psiquiátrica brasileira, observam também que a expressão “clinica da reforma” aparece 
como sinônimo das seguintes expressões: “clinica da atenção psicossocial”, “clinica amplia-
da”, “clinica do cotidiano”.
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Cargas sociais – exposição à violência

A partir da reconstrução do processo de trabalho nos CAPS emer-
giu um novo tipo de exposição ocupacional que foi denominada de 
“carga social”. Estas cargas estavam presentes no ambiente externo de 
trabalho, quando os trabalhadores dedicavam-se às intervenções fora 
do local de trabalho, na comunidade: o trabalho de matriciamento, de 
busca ativa e de visita à residência dos usuários.  

As cargas advindas dessa nova exigência do trabalho se caracte-
rizavam pela insegurança com relação à proteção, integridade física e 
psíquica dos trabalhadores, deflagrada por situações de vulnerabilidade 
e de violência, às quais estes trabalhadores encontravam-se expostos 
quando entravam em comunidades lideradas por pessoas envolvidas 
com o tráfico de drogas ou trabalhavam em unidades situadas em comu-
nidades consideradas perigosas. Esta carga foi insistentemente trazida 
à discussão, sendo de extrema importância no relato dos trabalhado-
res, que a apontaram como situação de grande vulnerabilidade social às 
quais estavam expostos.

As tarefas que mais apresentam riscos são as intervenções externas, porque 
quando a galera sai pra fazer uma intervenção domiciliar, sai ela e ela munida 
dela, no nível dela e do colega do lado e do motorista, então a gente não tem 
nenhum mecanismo de defesa que não seja a gente sair correndo e gritar por 
socorro. (COORDENADORA, CAPS 1)

Segundo os profissionais, o nível de tensão causado pela inseguran-
ça nas imediações do local de trabalho é outro fator muito estressante. 
Os relatos evidenciaram que muitos profissionais foram ameaçados por 
moradores de rua que viviam nas imediações das unidades dos CAPS, 
além de se preocuparem em serem agredidos dentro da unidade:

É essa galera que fica aqui na sinaleira, pedindo dinheiro, que entra aqui e 
ameaça a gente, e depois a gente vai pegar o ônibus aí na frente onde eles es-
tão. Outro dia uma colega saiu, o rapaz veio aqui ameaçar todo mundo e ela 
não teve coragem de sair pra trabalhar, ficou esperando o motorista chegar 
pra ir embora, então isso é estressante, isso é complicado pra qualidade do 
serviço. Eles, já jogaram “xixi” aqui, porque já tiveram dias em que a gente 
não tinha segurança e [...] porque a gente já tava tantos dias sem segurança, 
numa tensão tão grande que ficamos, eu e uma colega, aqui na porta, entrin-
cheiradas pra vigiar, e qualquer pessoa que entrasse a gente gritasse. Já teve 
a situação de estarmos sem segurança e as meninas estarem aqui na sala e 
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entrar uma pessoa que não é do CAPS e se trancar aqui. Então, assim, isso 
é estressante, não é o usuário, não é o nosso usuário. (TERAPEUTA OCU-
PACIONAL, CAPS 1)

[...] risco, existe. Aqui a gente já teve problema no momento em que eu fui 
tentar conter um usuário e eu tava sozinha, eu tava errada porque fui tentar 
fazer sozinha e me machuquei, ele me machucou, não foi intencionalmente 
“vou te machucar”, mas, e aí? No momento em que eu tentei segurar ele 
pra que ele não saísse daquele jeito, ele saiu me arrastando e me machucou, 
mas não foi nada grave, mas é, acontece. (TERAPEUTA OCUPACIONAL, 
CAPS 1)

A vida do profissional que vive na comunidade onde trabalhava, 
elevava ainda mais a percepção de risco e de insegurança:

Eu falo enquanto profissional e moradora da região, desta comunidade. Hoje 
eu me deparo com situações de uso de drogas e questionar com o usuário, 
lidar com a situação [...] questionar sobre o tráfico e me lembrar que estou 
na comunidade [...] Hoje em dia eu me questiono: meu filho de três anos 
estuda aqui próximo ao CAPS, eu deixo ele na escola e venho para o CAPS 
andando. E aí os usuários podem saber onde moro, onde meu filho estuda e 
como é isso em outras situações sociais? (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 2)

