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RESUMO  

O trabalho, gerador de recursos materiais, é também fonte de auto-realização e 
de relações interpessoais. No melhor caso, deve promover um equilíbrio 
saudável. Porém, também pode ameaçar a saúde do trabalhador. Esta 
pesquisa abordou o ambiente de trabalho como um conjunto de fatores de 
qualidade e fatores de risco para o bem-estar do trabalhador. Teve como 
objetivo de investigar a vivência cotidiana de estresse profissional dos 
profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I no Mato Grosso, 
frente ao ambiente interno e externo, relacionando este com as condições de 
trabalho e a saúde ocupacional. Foram contempladas características objetivas 
do ambiente, como as arquitetônicas, jardins (integração com a natureza no 
ambiente de trabalho); mas também a apreciação subjetiva destes ambientes 
quanto à funcionalidade (execução do trabalho) e à humanização do trabalho 
(efeito sobre o bem-estar do trabalhador). Foi realizada uma pesquisa-ação 
empregando métodos múltiplos, incluindo analise de conteúdo de entrevistas; 
coleta de dados através de fotografias e anotações de campo; pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica. Teve como participantes dez profissionais 
da saúde do CAPS I. Os dados foram processados de acordo com os preceitos 
da Grounded Theory, construindo categorias em um processo indutivo-análitico 
e ao mesmo tempo organizando-os numa visão explicativa que pôde levar a 
mudanças positivas no ambiente estudado. Os resultados acusaram como 
estressores importantes: inadequações do ambiente interno, (principalmente o 
tamanho insuficiente das salas, a ventilação inadequada, desconforto térmico, 
olfativo e visual) e do ambiente externo (desconforto térmico e falta de sombra 
e de grama); falta de estabilidade empregatícia; baixos salários; dupla jornada 
de trabalho; dúvidas quanto ao alcance dos objetivos do trabalho com os 
pacientes. Além disso, foi detectada uma sensação de serem pressionados 
pela política local, e de serem pouco valorizados pelos dirigentes municipais. 
Os participantes relatam diversos sintomas de estresse, mas também um leque 
de estratégias de coping e fontes de resiliência (incluindo religiosidade, 
envolvimento na colaboração com colegas, percepção de melhoras em 
pacientes; e outros). Conclui-se que tanto a adequação do ambiente físico de 
trabalho e o contexto político-social mereçam atenção como moderador do 
estresse ocupacional de profissionais de centros de saúde mental. 
 
Palavras-chave: Trabalhadores da Saúde Mental; Coping; Resiliência; Meio 
Ambiente; Estresse Ocupacional.  
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ABSTRACT 

Labor is a source of material resources, but also a source of self-realization and 
of social life. As such, it should promote well-being. However, it can also 
menace the worker’s health. The present study approached the professional 
environment as a mixed set of favorable elements and risk factors for the 
worker’s well-being.  Its goal was to investigate how professionals in a Center 
for Psychosocial Attention (CAPS) type 1, in the state of Mato Grosso (Brazil) 
experience their work environment and work conditions. Both objective and 
subjective aspects were considered, going from architectural features, gardens 
(the presence of nature in the work environment); to the workers’ appreciation 
of these elements as to functionality (pragmatic qualities) and as to the effect on 
their well-being. Action-research was conducted, using multiple methods, 
including content analysis of interviews, collection of field data through field-
notes and photography, document research and literature research. The 
participants were ten professionals at the CAPS 1. The data were analyzed 
according to the principles of Grounded Theory. Categories were constructed 
through an inductive-analytic process and organized in an explicative model 
that described problems and changes in the studied environment. The results 
indicate as major sources of stress: inadequacy of the indoor environment 
(principally lack of space in the offices, inadequate ventilation, thermal 
discomfort; bad smell and visual discomfort) and of the outdoor environment 
(thermal discomfort, absence of shadow and scarcity of grass); lack of 
employment stability; bad pay; work overload; uncertainty as to the efficiency of 
the work with the patients. Besides this, there was a feeling of being both 
unreasonably pressured and undervalued by local politicians. The participants 
reported considerable stress, but also a broad variety of coping strategies and 
sources of resilience (including religious coping, personal commitment to team 
work, awareness of improvement in patients etc.) The conclusion of the study is 
that both the physical environment in itself and the socio-political context that is 
responsible for it deserve attention as moderators of occupational stress of 
professionals in mental health centers. 
 
 
Key-words: Mental Health Workers; Coping, Resilience, Environment, 
Occupational Stress.  
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1. INTRODUÇÃO  

Esta dissertação aborda a relação entre estresse e trabalho, com um 

enfoque particular sobre o ambiente interno e externo do lugar de trabalho. 

Pretende descrever o estresse subjetivo derivado do cotidiano laboral de 

profissionais da saúde que trabalham com portadores de transtornos mentais 

na cidade do interior de Mato Grosso. A vivência de estresse e do bem-estar no 

Centro onde estes profissionais trabalham, é descrito no contexto de 

qualidades do meio ambiente interno do edifício onde o centro funciona e do 

meio ambiente externo ao redor do edifício ao qual os profissionais são 

expostos no seu cotidiano de trabalho. Esta descrição da relação entre 

estresse e características do ambiente, inclui o papel de estratégias de coping 

e fatores de resiliência na interação com este meio laboral.        

Na atual relação do homem com o trabalho, não somente se ganha 

como também se constrói a vida. Estabelece-se um status social que não se 

restringe ao ambiente físico do trabalho. Para, além disso, a atividade 

profissional é parte do universo social e individual de cada um. Atividades 

profissionais podem ser traduzidas, tanto como meio de equilíbrio e de 

desenvolvimento, quanto fator diretamente responsável por danos à saúde.  

Em uma perspectiva que considere a relação entre pessoas; local de 

trabalho; influência do meio ambiente externo e interno percebe-se que nem 

sempre existem condições favorecedoras de boas relações humanas no 

trabalho. A pessoa que está numa relação frágil interpessoal, e com o meio 

ambiente, pode não identificar-se com as condições de trabalho que lhe são 



 

 

12 

oferecidas. Essa falta de identificação com o meio ambiente físico e emocional 

compromete a qualidade do trabalho e gera insatisfação no trabalhador.  

Condições precárias de trabalho (baixos salários, meio ambiente 

inadequado, trabalho sob pressão), desencadeiam o surgimento de estado de 

estresse. Estas experiências podem ter conseqüências graves e, muitas vezes, 

irreparáveis para a saúde e bem estar físico do trabalhador. Desta forma, o 

trabalho vem sendo estudado na sua relação com o processo saúde/doença. 

Especificamente o campo da saúde mental e trabalho esta marcado pela 

transdisciplinaridade e visa o estudo e análise da dinâmica que envolve sujeito, 

singularidade e situação de trabalho. Inclui-se aí, a dimensão subjetiva: “Sujeito 

do trabalho”. “Ser trabalhador”. “Lugar do sujeito no trabalho”.  

Atualmente, verifica-se um aumento na publicação de artigos e 

pesquisas científicas em relação aos métodos de como lidar com o estresse. 

Tal preocupação deve-se ao fato, de o estresse estar tão presente no cotidiano 

de todos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 90% da 

população mundial é afetada pelo estresse. Esse índice como mostra Bauer 

(2002), está tomando aspectos de uma epidemia global.    

O conceito de estresse vem sendo amplamente utilizado não só nos 

estudos e pesquisas científicas acadêmicas, mas também nos órgãos de 

comunicação e na linguagem cotidiana. Jacques (2003) reforça que tal 

popularização, por um lado, diligenciou o vínculo entre trabalho e 

saúde/doença mental. Este vínculo nem sempre é reconhecido, visto a 

prevalência concedida aos fatores hereditários, e às relações familiares na 

etiologia do adoecimento mental.  
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Por outro lado, constata-se uma imprecisão conceitual, quanto à 

utilização do termo. Utilizam-no tanto para qualificar um estado de irritabilidade 

como um quadro de depressão grave.  

Vários estudos realizados indicam, Segundo Lipp (1996), que o estresse 

é o pior fator de risco para a saúde. Esse risco se dá em função do enorme 

número de doenças que tem como consequência: a hipertensão arterial, 

enfarte agudo do miocárdio, úlceras gastrointestinais, doenças alérgicas, 

distúrbios neurovegetativos, insônia, cefaléia e diminuição das defesas 

imunológicas, entre outras.  