As questões de violência, portanto, apareceram como uma carga de 
significativa magnitude entre os trabalhadores e ocorrem de diferentes 
fontes:

1. Da população excluída socialmente que circula em torno dos 
locais de trabalho;

2. Dos usuários dos serviços que podem ficar violentos em algu-
mas situações;

3. Das comunidades em que os serviços estão inseridos, muitas 
vezes dominadas pelo tráfico de drogas.

Esta violência vivenciada pelos trabalhadores dos CAPS, na maioria 
das vezes ocultada pela falta de sinais e sintomas característicos de uma 
situação típica de violência, não é reconhecida. Estudos apontam que 
a exposição prolongada a essas condições pode gerar situações dura-
douras de perda de iniciativa e de passividade, por vezes, patogênicas e 
prejudiciais tanto para o trabalhador, quanto para as instituições, sobre-
tudo, quando a eficácia do trabalho requer um engajamento ativo deste. 
Portanto, quando os trabalhadores de saúde mental, “munidos deles 
mesmos” (como eles próprios referem) saíam para o trabalho externo, 
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conviviam frequentemente com comunidades consideradas de risco, 
sem contar com os aparatos de proteção necessários. Eles se utilizavam 
das experiências passadas para constituir maneiras próprias de lidar 
com a situação e, assim, enfrentar os conflitos cotidianos, ou se sentiam 
socialmente vulneráveis, o que, por sua vez, desencadeava sofrimento 
psiquico. (FRANCO, 2004; LANCMAN et al., 2007;  DEJOURS, 2009) 

Os problemas de saúde

Uma queixa recorrente foi a de infecção constante por escabiose. 
Os profissionais relataram que não usavam luvas descartáveis duran-
te os momentos de contato físico com os pacientes e que isto acaba-
va sendo fonte de contínuas infecções e problemas de pele para os 
 trabalhadores. Apontaram ainda que, embora esse fosse um assunto 
delicado, era uma realidade que a gestão precisava considerar e buscar 
soluções para equacionar o problema, especialmente porque parecia es-
pelhar um paradigma de que o doente mental não sofre de outras en-
fermidades clínicas. Apenas considerar que era preconceituoso o uso de 
luvas para o contato com os pacientes, ou o seu inverso, negar que havia 
um problema concreto envolvido, eram posicionamentos que negavam 
a ideia de que o paciente fosse visto em suas várias dimensões (corpo 
e mente).

Dentre as queixas referentes à própria saúde ganharam destaque 
os relatos de nervosismo, insônia, sintomas depressivos e hiperten-
são arterial. Dados da literatura apontam que grande parte das rea-
ções adversas à saúde ocorre quando a demanda do trabalho é alta e 
o grau de controle do trabalhador sobre o trabalho é baixo. (ARAÚJO; 
 CERQUEIRA; ARAÚJO, 2003) Estudos brasileiros com profissionais 
de saúde mental como os de Nogueira-Martins (2002), De Marco e 
colaboradores (2008) e de outras categorias profissionais do setor de 
serviços como Fernandes e colaboradores (2002), Araújo e colaborado-
res (2003), Reis e colaboradores (2005), Montanhol, Tavares e Olivei-
ra (2006), Tomasi e colaboradores (2008) e Schmidt e colaboradores 
(2009), encontraram resultados coerentes com essa hipótese de que 
situações envolvendo elevadas demandas e baixo controle são nocivas à 
saúde física e mental. 
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Outra queixa relevante foram as infecções urinárias, comumente 
relacionadas às restrições de tempo, de cadência da organização do tra-
balho (ritmos acelerados) ou de condições inadequadas do ambiente 
laboral (instalações com precária higienização).

“Eu mesma quando estou aqui trabalhando, não vou ao banheiro, 
então eu saio daqui meio dia para chegar em outro lugar, apertada”. 
(ENFERMEIRA, CAPS 2)

Foi relatado que as condições higiênicas nos banheiros não eram 
adequadas, o que fazia com que muitos dos técnicos evitassem o uso 
dos mesmos ou não bebessem água durante a estadia no serviço. 