Do ponto de vista individual, Couto apud Moraes (2000) relacionam 

como principais sintomas de estresse: nervosismo, ansiedade, irritabilidade, 

fadiga, sentimentos de raiva, angústia, período de depressão, dor no 

estômago, dor nos músculos do pescoço e ombros e dores discretas no peito 

quando o trabalhador se encontra sob pressão.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os chamados 

transtornos mentais menores acometam cerca de 30% dos trabalhadores 

ocupados e os transtornos mentais graves, cerca de 5% a 10%. No Brasil, 

segundo estatísticas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

referentes apenas aos trabalhadores com registro formal, os transtornos 

mentais ocupam a 3ª posição entre as causas de concessão de benefício 

previdenciário como auxílio doença, afastamento do trabalho por mais de 15 

dias e aposentadorias por invalidez (Brasil, 2001). Isto mostra a necessidade 

de se aprofundar estudos sobre trabalhadores da saúde, atingidos pela doença 

mental, no intuito de prevenir essa incidência. 
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Avaliar os impactos para a saúde neste quadro é uma tarefa de grande 

complexidade. Segundo Oliveira & Vasconcellos (1992), estamos diante de 

situações antigas que geram fatores nocivos à saúde do trabalhador e que 

ainda não foram debeladas. A estas situações antigas, somam-se riscos novos 

que também não estão diagnosticados. Perceber o impacto à saúde, resultado 

do somatório de antigos e novos agentes, é o desafio colocado para todos os 

que se envolvem com o estudo desta questão na contemporaneidade.  

Em suas pesquisas Lipp (1996) identificou o estresse como um conjunto 

de reações que o organismo emite quando é exposto a qualquer estímulo que 

o excite, amedronte, irrite e/ou faça feliz.     

O estresse não é uma doença, mas uma tentativa de adaptação, e não 

está relacionado apenas ao trabalho, mas ao cotidiano de vida experimentado 

pelo sujeito. Ressalta-se, no entanto, que a importância conferida ao trabalho 

se deve a sua relevância neste cotidiano, transformando-o em um dos 

principais fatores desencadeantes do estresse, de acordo com dizeres de 

(Glina & Rocha apud Jacques, 2003). 

O estresse no trabalho pode ser entendido como um conjunto de 

reações emocionais; cognitivas; comportamentais e fisiológicas, a aspectos 

adversos e prejudiciais do conteúdo, da organização e do ambiente do 

trabalho. Como bem afirmam Limongi e Rodrigues (2005), trata-se de um 

estado caracterizado por elevados níveis de excitação e perturbação 

frequentemente acompanhados de sentimento de incapacidade.  

Nestes últimos anos se constata um interesse crescente por questões 

relacionadas aos vínculos entre trabalho e saúde/doença mental. As 

discussões giram em torno de temáticas como motivação, liderança, clima e 
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cultura organizacionais, entre outros, e ocupam lugar de destaque como um 

dos determinantes na produção da doença mental no contexto das relações de 

trabalho. “Tal interesse é conseqüência, em parte, do número crescente de 

transtornos mentais e de comportamentos associados ao trabalho que se 

constata nas estatísticas oficiais e não oficiais” (Jacques, 2003).  

O mercado de trabalho atual, diante de um desequilíbrio crônico, 

apresenta como traço marcante e ameaçador, a crise do desemprego que 

atinge em escala dinâmica e crescente a massa trabalhadora dos países, até 

mesmo os mais desenvolvidos. O processo de globalização veio concorrer para 

as grandes transformações que se operaram nas últimas décadas. O trabalho 

com a saúde mental está incluso nesse processo. Visto sob essa ótica do 

desgaste mental, o estresse nas organizações é também um problema 

administrativo.  

Manifestações de desgaste mental aparecem como cansaço, alta 

irritabilidade, desânimo, sono perturbado, caracterizando a fadiga patológica. 

Estas manifestações segundo Selligman-Silva (1992), podem levar a crises 

mentais agudas. Repercutindo em desempenhos fracos, absenteísmo, 

insuficiência e eficácia reduzida. 

Para se atingir a produtividade e qualidade, é preciso ter indivíduos 

saudáveis e atributos de qualidade, conforme considera Teles (1988). Em 

contrapartida, diz ele que a organização atua muitas vezes pressionando o 

trabalhador; levando-o a estados de doenças, e a estados de insatisfação e 

desmotivação. 

Ao optar por desenvolver um estudo, sobre o estresse no ambiente de 

trabalho dos profissionais da saúde, que atuam em um Centro de Atenção 
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Psicossocial (CAPS) levou-se em consideração as próprias condições de 

trabalho destas instituições. Estas condições de trabalho são apontadas por 

diversos autores como relevantes para a própria saúde mental dos 

trabalhadores. Elas influem na constituição das práticas de saúde.  

Para a comunidade acadêmica, o assunto traz à tona a importância da 

humanização dos serviços de saúde e a incorporação do cuidado como objeto 

que perpassa este campo. Reforça a necessidade de conhecer e compreender 

melhor as questões relacionadas às condições de trabalho e à saúde mental 

dos trabalhadores dos CAPS.  
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2. TRABALHO, QUALIDADE DE VIDA E ESTRESSE 
OCUPACIONAL DO TRABALHADOR DA SAÚDE  

 
As profissões de natureza empática, que exigem um contato longo e 

prolongado com as pessoas, parecem ser mais estressantes que outras. 

Profissionais que lidam diretamente com o ser humano tendem naturalmente a 

ser mais expostos a fontes de estresse.  

O estresse prolongado leva à síndrome de burnout. O burnout refere-se 

a uma reação de estresse crônico, em profissionais cujas atividades exigem um 

alto grau de contato com pessoas. Segundo Maslach (2001), caracteriza-se por 

três dimensões: exaustão emocional e/ou física; perda do sentimento de 

realização no trabalho, com produtividade diminuída e despersonalização. 

Este mesmo autor explica ainda que a exaustão emocional e/ou física 

refere-se às sensações de esforço e fastio emocional, que se produz como 

conseqüência das continuas interações que os trabalhadores devem manter 

com os clientes e entre ele. Fala também que a perda do sentimento de 

realização no trabalho, com produtividade diminuída, também levaria à perda 

de confiança na realização pessoal e à presença de um auto-conceito negativo; 

que despersonalização, supõe o desenvolvimento de atitudes cínicas frente às 

pessoas a quem os trabalhadores prestam serviços.  

Ainda reportando-se a Maslach (2001) pode ser afirmado, que o 

esgotamento emocional representa a dimensão de tensão básica da Síndrome 

de Burnout; a despersonalização expressa o contexto interpessoal onde se 

desenvolve o trabalho do sujeito; e a diminuição das conquistas pessoais, 

representa a auto-avaliação que o indivíduo realiza de seu desempenho 

ocupacional e pessoal. 
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Reportando-se ao profissional da área de saúde, tem-se que a maioria 

trabalha por escalas; nos finais de semana e em determinadas noites, quando 

são convocados para trabalhar nos plantões. “A falta de respeito aos 

marcadores biológicos trazem grandes prejuízos à saúde física do indivíduo, 

porém,  maiores são os causados à vida afetiva e aos relacionamentos sociais” 

(Pinto, 2000). 

Por este motivo, abordar a questão do estresse profissional significa 

considerá-la como produto das interações de condições de vida social, com o 

trajeto histórico do trabalhador. As condições externas podem ser 

determinantes ou desencadeadoras da doença mental. Por outro lado, pode 

propiciar e promover a saúde mental. Isto é, pode dar possibilidade de 

realização pessoal ao trabalhador em todos os aspectos de sua capacidade.  

E quanto mais o trabalhador tem suas tarefas intensificadas, seja pelo 

aumento da carga de trabalho ou pela degradação das relações de trabalho – 

repressão, coerção, competição desenfreada; mais dificuldades existem para 

uma reação coletiva, nos dizeres de Dejours (1992), pois há a fragmentação do 

trabalho existente na área da saúde, com escalas e jornadas de trabalho 

diferenciadas. 

O processo saúde-doença dos grupos humanos, e sua relação com o 

trabalho, Segundo Mendes & Dias (1991), constitui-se no objeto de 

estudo/intervenção no que se convencionou chamar de Saúde do Trabalhador. 

Considera-se aqui um contexto histórico, onde o papel dos trabalhadores é 

fundamental na produção de conhecimento a respeito desse processo. 

Deste modo, a Saúde do Trabalhador, compreende o trabalho, não só 

como espaço de submissão e dominação do trabalhador pelo capital, mas 
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também de resistência e luta por melhores condições de vida e trabalho. Busca 

entender o processo de adoecimento ao qual estão submetidos os 

trabalhadores para assim estabelecer estratégias minimizadoras e/ou 

preventivas. 

 
O organismo do trabalhador não é um motor banal submetido a 
um só tipo de excitação. Ele deve gerenciar, ao mesmo tempo, 
excitações exteriores e interiores. O trabalhador não chega ao 
seu trabalho como uma máquina nova. Ele tem uma história 
pessoal, que se concretiza por uma certa qualidade de suas 
aspirações, de seus desejos, de suas motivações e de suas 
necessidades psicológicas. Isto confere a cada indivíduo, 
características únicas e pessoais, que combatem o mito do 
‘trabalhador médio’ tão ao gosto do taylorismo. Em função de 
sua história, dispõe de vias de descarga preferenciais, que não 
são as mesmas para todos e que participam na formação 
daquilo que se chama estrutura da personalidade (Dejours, 
1993). 
 

 
Entende-se, assim, que a estrutura, na qual as condições de vida e de 

trabalho estão fixadas, tem sua origem na relação direta com a divisão da 

sociedade em classes sociais. Sendo, portanto, com base na relação 

capital/trabalho, que se define a conjuntura econômica e política de uma 

sociedade, e nela os trabalhadores estão posicionados. Com isso, “cria-se 

modos diferenciados de exposição à ação patogênica dos diferentes riscos à 

saúde do trabalhador, na qual se fixam os modos de morrer e adoecer” 

(Antunes, 1995).  

Ser o homem domado pelo dinheiro e sua produção, e essa ser sua 

finalidade em vida, é posição de  Weber (2001), sendo essa idéia segundo ele, 

uma das principais características do capitalismo. Se o trabalhador não se 

adequar ao sistema de trabalho ou optar por não trabalhar, será eliminado do 

sistema. 

O homem constrói suas especificidades e se constrói enquanto 
ser histórico à medida que transcende o mundo natural pelo 
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trabalho e, assim, diferentemente dos outros seres vivos, o 
homem realiza seu trabalho a fim de assegurar suas condições 
de existência e as de sua espécie numa relação com a 
natureza de forma transformadora, construindo sua 
história (Paro, 1995). 
 
 

Os fundamentos da análise marxista sobre sociedade presumem a 

existência de seres humanos interagindo com a natureza e com outros 

trabalhadores, buscando suprir suas carências. Nessas atividades, recriam a si 

próprios e reproduzem sua espécie num processo que é continuamente 

transformado pela ação de sucessivas gerações. 

 
Enquanto o homem produz inclusive livre da necessidade física 
e só produz realmente liberado dela; o animal se produz só a si 
mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza inteira; o 
produto do animal pertence imediatamente a seu corpo físico, 
enquanto que o homem enfrenta-se livremente com seu 
produto. O animal produz unicamente segundo a necessidade 
e a medida da espécie a que pertence. Enquanto o homem 
sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie e sabe 
sempre impor ao objeto à medida que lhe é inerente; por isso o 
homem cria também segundo as leis da beleza (Marx apud 
Oliveira, 2002, p.7). 
 
 

O homem organiza-se em sociedade e estabelece relações sociais 

através das quais atua sobre a natureza, transformando-a seja de forma 

adequada ou não, com interesses coletivos ou individuais. Esse ato de produzir 

é uma exigência histórica, como produto da existência social. “Para Marx o 

processo de produção e reprodução através do trabalho é a principal atividade 

humana” (Oliveira, 2002). 

Nessa dimensão social, o homem se estabelece no processo de 

produção e divisão social do trabalho, que depende de cada estágio ou modo 

de produção. Pois é “o conjunto das forças produtivas e das relações sociais de 

produção que forma a infra-estrutura de uma sociedade que é a base sobre a 

qual se constituem as demais instituições sociais” (Oliveira, 2002). 
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A sociedade de mercado molda os trabalhadores para serem animais 

laborais, ou seja, o trabalhador deve desempenhar suas funções profissionais 

incessantemente a partir de uma economia de desperdício, na qual todos os 

produtos devem ser devorados e abandonados assim que não servirem mais 

para os padrões da sociedade. (Arendt apud  Wieczynski, 2002).  

As origens dos estudos realizados sobre a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), (Rodrigues 1994 e Fernandes 1996 apud Guimarães, Martins, 

Casselli, Messias, Stephanini, 2004), atribuídas a Eric Trist e seus 

colaboradores na década de 1950, estavam diretamente ligado a uma 

abordagem sócio-técnica e às suas inter-relações individuo/ organização. Essa 

abordagem sócio-técnico diz respeito à reestruturação de tarefas, com o 

objetivo de tornar menos penosa, a vida do trabalhador. Se não houver esse 

controle sócio-técnico de qualidade da vida do trabalhador, haverá um efeito 

negativo direto no contexto social e físico do próprio.  

Existe uma literatura empírica sobre os efeitos da satisfação em 

ambiente de trabalho. Esta área de pesquisa é independente da pesquisa 

sobre estresse, mas trouxe resultados compatíveis. Martinez (2003), por 

exemplo, descreveu como a satisfação no trabalho pode afetar aspectos 

comportamentais, à saúde física e à saúde mental, com conseqüências tanto 

para os trabalhadores como para a empresa. 

Tornar o ambiente de trabalho dinâmico, agradável, harmonioso, é tarefa 

complexa, a exigir de gestor e trabalhador, dedicação; vontade firme; metas 

claras e bem estabelecidas. Estes fatores causais pertencem a dois grandes 

grupos, segundo Locke (1976) eventos e condições (trabalho em si, 

pagamento, promoção, reconhecimento, condições de trabalho e ambiente de 
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trabalho) e, agentes (colegas e subordinados, supervisão e gerenciamento, 

empresa/organização), 

 
“Satisfação é um estado emocional. As emoções implicam em 
respostas físicas involuntárias, onde o nível de satisfação 
(estado emocional) pode atuar como fonte de estresse agindo 
sobre o trabalhador de forma a provocar reações orgânicas 
involuntárias” (Henne & Locke, 1985). 

 

Esgotamento é característica encontrada sempre em lidadores da saúde 

mental. Quase sempre se referem a uma fraqueza, ou esgotamento das forças, 

que não sabem explicar exatamente como e por que ocorre. Ao estudar as 

associações entre fatores relacionados ao trabalho e saúde mental em 

assistentes sociais de repartições da previdência social no Japão, (Takeda, 

Yokoyama, Miyake e Ohida 2002 apud Martinez, 2003), identificaram a 

insatisfação no trabalho apresentando forte associação negativa com 

esgotamento (burnout) e depressão. 

Ao se referir os estudos realizados por Peterson e Dunnagan (1998), 

Martinez (2003), refere-se a estudos realizados com empregados da 

Universidade Estadual de Montana nos Estados Unidos da América, quando 

diz que esses estudiosos confirmam a tese, de que pessoas satisfeitas com 

seus empregos são mais saudáveis tanto física como psicologicamente.  

O mesmo autor se refere a estudos realizados por Aasland, Olff, Falkum, 

Schweder & Ursin (1997), ao estudarem queixas de saúde e estresse no 

trabalho em médicos noruegueses, identificaram que o baixo nível de 

satisfação no trabalho estava significativamente associado com relato de saúde 

insatisfatória, operacionalizado por alto nível de queixas subjetivas de saúde. 

Na lida com o adoecimento mental, as condições de trabalho são vitais 

para a saúde do trabalhador. Para Macedo (2004), as condições de trabalho 
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envolvem o ambiente físico, como sinalização; espaço; ar; luz; temperatura; 

som; instrumentos; ferramentas; máquinas; documentação; equipamentos; 

materiais arquitetônicos; aparelhagem e mobiliário; matéria-prima e recursos; 

suprimentos e tecnologias; e política de remuneração, desenvolvimento de 

pessoal e benefícios.  

Quando se fala em ambiente de trabalho adequado à saúde do 

trabalhador, fala-se da adequação do espaço físico interno e externo; bem 

como, do ambiente psicológico. 

A questão ambiental nos últimos anos tem adquirido uma importância 

maior devido aos fatores globais, como, efeito estufa, buraco na camada de 

ozônio, entre outros. Mas o que está em questão segundo Pigmatti (2007), são 

os problemas ambientais locais, tais como, clima, ar, solo, degradação da 

água, do ambiente doméstico e de trabalho. Esses fatores têm uma relação 

direta com a própria saúde humana. Os fatores ambientais locais têm influencia 

direta no estado de satisfação ou insatisfação do trabalhador.   

São determinantes da saúde ou do adoecimento do trabalhador a 

relação trabalhador/natureza no ambiente de trabalho. A presença de jardins, 

pomares, árvores ornamentais funcionam como redutores de estresse. 

No Centro de Atenção Psicossocial o principal instrumento de trabalho 

advém dos recursos subjetivos e interpessoais de cada trabalhador e da equipe 

multiprofissional. Neste contexto, torna-se relevante o questionamento a 

respeito das principais fontes de estresse no ambiente de trabalho do 

profissional da saúde. Torna-se pertinente o estudo, a avaliação, a pesquisa e 

o trabalho "in loco" com este público sobre os sintomas do estresse em seu 

cotidiano.  
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A priori, o trabalho deve emergir da dignidade humana, ou seja, o órgão 

público ou privado deve encarar a própria condição de vida do indivíduo em 

seu ambiente interno de trabalho. Em países em desenvolvimento constata-se 

que os trabalhadores não têm acesso a todos os tipos de instituições que os 

trabalhadores de países desenvolvidos têm. Com isso os empregadores 

também são afetados, pela baixa produtividade, pela rotatividade, pelo 

aumento de custos de contratação e de formação e, por último, pela redução 

de benefícios.  
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3. COPING E RESILIÊNCIA  

3.1. Coping 

As ações implicadas no ato de trabalhar podem não só atingir o corpo 

dos trabalhadores, produzindo disfunções e lesões biológicas como também 

reações psíquicas às situações de trabalho patogênicas, além de 

desencadearem processos psicopatológicos, “os transtornos mentais e do 

comportamento relacionados ao trabalho são determinados pelos lugares, pelo 

tempo e pela ação do trabalho na interação com o corpo e aparato psíquico 

dos trabalhadores” (Pinto, 2000). 