Os trabalhadores referiram ocorrência de dores de cabeça constan-
tes e as relacionavam com a tensão permanente no serviço. Segundo 
relatos, nos últimos meses que antecederam a coleta de dados, haviam 
sido nomeados novos gerentes dos serviços e estes, por sua vez, tinham 
pouca ou nenhuma experiência em gestão de serviços de saúde mental. 
Esses novos gestores conduziam o trabalho em moldes verticalizados, 
marcado por posições autoritárias, nas quais as sugestões dos profissio-
nais não eram aceitas, inibindo, assim, qualquer ação nova do trabalha-
dor, o que gerava tensões relevantes.

 Como consequência, observou-se, que em alguns CAPS, houve 
uma desestruturação das equipes em decorrência das mudanças na 
forma de conduzir a política de saúde mental, trazendo incoerência e 
contradições entre os saberes, práticas dos trabalhadores e o modelo 
de gestão adotado, como se pode observar nas falas dos trabalhadores:

[...] eu tive problemas com a direção porque atendi individualmente um pa-
ciente. Eu coloquei isso no relatório e fui chamada pelo gerente que me disse 
que meu relatório estava errado! Ele disse que em CAPS só podemos fazer 
atendimento grupal. (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 2)

[...] acontece que os chefes não têm visão e ficam querendo cobrar 
apenas o horário. (FISIOTERAPEUTA, CAPS 2)

A gestão do trabalho aparece como um elemento ordenador do 
fazer em saúde mental, ficando evidente o grau de dependência da ade-
rência ou não do gestor às práticas inovadoras defendidas pelo novo 
modelo. Portanto, uma nova fragilidade se revelou na cena do trabalho: 
o modelo avançará mais ou menos a depender da correlação de forças 
que estava estabelecida em cada local de trabalho. Nesse ponto, a ca-
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pacidade de cooperação e de coesão das equipes de trabalho exerce pa-
pel central. Quanto mais integrada for a equipe, menos vulnerável será 
o processo de implantação do novo modelo. No entanto, a existência 
de vínculos laborais frágeis, temporários, despontou como obstáculo 
maior nas possibilidades de coesão das equipes. Assim, este dilema 
aparece como um desafio marcante a ser enfrentado.

As informações obtidas a respeito da percepção dos trabalhadores 
com referência a relação entre saúde e trabalho nas unidades, permiti-
ram identificar que esta era percebida como precária, e até mesmo de 
vulnerabilidade. Segundo estes trabalhadores, havia falta de interesse 
dos gestores em tomar conhecimento sobre suas reais condições de 
 trabalho.

[...] na verdade, esta administração nunca veio aqui pra procu-
rar ver a situação do CAPS, do atendimento, das nossas necessidades, 
como a gente está se sentindo nesse lugar que a gente foi colocado”. 
(ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 4)

No discurso dos trabalhadores emergiu a queixa sobre a invisi-
bilidade do profissional/técnico. Observou-se, contudo, que não era 
propriamente o técnico de saúde mental que era invisível, mas sim o 
seu trabalho, que se tornava invisível para os gestores, na medida em 
que não era materializado em produtos concretos, palpáveis. Ou seja, 
boa parte do trabalho realizado não era passível de ser mensurado em 
procedimentos; portanto, não era contabilizada nas planilhas de ser-
viços executados – conforme exigência dos órgãos competentes. Essa 
porção imaterial do trabalho, embora essencial para a atenção em saúde 
mental, mantinha-se invisível, não contabilizada. (LANCMAN, 2008) 
Assim, o trabalho real, executado cotidianamente, era invisível aos 
gestores, porque não resultava em indicadores de produtividade ou de 
qualidade compatíveis com o processo de produção, nem com o valor 
do serviço realizado. Essa lógica de avaliação do trabalho conformava 
situações de sofrimento e inadequação nos trabalhadores: o necessário 
para o bom desempenho no trabalho chocava-se com os indicadores de 
valorização adotados pela gestão, colocando em risco o reconhecimento 
das etapas e dos recursos necessários à operacionalização do trabalho 
em saúde mental.