Para as diferentes formas de adaptação dos indivíduos às circunstâncias 

adversas, dá-se o nome de coping. Para Folkman & Lazarus (1980), Coping é 

um processo oriundo da interação do indivíduo com seu ambiente, no qual 

ocorre uma série de situações estressantes específicas, provenientes tanto do 

meio externo quanto do interno; com as quais este indivíduo precisa lidar.  

Portanto o coping é um modelo de enfrentamento do estresse, e este 

tem suas raízes no modelo psicanalítico de mecanismos de defesa. Segundo 

Fontes & Guimarães (2004) o estudo de estratégia tem sido vinculado a fatores 

situacionais, que descrevem comportamentos, ações, pensamentos destinados 

a modificar ou reduzir os efeitos estressantes das circunstâncias às quais o 

trabalhador é exposto.      

Para os pesquisadores o coping, tem como objetivo administrar as 

situações estressantes. O resultado desta ação em determinada situação só 

pode ser sentida em longo prazo. O individuo que adota estratégias de 
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resistências para combater o estresse ocupacional está sempre enfatizando os 

aspectos positivos de crescimento pessoal e de desenvolvimento. 

Lazarus & Folkman (1984) dividam o coping em dois tipos de 

estratégias: Coping centrado no problema e Coping centrado na emoção. 

Coping centrado no problema é entendido no sentido de analisar e 

definir a situação, considerando os seus custos e benefícios, e buscando 

alternativas para manejar o impacto direto do problema sobre a pessoa. A 

utilização desta dimensão estará associada tanto aos recursos pessoais  

(habilidades aprendidas no e do ambiente) quanto aos socioecológicos 

(condições e recursos do ambiente em interação com o indivíduo). Conforme 

esclarece Antoniazzi, Dell' Aglio & Bandeira (1998): A partir destas disposições, 

o evento estressante é submetido a uma avaliação na qual o sujeito busca 

estratégias que visam equilibrar favoravelmente a relação custo-benefício.  

 
O enfrentamento focalizado no problema pode ser definido 
como um esforço feito pelo indivíduo para agir na situação que 
deu origem ao estresse com o objetivo de mudá-la. Neste tipo 
de estratégia, procura-se modificar o problema que existe na 
relação entre a pessoa e o ambiente que está causando 
tensão, podendo esta ação ser interna ou externa ao indivíduo 
(Antoniazzi et al., 1998). 
  
 

Essa estratégia de enfrentamento focalizada no problema, segundo 

Guedea (2002), caracteriza-se por ações, comportamentos ou pensamentos 

usados para lidar com o estressor de forma direta. O enfrentamento evasivo 

refere-se a quando as pessoas fazem algo (cognitivo ou comportamental) para 

escapar ou evitar o problema, ou para não ver sua importância. As práticas 

religiosas caracterizam-se por utilizar pensamentos ou comportamentos 

religiosos para fugir de problemas ou tentar resolvê-los.  
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Um segundo tipo de coping reúne estratégias de manejo centradas na 

emoção; entendido no sentido de esforços cognitivos e comportamentais para 

reduzir o estresse emocional. As estratégias de coping focado na emoção são 

esforços para regular o estado emocional associado ao evento estressor. 

Esses esforços direcionados ao nível somático ou afetivo, conforme explica 

Lazarus & Folkman (1984), têm por função reduzir as sensações 

desagradáveis de um estado de estresse, como distanciamento, autocontrole, 

evitação, minimização, atenção seletiva, comparação positiva e atribuição de 

valor positivo para eventos negativos.  

Estas estratégias são buscadas por trabalhadores a fim de aliviar as 

emoções negativas a que estão expostos pelo trabalho, e para isso faz-se 

necessário um desenvolvimento de habilidades cognitivas, interpessoais, a fim 

de superar essas emoções.  

3.2. Resiliência 

O termo resiliência é a capacidade que tem o ser humano (indivíduo, 

família ou mesmo comunidade) de enfrentar com sucesso situações que 

representam ameaça ao seu bem estar, que para construir uma trajetória de 

vida saudável, apesar de viver em um contexto adverso. Sustenta o autor que 

esse conceito, deve ser usado somente para aqueles casos, em que a pessoa 

responde positivamente em presença de uma circunstância de risco 

significativo. Deve ser evitado quando a resposta é positiva, mas que não 

houve essa exposição (Silva, 2005). 

Resiliência é um fenômeno complexo e dinâmico. Esse fenômeno se 

constrói de forma gradativa. Sua construção se dá no interior das interações 

vivenciadas pelo ser humano e seu ambiente. Essas intervenções podem 
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promover no indivíduo, a capacidade de enfrentar com sucesso situações que 

representam ameaça ao seu bem estar. Mas, essas intervenções, não 

implicam, na anulação ou eliminação da situação de risco. No entanto, resulta 

que, tendo se defrontado com essas situações, o sujeito possa enfrentar, com 

sucesso, os desafios que se apresentam.  

 
Diferentemente da idéia de invulnerabilidade, a resiliência 
refere-se à capacidade de enfrentar e responder de forma 
positiva às adversidades e suas conseqüências potencialmente 
negativas. Não significa que a pessoa não experimente o 
estresse ou que não se sinta atingida pela situação adversa 
nem, tampouco, que a situação de risco tenha que ser 
afastada. Pelo contrário, o sujeito resiliente conserva as 
marcas da adversidade que enfrentou. Elas estão presentes 
em suas lembranças, em seus sentimentos. Sua história 
permanece em sua memória, mas a pessoa é capaz de se 
recuperar porque encontra o suporte que a ajuda a prosseguir, 
delineando uma trajetória que, do ponto de vista social e 
cultural, pode ser considerada positiva (Silva, 2005). 
 

 
A pessoa resiliente é aquela que tem habilidade para reconhecer a dor. 

É a pessoa que percebe o sentido da dor, e consegue tolerá-la, até resolver os 

conflitos de forma construtiva. Flach (1991) afirma que ambientes facilitadores 

de resiliência apresentam como características: sentido de comunidade; 

respeito; tolerância às mudanças; busca de reconciliação; empatia; limites de 

comportamento definidos e realistas; comunicação aberta; garantia de 

privacidade; reconhecimento; estruturas coerentes e flexíveis. Ralha-Simões 

(2001) relata que resiliência, é, mas uma forma de manejo das circunstâncias 

adversas, externas e internas, e que está sempre presente ao longo do 

desenvolvimento humano.  

As características pessoais, como o temperamento; os traços de 

personalidade; o sexo; a genética; aspectos sociais e econômicos; 

relacionamentos com familiares e amigos; estilo das práticas parentais; 
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interações com o ambiente precisam ser consideradas. Sobre a necessidade 

de considerar as características citadas, Pinheiro (2004), alerta: pessoas com 

trajetórias de vida semelhantes se diferenciam pelo fato de algumas 

conseguirem superar as crises e outras não. 

Divórcio dos pais; perda de entes queridos; abuso sexual/físico contra a 

criança; pobreza; holocausto; desastres e catástrofes naturais; guerras e outras 

formas de trauma, segundo Yunes & Szymanski, (2001), são exemplos de 

fatores de risco que devem ser pensados como processo e não como variável 

em si.  

Pinheiro (2004) descreve que os fatores de proteção são: as condições 

da própria pessoa; as condições familiares e as redes de apoio do ambiente. 

São exemplos desses fatores:  

 
• Condições da própria pessoa: expectativa de sucesso no futuro, 

senso de humor, otimismo, autonomia, tolerância ao sofrimento, 

assertividade, estabilidade emocional, engajamento nas atividades, 

comportamento direcionado para metas, habilidade para resolver 

problemas, avaliação das experiências como desafios e não como 

ameaças, boa auto-estima; 

• Condições familiares: qualidade das interações; estabilidade; pais 

amorosos e competentes; boa comunicação com os filhos; coesão; 

estabilidade, consistência.  

 
Redes de apoio do ambiente: um ambiente tolerante aos conflitos, 

demonstrar reconhecimento e aceitação, oferecer limites definidos e realistas.  



 

 

30 

A estratégia de coping é um dos modelos correntes de resiliência ao 

estresse ocupacional em que o trabalhador está exposto. 
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4. AMBIENTE DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MENTAL 
E CONFORTO AMBIENTAL 

  
4.1. Ambiente dos estabelecimentos de saúde mental 

Os estabelecimentos de saúde mental, nos últimos anos, têm passado 

por mudanças nas formas de tratamento dos transtornos mentais. Uma dessas 

formas é a da humanização através da implantação do modelo substitutivo 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Este novo modelo visa colaborar no 

processo de reinserção dos pacientes portadores de transtornos mentais na 

sociedade, e com isso diminuir a alienação e a exclusão social. 

Uma das iniciativas do modelo substitutivo é a adequação dos espaços 

arquitetônicos das instituições psiquiátricas fazendo com que este serviço fique 

o mais parecido possível com o ambiente familiar ou de espaços de 

convivência. 