A dinâmica do reconhecimento pode acontecer de duas maneiras: a 
primeira é denominada de reconhecimento de utilidade, sendo realizada 
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pelos níveis hierárquicos superiores e pelo usuário do serviço ofertado; 
a segunda é denominada de julgamento estético, realizada pelos cole-
gas de trabalho, por aqueles que conhecem a especificidade do trabalho 
e podem avaliar o esforço despendido pelo trabalhador em realizá-lo.  
A ausência ou dificuldades desses processos de reconhecimento podem 
acarretar falhas no desenvolvimento da identidade do indivíduo e nas 
possibilidades de transformação do sofrimento gerado pelo trabalho em 
prazer. (FRANCO, 2004; LANCMAN, 2008; DEJOURS et al., 2009) 

A falta de suporte psicológico estabeleceu-se como fator capaz de 
desagregar a saúde mental dos trabalhadores:

“Nós precisamos de suporte. Eu tenho meu suporte psicanalítico, 
que eu acho que se não fosse isso, eu não ia conseguir”. (TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, CAPS 2)

Nós já tivemos supervisão clínico-institucional, foi um período que ajudou 
bastante o grupo. Na época, trazíamos as angústias do cotidiano e aí de algu-
ma forma a supervisão nos dava um suporte! A supervisão é o instrumento! 
(PSICÓLOGA, CAPS 2)

Diante dos discursos dos trabalhadores pode-se concluir que o 
momento é de muita dificuldade institucional, aparentemente resulta-
do da ausência de medidas de apoio para as equipes de trabalhadores. 
Desde 2004, em São Paulo, no I Congresso Brasileiro de CAPS, já havia 
incentivos para projetos de Supervisão Clínico-Institucional de CAPS.  
No entanto, como mostram nossos dados, as situações em que se con-
tava com esse apoio ainda era exceção.

Potencialidade e limites dos processos de trabalho 
em saúde mental

Na avaliação sobre as potencialidades e os limites do trabalho nos 
CAPS, os profissionais relataram que a reconstrução psíquica dos pa-
cientes e o reconhecimento recebido da família e do usuário constituí-
am as maiores fontes de prazer na realização do trabalho. No discurso 
dos trabalhadores, o fato de poder oferecer bom atendimento e de poder 
ajudar o paciente ou a sua família a melhorar suas condições de saúde 
e de vida eram fatores que proporcionavam muito prazer no trabalho.
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Teve ocasião em que eu chorei mesmo! Porque a gente está fragilizada e às 
vezes embola tudo, não é que você vai se envolver com as questões do pa-
ciente, mas você sai mexida mesmo e não consegue manter a neutralidade o 
tempo todo! (PSICÓLOGO, CAPS 4)

A necessidade de formação e qualificação dos trabalhadores foi 
pautada em todas as entrevistas. Os trabalhadores fizeram referência 
à necessidade de capacitação de recursos humanos, como uma forma 
de se adequarem para o enfrentamento das novas estratégias em saúde 
mental. 

“[...] assim, aprendi que somos técnicos em saúde mental, aí te-
mos um nome, que bom! Senão seria uma coisa assim, todo mundo faz 
tudo. (ENFERMEIRA, CAPS  3)

A princípio, para quem nunca trabalhou neste sistema, é meio que desorga-
nizador, porque a gente fica meio perdida, meio confusa. Mesmo porque não 
há uma preparação anterior. Não tem capacitação. A gente vai se capacitando 
e contando com a boa vontade de quem já está ali, né? Eu acho que é um 
perigo e ao mesmo tempo exige destes profissionais um dinamismo, um in-
teresse, é uma faca de dois gumes [...] eu acho que, quem trabalha em CAPS 
está preparado para trabalhar em qualquer lugar. (ENFERMEIRA CAPS 3)

Estes resultados estão em concordância com estudos realizados no 
Brasil sobre a formação específica de trabalhadores em saúde mental. 
Segundo as pesquisas, a ausência ou insuficiência na formação para a 
atuação em saúde mental, sobre novo paradigma, tem sido destacada 
como obstáculo às mudanças preconizadas. (OLIVEIRA et al., 2003; 
BISCHAF, 2006)

Uma estratégia encontrada para o enfrentamento da falta de for-
mação e capacitação continuada foi, segundo os trabalhadores, a troca 
de informações e textos. 

“Eu acho que tem um longo caminho ainda. Falta muita coisa a 
nível de rede, a nível de informação, entendeu? A própria capacitação 
dos profissionais que trabalham, pois capacitados eles levam junto o 
CAPS”. (ASSISTENTE SOCIAL, CAPS 6)

“[...]nós procuramos nos especializar, ler e nos informar”. (EDU-
CADOR FÍSICO, CAPS 4)

Os trabalhadores se organizavam para que, nas reuniões de equi-
pe, algum tempo pudesse ser disponibilizado para a discussão de tex-
tos técnicos. Deve-se pontuar que desde a II Conferência Nacional de 
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 Saúde Mental, realizada em dezembro de 1992, se enfatiza a necessi-
dade de garantir práticas de ensino, pesquisa e extensão que poderiam 
favorecer “novas atitudes dos futuros profissionais em relação à doença 
mental e que estimulem o desenvolvimento do potencial dos indivíduos 
com sofrimento psíquico”; No entanto, em Salvador, as capacitações 
foram feitas de forma pontual e não atingiram a todos os trabalhadores 
dos CAPS, como mencionado pelos trabalhadores.

Considerações finais

A descrição dos processos de trabalho de um setor laborativo ou a 
avaliação do trabalho de uma categoria profissional implica sempre no 
temor de não conseguir englobar os aspectos envolvidos no trabalho em 
sua totalidade.

A análise das cargas de trabalho evidenciou que os fatores mais re-
levantes para o desgaste dos trabalhadores estavam relacionados à ina-
dequação dos espaços utilizados, especialmente a infraestrutura física 
dos locais de trabalho, às cargas psíquicas, entre essas a insegurança no 
trabalho. Este último elemento incluiu dois tipos de insegurança: um 
relacionado ao tipo de vínculo empregatício, ocasionada por contratos 
de trabalho temporários; e a insegurança com relação à proteção e inte-
gridade física e psíquica dos trabalhadores, deflagrada por situações de 
vulnerabilidade e de violência.

Nesta investigação, partiu-se do pressuposto de que, mesmo com 
quase uma década de discussão e trabalho, os desafios continuam sen-
do muitos, envolvendo diferentes dimensões. 

Segundo Dejours e colaboradores (2009), o trabalho deve ser en-
tendido como um continuum que se estende para além de seu espaço 
restrito e influencia outras esferas da vida. As relações que ocorrem no 
trabalho constituem uma grande fonte de desenvolvimento da iden-
tidade do indivíduo e da transformação do sofrimento em prazer, por 
meio dos vários processos de reconhecimento. Quando o reconheci-
mento do seu fazer não ocorre, a desvalorização pode atingir outros 
espaços da vida cotidiana, portanto, o compromisso com os trabalha-
dores é fundamental para a manutenção desses serviços e, por conse-
guinte, é necessário por parte dos gestores, manter a motivação desses, 
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reconhecendo-os  como os principais agentes das práticas e políticas de 
saúde mental. 

Observou-se que, como o trabalho em saúde mental pode ser deses-
tabilizador, é necessário que se criem espaços de trocas, que funcionem 
como ponto de apoio para as equipes e que fortaleçam as estratégias de 
cooperação; sendo neste caso a supervisão de equipes de suma impor-
tância para a saúde mental dos trabalhadores.

Não obstante, devem ser mencionadas as dificuldades administra-
tivas e financeiras para a operacionalização destas modificações, consi-
derando o atual cenário político nacional, onde se preconiza atualmente 
o corte de verbas para a saúde mental, pressionando estados e municí-
pios a trabalharem com verbas mínimas neste setor. (BICHAFF, 2006) 

Finalmente, destacou-se que se faz necessário, assim como pre-
coniza a política de saúde mental, que os trabalhadores possam contar 
com uma política de recursos humanos e gestão do trabalho que con-
temple a democratização das relações de trabalho  e das discussões em 
todos os níveis de gestão, que haja condições de melhoria dos processos 
de trabalho, que se  incorpore a questão da segurança do trabalhador, 
a saúde e saúde mental, que seja institucionalizada a supervisão clínica 
e institucional, que a jornada de trabalho seja adequada para todos os 
profissionais, assim como a isonomia salarial entre eles, e que, desta 
forma, se combata a precarização das relações de trabalho existentes 
atualmente. 
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