Para os trabalhadores de saúde e usuários se sentirem bem em um 

ambiente de saúde mental não é uma tarefa fácil para os modelos 

arquitetônicos atualmente usados nos estabelecimentos de saúde mental. Não 

é possível pensar em conforto ambiental e qualidade dos ambientes, dos 

estabelecimentos de saúde mental, sem deixar de pensar na saúde do 

trabalhador. Para melhorar a saúde deste trabalhador da saúde é que se deve 

adequar o ambiente de trabalho tanto interno quanto externo para se garantir 

êxito no tratamento disponibilizado pelos CAPS, em benefício de seus usuários 

O ser humano possui facilidade para se adaptar às mais diversas 

situações ambientais (calor e frio), por isso, nos serviços de saúde, a aceitação 

dos funcionários e usuários em relação às instalações mal planejadas é um 

assunto normal já que os funcionários na maioria das vezes não são ouvidos.  
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Essas situações ambientais provocam segundo Cunha (2004) uma 

queda na produtividade. Portanto, nos serviços de saúde mental, onde pessoas 

são, por diversas vezes, atendidas durante os seus surtos, as equipes 

trabalham sob tensão, e os fatores ambientais não podem ser, mais um motivo, 

de estresse. É pois um estressor passível de controle. 

O profissional da saúde que atende a paciente com transtorno mental, 

na maioria das vezes; se acha apressado, cansado e sob tensão.  

A natureza do trabalho de quem trata o adoecimento mental; já é 

estressante. Quando se soma a esse estresse; as características do ambiente 

onde este profissional passa grande parte do seu dia, este estresse pode fugir 

do controle. Por este motivo, é que existe grande preocupação com o espaço 

físico, tanto interno quanto externo dos estabelecimentos de saúde mental. 

E para se criar nestes ambientes um espaço humano e aconchegante 

para que a equipe de profissionais possa possibilitar um atendimento de melhor 

qualidade que resulte em um maior rendimento e mais produtividade com mais 

segurança e melhor desempenho das funções dos trabalhadores para que se 

possa trabalhar com satisfação. Para que essas perspectivas aconteçam, é 

necessário que se tenha uma preocupação com todas as pessoas que ali ficam 

a maior parte do seu dia. Tem que se pensar em todos os detalhes tanto no 

ambiente interno quanto externo: cores, ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, texturas, aberturas das janelas para visualizar o 

ambiente externo e entrada de luz, jardins, fontes de água, árvores, gramas, 

etc.  

As propostas mais adotadas é que os prédios para acolher esses 

serviços tenham na sua arquitetura: jardins, amplas cozinhas, salão de 
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convivência, bibliotecas, fontes de água, aquários, piscinas, quadras para 

praticar esportes, pomares, árvores ornamentais.  

Com estas mudanças na arquitetura dos estabelecimentos de saúde 

mental vai ocorrer um bem estar psicológico tanto para o usuário quanto para o 

trabalhador da saúde, como para os familiares cuidadores.  

Para se ter um nível alto de satisfação por parte das equipes de trabalho 

e paciente nos estabelecimentos de saúde e preciso ter nesses locais 

ambientes que privilegiam a visualização de espaços ricos em vegetação, 

preservando a presença de arborização; de jardins; de água; de ventilação, de 

iluminação e de refrigeração adequadas.  

Os jardins são espaços onde o indivíduo se sente integrado com a 

natureza. Trata-se de espaço onde a pessoa pode recuperar e reabastecer a 

sua energia vital. É também um lugar agradável para que os trabalhadores 

desenvolvam seu trabalho da melhor forma, pois, é sabido que o simples fato 

de  olhar o jardim faz com que o cansaço diminua.  

4.2. Conforto Ambiental 

“Conforto ambiental é a sensação de bem-estar completo físico e 

mental, criada por um arquiteto no ato de projetar” (Koenigsberger et al., 1977).  

 
O conforto ambiental quando abrange as sensações de bem-
estar com relação à temperatura, umidade relativa e 
movimento do ar, radiação solar e radiação infravermelha – 
emitida pelo entorno -, é denominado conforto térmico; quando 
se refere ao bem-estar com relação a ver bem, a ter 
quantidade de luz satisfatória e que possibilite a realização de 
uma tarefa visual confortavelmente, é denominado conforto 
visual, lumínico ou luminoso e quando não existir no ambiente, 
nada que interfira na capacidade de ouvir satisfatoriamente o 
som desejado, quando a sensação de bem-estar estiver 
relacionada a ouvir bem, o conforto é denominado acústico. 
Devemos considerar ainda o conforto olfativo, sensação de 



 

 

34 

bem estar com relação aos odores existentes no ambiente 
(Sampaio, 2005). 
 

 
Necessário se faz pensar tanto no conforto emocional, como em 

adequação física ambiental em todos seus aspectos: conforto visual, conforto 

térmico, conforto acústico.   

4.2.1. Conforto visual 

O cansaço, causado por um ambiente monótono, no entendimento de 

Cunha (2004), é uma reação do organismo a uma situação de poucos 

estímulos ou com pequenas variações. Os principais sintomas do cansaço são: 

diminuição da atenção, sonolência, sinais de fadiga e falta de disposição. 

Devido a esse cansaço, é que ao escolher as cores para os ambientes 

devemos observar a cada lugar especifico, pois as cores sofrem influências do 

sol. 

 
A cor é considerada um estimulante psíquico de grande 
potencia que pode afetar o humor, a sensibilidade e produzir 
impressões, emoções e reflexos sensoriais muito importantes, 
podendo perturbar o estado de consciência, impulsionar um 
desejo, criar uma sensação de ambiente, ativar a imaginação 
ou produzir um sentimento de simpatia ou repulsa, atuando 
como uma energia estimulante ou tranqüilizante. Seu efeito 
pode ser quente ou frio, aproximativo ou retrocessivo, de 
tensão ou de repouso (Costi, 2002). 
 

 
Nas unidades de saúde, as cores devem ser utilizadas com equilíbrio. 

Combinar cores de tonalidades quentes ou frias sempre observando as 

atividades que vão ser desenvolvidas no ambiente. Segundo Cunha (2004), as 

cores quentes são estimulantes e elas fazem com que os funcionários e 

usuários fiquem despertos e com uma boa produção laboral, o ambiente de 

trabalho fique mais alegre e menos cansativo. Logo se o ambiente vai ser 
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utilizado para atividades de relaxamento, reflexão deve haver uma combinação 

de cores que ao mesmo tempo alegre e acalme. Este autor recomenda o uso 

de cores claras para os ambientes sombrios, onde a luz do sol penetra pouco, 

quando diz: “Ambientes escuros fazem com que as pessoas fiquem mais 

cansadas e deprimidas. Usar nestes ambientes cores claras e iluminação 

artificial, pois isso fará com que a qualidade de vida do trabalhador de saúde 

melhore”. 

O uso das cores, como observa Brasil (1995), deve atender a soluções 

específicas para diferentes ambientes, e não se esquecendo do conforto visual 

e a estética do local, que ela é capaz de oferecer.  

Nos estabelecimentos de saúde segundo o autor supracitado são 

essenciais os ambientes coloridos e humanizados. A escolha da cor faz parte 

da estética do local e esta arte de decoração proporciona tranqüilidade e 

conforto quando usada de maneira adequada; pois, quando usada sem se 

saber o verdadeiro efeito psicológico e físico que a cor pode causar na vida da 

pessoal pode ser um agente estressor. Por este motivo é necessário 

planejamento, conhecimento, estudo da área e das cores a serem utilizadas 

para que se possa juntamente integrar a luz natural com a artificial, a fim de se 

alcançar conforto visual e eficiência. 

 
A harmonia visual bem como o equilíbrio cromático dependem 
do tamanho e da forma da área revestida. Assim, algumas 
cores atraem, outras repelem – isso quando a cor utilizada não 
for apropriada àquele espaço – podendo, também, transmitir 
sensações de calor ou de frio, agitar ou inibir as pessoas. A cor 
pode ser entendida como sensações visuais provenientes do 
reflexo da luz sobre os objetos. As superfícies dos corpos 
exercem uma ação seletiva em relação aos raios luminosos, 
absorvendo-os ou refletindo-os. Em última análise, apenas a 
sensação provocada pela ação da luz sobre a visão, quando se 
varia a qualidade, a quantidade, a forma e o posicionamento 
das áreas coloridas, provoca respostas com diferentes 
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intensidades. Cada estímulo visual tem características próprias, 
possuindo tamanho, proximidade, luz e cor. A percepção 
visual, portanto, é distinta para cada pessoa (Cunha, 2004). 
 

 
A iluminação natural, abundante em nosso país, poderia ser usada, 

pelos  estabelecimentos de saúde, segundo explica Sampaio (2005), onde o 

consumo de energia elétrica é considerável. Muito do custo com energia para 

iluminação poderia ser reduzido se fosse explorada essa fonte, a iluminação 

natural. É sabido que para alguns ambientes, a utilização da iluminação natura 

é considerada inadequada pelas atividades que comportam ou por questões 

técnicas. No entanto, em ambientes como sala de espera, circulações e 

vestíbulos, sua utilização é perfeitamente compatível. 

 
A programação arquitetônica, nesse sentido desempenha um 
papel fundamental, tanto na busca de uma eficiência 
energética (com a economia em energia elétrica que gera); 
quanto no aprimoramento de um recurso natural – que 
repercute na qualidade do projeto enquanto adaptado a uma 
característica local (Brasil, 1995). 
 

 
Os diversos ambientes do estabelecimento de saúde requerem 

diferentes tipos de iluminação para melhor conforto visual. O autor acima citado 

diz que nos ambientes de trabalho é sempre preferível a luz refletida por 

elementos construtivos do ambiente (tetos, paredes e pisos). Já nos ambientes 

de fototerapia (solários, parques, bosques, esperas e local de visitas coletivas) 

recomenda-se a luz incidente (direta).  

O emprego das cores nos estabelecimento de saúde deve considerar o 

tempo de permanência do usuário (quer paciente, quer funcionário) e a 

condição de saúde. Deve-se evitar excitar pacientes estressados ou acalmar 

pacientes em estado de prostração (Cunha, 2004). 
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No Brasil o clima tropical proporciona condições para um maior 

aproveitamento da luz natural no interior das áreas construídas.  

A iluminação natural traz benefícios para a saúde, segundo explica 

Corbella (2003), porque dá a sensação psicológica do tempo, tanto cronológico 

quanto climático, no qual se vive. A luz artificial, necessária à noite e nos dias 

nublados, deve ser vista sempre como uma complementação e nunca como 

uma substituição da natural. 

 “A tecnologia permite controlar em grande parte as condições interiores 

de um edifício. Mas a aplicação de elementos com certo grau de sofisticação 

tecnológica, implica custos mais elevados e dependência de conhecimentos 

externos” (Brasil, 1995). 

Quando o ambiente físico de CAPS carece de controle, em sua parte 

interna, para garantir conforto ambiental depara quase sempre com impasses 

financeiros. Como se trata de investimento muito alto, quase sempre os 

gestores não conseguem recursos suficientes para os devidos reajustes. 

4.2.2. Conforto acústico  

Tanto o som quanto o ruído afeta constantemente o ouvido humano. De 

acordo com Sampaio (2005), existe uma dimensão psicológica, no limiar entre 

o som e o ruído. Um som que agrada a audição de um indivíduo pode irritar a 

outro. O ruído também tem essa característica, de perturbar diferentemente a 

audição das pessoas.  

   
Os sons são perturbações vibratórias que se propagam nos 
meios materiais e capazes de serem detectados pelo ouvido 
humano. Quando detectados produzem tanto sensações 
agradáveis, sons musicais, que convecinou-se denominar 
simplesmente de som; quanto aos sons desagradáveis, não 
musicais, são chamados de ruídos (Brasil, 1995). 
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Explica o autor supracitado que ruído causa irritação e malefícios à 

saúde, e alguns sons podem caracterizar conforto. Esses sons maléficos 

devem ser sempre, que possível, evitados nos estabelecimentos de saúde. 

Sabe-se que a irritação nas pessoas produzida por fontes de ruído depende de 

seu tempo de duração, cruzamentos súbitos de intensidade, da informação 

trazida pelo ruído, pelo estado de espírito, forma física e atividade da pessoa 

submetida à fonte sonora. 

Os profissionais da saúde quando se conscientizam do efeito 

perturbador dos ruídos, tentam minimizá-los, substituindo-o por sons 

agradáveis, como exemplos: o canto de passarinhos, o murmurar de uma 

miniatura de fonte d’água ou barulho de uma cascata num jardim interno, o 

barulho da chuva. São sons que podem ser utilizados em locais para diminuir a 

ansiedade e o estresse (Sampaio, 2005). 

4.2.3. Conforto Térmico 

 “No Brasil, sobretudo nas regiões quentes e úmidas, as edificações 

devem ser bem ventiladas, com amplas janelas e espaços abertos. Esta 

condição pode gerar conflito com o controle acústico.” (Brasil, 1995). 

Os estabelecimentos de saúde no Estado de Mato Grosso dependem do 

uso do ar condicionado, pois o clima tropical faz com que o calor dificulte o 

desenvolvimento do serviço dos profissionais da saúde. O uso do ar 

condicionado trás benefícios quando se fala de calor mais quando o assunto e 

barulho e ar seco os malefícios também são grandes.   

 
O conforto térmico está relacionado a fatores pessoais do 
usuário e do ambiente: vestimenta que ele usa e a atividade 
que ele esta desenvolvendo – quanto maior a atividade 
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desenvolvida maior a produção metabólica, 
conseqüentemente, maior a dissipação de calor para o 
ambiente - e a fatores ambientais: os elementos climáticos 
temperatura, umidade e movimento do ar, insolação e radiação 
solar, pois esses elementos interferem diretamente nas trocas 
de calor entre o organismo e o ambiente, ou seja, no conforto 
térmico do ambiente construído (Sampaio, 2005) 

 
 

As construções que abrigam as instituições CAPS, quase sempre não 

foram planejadas, para o trabalho a ser desenvolvido com o adoecimento 

mental. São construções adaptadas que não propiciam adequação suficiente. 

Como afirma o autor acima citado, ventilação é o fator preponderante para o 

conforto térmico e quando for construir tem que se planejar bem a posição das 

aberturas, criação de efeito chaminé nos telhados, localização da vegetação; 

não podendo se esquecer do telhado que é o mais importante elemento para 

efeito do controle térmico. Esse tipo de planejamento funciona como redutor de 

estresse, nos lugares que os adota. 

Carpman et al. (1986) fazem recomendações com relação as áreas 

externas. Se possíveis todos os ambientes devem ter acesso a áreas 

sombreadas, com fontes de água, vegetação, local adequado e confortável 

para sentar.  
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5. OBJETIVOS  

5.1. Geral 

 Investigar a vivência cotidiana de estresse profissional dos 

trabalhadores num Centro de Atenção Psicossocial I no interior do Mato Grosso 

(referido no presente trabalho como: ‘A’), frente a aspectos externos e internos 

do ambiente de trabalho.  

5.2. Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 
• Observar as condições de trabalho quanto aos aspectos políticos, 

econômico, sociais, culturais e como os trabalhadores lidam com 

estes aspectos. 

• Discutir a influencia do ambiente externo e interno tanto na 

funcionalidade (execução do trabalho) e na humanização (efeito 

sobre a saúde) do trabalho. 

• Desenvolver ações de adequação do ambiente interno e externo do 

CAPS I em questão. 
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6. CAMINHO METODOLOGICO 

6.1. Área de estudo 

A área de estudo está situada no município do interior do Estado de 

Mato Grosso, região Leste do Estado, distante 653 quilômetros da capital, 

Cuiabá. 

O município está situado no Vale do Araguaia, na poção Leste do 

Estado de Mato Grosso, com as seguintes coordenadas 14º 41’ 09’’ latitude 

sul, 52º 20’ 09’’ longitude oeste Greenwich, as margens do Rio das Mortes. De 

acordo com sua localização geográfica o município situa-se na Mesorregião 

128, Microrregião 527. Nordeste mato-grossense (Ferreira, 2001).  

Os tipos de clima predominantes em Mato Grosso são o supertropical 

(árido), e superquente, característico da região Amazônica do Centro – Oeste; 

as temperaturas são elevadas, com média anual de 40ºC (Ferreira, 2001). 

Com autonomia administrativa desde 1981, Lei Estadual nº 4.176, o 

município possui uma extensão territorial de 5.527 Km², com 18670 habitantes, 

sendo 14.506 na zona urbana e 3.326 na rural (IBGE, 2008 apud Ferreira, 

2001). 

Os CAPS são dispositivos de atenção à saúde mental, com um papel 

estratégico no processo de Reforma Psiquiátrica. Foram criados através da 

Portaria/SNAS Nº 224 - 29/01/1992. São unidades de saúde local-

regionalizadas que têm por atribuição a atenção diária ao portador de Saúde 

Mental. O intuito do CAPS é de criar condições para evitar internações em 

hospitais psiquiátricos e demonstrar a possibilidade de substituição do modelo 

hospitalocêntrico. Além disso, a atenção realizada nos CAPS deve se ocupar 



 

 

42 

da preservação e do fortalecimento dos laços sociais dos usuários na família e 

na comunidade, produzindo autonomia e cidadania (Fontes, 2003).   

Os CAPS constituem um serviço comunitário que tem o papel de cuidar 

de pessoas que sofrem de transtornos mentais, em especial os transtornos 

severos e persistentes, no seu território de abrangência.  

Em 19 de fevereiro de 2002 foi publicada a portaria 336, do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2002b, p.9), que classifica os CAPS em três modalidades: CAPS 

I, CAPS II, e CAPS III, conforme o porte, a complexidade e a abrangência 

populacional. As atribuições dos três tipos de CAPS, no entanto, são as 

mesmas: atendimento ao público em saúde mental, dando prioridade aos 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, que vivem em sua 

área de abrangência municipal. Esse atendimento, segundo Fontes (2003), se 

dá em regime intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. O tratamento em 

regime intensivo, segundo a portaria acima citada, é destinado a pacientes que 

necessitem de atendimento diário, o semi-intensivo e, é  direcionado também, 

aos pacientes que necessitam de atendimento freqüente, porém não diário, e o 

não-intensivo se limita a atendimentos esporádicos. Essa portaria também 

estabelece que os CAPS devam funcionar em instalações físicas específicas 

para a sua finalidade, independente de qualquer estrutura hospitalar, podendo, 

porém, situar-se dentro dos limites de área de um hospital geral ou de 

instituições universitárias de saúde, desde que possuam acesso privativo e 

equipe própria (Fontes, 2003). 

Quanto às categorias estabelecidas pela portaria, temos: os CAPS I, 

com capacidade de atendimento a populações entre 20.000 e 70.000 

habitantes, funcionando em regime de dois turnos, para atendimentos diários; 
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os CAPS II, para populações entre 70.000 e 200.000 habitantes, também em 

regime de dois turnos e atendimentos diários; os CAPS III, para populações 

acima de 200.000 habitantes, em regime de 24 horas, feriados e fins de 

semana, contando também com um número de leitos de observação e/ou 

repouso (máximo de 5 unidades). São também definidos os CAPSi II, 

destinados ao atendimento a crianças e adolescentes, para população de cerca 

de 200.000 habitantes e atendimento em regime do dois turnos, e os CAPSad 

II, para assistência a pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, para população acima de 70.000 

habitantes, também em regime de dois turnos e contando com 2 a 4 leitos para 

desintoxicação e repouso (Fontes, 2003).  

O CAPS é um dispositivo de atenção à saúde mental, com papel 

estratégico no processo de Reforma Psiquiátrica. Sua atribuição está na 

atenção diária ao portador de Saúde Mental, com intuito de criar condições que 

evite internações em hospitais psiquiátricos, e demonstrar a possibilidade de 

substituição do modelo hospitalocêntrico. Daí a necessidade do ambiente 

interno e externo ser o mais agradável e adequado possível, tanto às 

exigências dos profissionais da saúde, quanto ao bem estar do usuário. 

Além disso, a atenção realizada no CAPS deve se ocupar da 

preservação e do fortalecimento dos laços sociais dos usuários na família e na 

comunidade, produzindo autonomia e cidadania. O CAPS como um dispositivo 

estratégico pressupõe ambulatório de saúde mental, residências terapêuticas, 

centros de convivência e cultura, serviços de saúde mental e emergências 

psiquiátricas em hospitais gerais e atendimento em saúde mental na rede 

básica de saúde. Essas pressuposições elevam o papel do CAPS, para além 
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de serviços psiquiátricos, e propõe a utilização de recursos existentes nas 

próprias localidades. Para tanto os trabalhadores precisam desenvolver 

oficinas psicoterápicas que pressupõem espaço físico adequado. Precisam 

estar satisfeitos com o trabalho, que pressupõe satisfação com o ambiente 

onde desenvolvem suas atividades junto ao usuário e seus familiares. 

Os CAPS devem ter capacidade para atender também a pacientes com 

transtornos mentais graves, desde que não representem risco para si ou para 

os demais usuários. Nos casos de crise, que fogem à competência dos CAPS; 

os pacientes são encaminhados para outras unidades específicas para esta 

finalidade, como os hospitais-dia de saúde mental ou unidades de emergência 

psiquiátrica. E para alcançar seus objetivos de reabilitação psicossocial e 

inclusão social, deve ser integrado e articulado com outros dispositivos de 

saúde e comunitários, utilizando-se de recursos afetivos, sociais, econômicos, 

culturais e de lazer. 

A idéia básica dos CAPS é a de possibilitar o desenvolvimento de 

atividades terapêuticas e estimular a formação de grupos de convivência. O 

exercício da convivência tem se revelado como um dos mais importantes 

pilares da reabilitação psicossocial. 

O CAPS I do interior do Estado de Mato Grosso; foco desta pesquisa, 

será aqui denominado para efeito metodológico CAPS I ‘A’ é um serviço 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de um município do interior do 

Estado de Mato Grosso, existente desde novembro de 2002. Este CAPS I ‘A’ 

representou um marco histórico no processo da Reforma Psiquiátrica deste 

município. A instituição passou por inúmeras reformulações em seu projeto 

assistencial até seguir os moldes preconizados pela Portaria nº 336 (MS) para 
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que somente no ano de 2004 pudesse ser cadastrado junto ao Ministério da 

Saúde como CAPS I.  

O CAPS I ‘A’ do interior do Estado de Mato Grosso conta atualmente 

com a equipe mínima exigida pela Portaria nº 336 (MS). Esta Portaria diz que a 

equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 

(vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, 

em regime de atendimento intensivo, será composta por: um médico com 

formação em saúde mental; um enfermeiro; três profissionais de nível superior 

entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico e quatro profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão (Fontes, 

2003). 

Quanto ao programa arquitetônico, em geral os CAPS contam com 

consultórios individuais e para trabalhos em grupo; oficinas diversas para 

atividades de terapia ocupacional; espaços que propiciem a convivência e o 

estabelecimento de uma pequena comunidade; áreas para atividades ao ar 

livre; sanitários; vestiários e refeitório (Fontes, 2003). 

O espaço físico construído do CAPS I ‘A’, do interior do Estado de Mato 

Grosso é considerado razoável, dispondo de: quatro (4) consultórios, uma (1) 

enfermaria, uma (1) sala de terapia ocupacional com banheiro (escovação), 

uma (1) sala de reuniões, uma (1) cozinha, uma (1) farmácia / sala da técnica 

de enfermagem, uma (1) recepção com dois (2) banheiros e um (1) banheiro 

para funcionários. No entanto, não dispõe de um centro de convivência, que é 

uma das propostas desta Unidade de Saúde. 
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No ano de 2000, o Ministério da Saúde Brasileiro, incorporou 

determinantes ambientais e criou o Sistema de Vigilância Ambiental em Saúde, 

no intuito de detectar quaisquer fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente que possam interferir na saúde humana. Contudo, humanizar o 

trabalho é também cuidar do próprio ambiente interno, no sentido de estar 

diminuindo a incidência de fatores estressores no trabalho.   

No caso desta pesquisa, o foco é o trabalhador, que mesmo não se 

encontrando na situação de enfermo, sofre os mesmos agravantes, 

influenciados pela relação com o ambiente interno e externo. Pois o homem é 

susceptível aos fatores físicos da natureza que influenciam em larga medida no 

ambiente de trabalho.  Portanto o ambiente interno deve estar preparado para 

enfrentar esses agravantes naturais. Deve adequar-se, portanto, para o bom 

atendimento ao paciente e às condições de trabalho dos funcionários da 

instituição. 

6.2. Participantes  

O objeto de estudo foi os trabalhadores do Centro de Atenção 

Psicossocial- CAPS I ‘A’ de um município do interior do Estado de Mato 

Grosso.   

Participaram da pesquisa dez (10) trabalhadores sendo 8 participantes 

do sexo feminino e 2 do sexo masculino compreendendo: uma psicóloga, uma 

enfermeira, uma médica, uma assistente social, uma fisioterapeuta, uma 

técnica de enfermagem, uma atendente/cozinheira, uma artesã, um 

recepcionista  e um motorista.  
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Os critérios de inclusão na pesquisa foram todos os profissionais que ali 

trabalhavam.  Durante as entrevistas não tivemos desistências e não entrou 

nenhum participante novo.  

6.3. Instrumentos 

Foi utilizado um roteiro semi-estruturado de entrevista, (Anexo III), 

instrumento segundo o qual é possível sair a campo com uma estrutura 

direcionada para que a entrevista possa ser norteada para os objetivos 

propostos pelo pesquisador, elaborado com base na revisão de literatura. 

Segundo Barros, (2001) entrevista semi-estruturada é aquela que traz as 

questões previamente formuladas. O entrevistador estabelece um roteiro prévio 

de perguntas, mas há liberdade de alterar os tópicos ou fazer inclusão de 

questões frente a situações.   Foi utilizado um gravador com microfone e fitas 

cassete para gravação em áudio, das entrevistas, máquina fotográfica digital.  

Foi também aplicado um questionário socioeconômico. Para Teixeira 

(2005), questionário numa pesquisa é suficiente instrumento de coleta de 

dados. Sua confecção é feita pelo pesquisador, seu preenchimento é realizado 

pelo informante. A linguagem a ser utilizada no questionário deve ser simples e 

direta para que o informante compreenda com clareza o que está sendo 

perguntado. Não é permitido o uso de gírias, a não ser que se faça necessário 

por necessidade de características de linguagem do grupo. Utilizou-se ainda 

anotações de campo e fotografias foram tiradas pela pesquisadora durante 

toda a pesquisa.  

 

 



 

 

48 

6.4. Procedimento 

A fim de atender aos objetivos propostos, realizou-se pesquisa 

bibliográfica; uma pesquisa ação de natureza qualitativa; e, pesquisa centrada 

em dados para análise dos resultados. Usou-se como instrumento para coleta 

destes dados questionários, entrevista semi estruturada, observação e 

fotografias. 

A coleta de dados se deu no CAPS I ‘A’ do interior do estado de Mato 

Grosso com todos os funcionários. Antes de iniciar a entrevista foi feita uma 

reunião com todos os participantes que receberam orientações sobre a 

natureza e objetivos da pesquisa; sua abrangência e o caráter sigiloso.  

Para todos os trabalhadores do CAPS I ‘A’, foi solicitada sua 

participação, visto que todos têm um papel importante no serviço, mesmo não 

sendo técnicos de saúde característicos; como o motorista, recepcionista e 

cozinheira / atendente. Assim sendo todos os trabalhadores foram convidados 

a participarem da pesquisa.  

Os entrevistados foram: uma psicóloga, uma enfermeira, uma médica, 

uma assistente social, uma fisioterapeuta, uma técnica de enfermagem, uma 

atendente/cozinheira, uma artesã, um recepcionista e um motorista.   

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa-ação porque tem a 

intenção de não só estudar o ambiente, mas também, através de ações da 

própria pesquisa, interferir para mudanças; seguindo as necessidades 

identificadas durante as entrevistas, e observando as sugestões dadas pelos 

participantes no desenvolvimento da mesma. 

 Os dados colhidos foram ricos e despertaram nesta pesquisadora, e, 

em toda a equipe do CAPS I ‘A’, interesse e determinação suficiente para fazer, 
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as intervenções necessárias frente as sugestões e criticas feitas pelos 

entrevistados durante a pesquisa, gerando seleção de prioridades e opções 

para inúmeras mudanças que ocorreram. Portanto durante a pesquisa, os 

problemas que foram observados pela equipe envolvida, foram sendo 

resolvidos. Assim as adequações para melhor funcionamento aconteceram ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa ação. 

Após a aprovação do projeto de pesquisa, junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Católica de Goiás (Anexo IV), este foi encaminhado 

à Secretaria Municipal de Saúde do CAPS I ‘A’ do interior do Estado de Mato 

Grosso, e foi autorizada a realização da pesquisa ação no serviço de saúde 

mental desenvolvido pelo município, no CAPS I ‘A’. 

Foi realizada uma visita aos trabalhadores onde foi feito o convite e logo 

em seguida a exposição dos motivos. Realizou-se a seguir uma reunião com a 

equipe de trabalhadores (entrevistados) onde foram expostos: importância da 

participação de todos para o bom andamento da pesquisa; objetivo geral da 

pesquisa; o aceite voluntário para a participação na pesquisa como sujeito 

entrevistado; a possibilidade da retirada do aceite em qualquer momento, se o 

sujeito assim o entendesse; o caráter absolutamente sigiloso da entrevista; os 

riscos, ainda que mínimos, quando da realização das entrevistas, quais sejam 

constrangimentos entre os trabalhadores e coordenação e vice-versa; 

manifestação de revolta frente a condições de trabalho às vezes precária, uma 

vez que durante a realização da entrevista o profissional passa a refletir sobre 

os pontos que pensa para responder, e que envolvem o ambiente de trabalho; 

o encaminhamento a um psicólogo, caso o sujeito se sinta negativamente 

afetado pela sua participação como sujeito entrevistado na pesquisa; e, 
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finalmente que nenhum funcionário do CAPS, fosse excluído da pesquisa, por 

serem todos considerados importantes para o alcance dos objetivos elencados 

pela pesquisadora.  

Nesta mesma reunião foram agendados os encontros com cada 

individuo que assinou o termo de aceite. As entrevistas foram realizadas no 

salão de reunião do CAPS I ‘A’. Nos dias agendados para realização das 

mesmas, o salão foi organizado pessoalmente pela pesquisante, que o equipou 

para tal, disponibilizando duas poltronas, uma prancheta, lápis, papel, gravador 

de voz, jarra com água, copos, recipiente com café, recipiente com suco 

natural, aparelho de som. No momento da realização das entrevistas, a porta 

de acesso ao salão foi sempre trancada, o ar condicionado ligado, o aparelho 

de som  acionado com música clássica em tom baixo, tudo preparado para que 

os partícipes se sentissem confortáveis e à vontade. 

Durante a coleta de dados verificou-se que além dos participantes 

destacarem as inadequações existentes no CAPS I ‘A’, deram muitas 

sugestões de melhorias. Além de outras destaca-se: Cravo, Tulipa, Hortência, 

Lírio, Margarida e Orquídea, dizem ser necessário: buscar o reconhecimento 

das autoridades para com o trabalho realizado; elaborar e executar projetos, 

que contemplem aumento da área verde no espaço físico externo; melhorar o 

inter-relacionamento trabalhador/familiares do usuário; promover o 

entrosamento entre trabalhador/usuário; aumentar o tamanho da equipe; 

conseguir um carro para que seja de uso exclusivo do CAPS; fazer um plano 

piloto com metas, objetivos, atividades definidas; garantindo continuidade de 

ações; fazer projeto para  aquisição e ou adequação de área verde, ou 

mudança do CAPS I ‘A’ para local adequado.  
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6.5. Coleta de dados 

 Para atender aos objetivos, um procedimento múltiplo se mostrou 

necessário. A coleta de dados ocorreu através de fotografias, anotações de 

campo, pesquisa documental, entrevista semi-estruturada e questionário. 

           O conteúdo da entrevista constou de 41 perguntas cujos temas 

foram determinados pela revisão prévia da literatura (Anexo III). Anotações de 

campo foram colhidas durante toda a realização da pesquisa e as fotos foram 

tiradas durante a pesquisa. Houve um questionário, para levantamento de 

dados socioeconômico no início da pesquisa e outro no final da mesma, para 

comparar dados colhidos no início com as mudanças ocorridas durante a 

realização da mesma.  

O perfil sócio econômico dos participantes foi levantado através de uma 

lista de perguntas que constam no questionário feito no inicio da entrevista 

(Anexo II, itens 1 e 2.3.2). Os dados obtidos são descritos e representados em 

forma de gráficos na primeira seção dos ‘Resultados e Discussão’ Os dados 

para  comparação do antes e depois da pesquisa foram colhidos através de 

perguntas abertas e fotografias, descritos e  demonstrados durante toda 

segunda seção dos ‘Resultados e Discussão’.  

Para avaliar o ambiente interno e externo do CAPS foram usadas duas 

estratégias. A primeira constava numa descrição, baseada em observação in-

loco da aparência física e da funcionalidade das instalações, da natureza em 

torno e dos outros aspectos concretos do CAPS I ‘A’. Estas descrições foram 

complementadas por fotografias que são apresentadas no decorrer da 

discussão.  
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A segunda estratégia para avaliação do ambiente tanto interno quanto 

externo constou de uma entrevista semi-estruturada feita de maneira direta aos 

participantes. Deles fora solicitado que relatassem suas opiniões sobre o 

ambiente interno e externo do CAPS; a funcionalidade do mesmo; a presença 

do verde (jardim) e o impacto de diferentes aspectos do ambiente sobre o 

trabalho e o bem-estar dos trabalhadores. Depois de alguns meses a 

pesquisadora volta a campo para perguntar, através de questionário com 

questões abertas quanto às conquistas alcançadas depois da realização da 

pesquisa e o que o trabalhador ainda almeja de melhora para o serviço. As 

respostas dos participantes foram submetidas a uma análise de conteúdo, 

categorizadas e transformadas em temas. 

6.6. Técnica de análise  

A análise dos conteúdos advindos da coleta de dados foi de acordo com 

os preceitos da Teoria Fundamentada nos dados ou “Grounded Theory”. Trata-

se de um método de pesquisa qualitativa que foi desenvolvida por dois 

sociólogos norte-americanos, Barney Glaser e Anselm Strauss nos anos de 

1960 (Charmaz, 2003).  

Para essa análise seguiu-se os passos: 

  
1. Inicialmente foi feito a transcrições das gravações das entrevistas; 

2. Depois foi feito um processo de codificação aberta em todas as 

entrevistas; 

3. Procedeu-se então um processo de procura de similaridades e 

diferenças dentro de uma mesma entrevista e entre uma e outra para 

possibilitar a construção das categorias (codificação focada);  
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4. Logo depois foi feito uma comparação entre as categorias e foram 

agrupadas em temas identificados;  

5. Foram identificadas relações entre categorias e estas relações foram 

ilustradas com falas dos entrevistados; 

6. Finalmente foi feita uma integração dos dados coletados com a 

literatura pertinente ao assunto, os dados colhidos no questionário que 

compara e descreve as mudanças ocorridas durante a pesquisa, e os 

dados socioeconômicos, colocados em tabela e analisados em seguida. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados e as discussões surgidas através das entrevistas 

geraram uma conscientização de prioridades e de opções para mudança.  

7.1. Vivência do Estresse Ocupacional  

7.1.1. Fontes de Estresse 

Este tema agrega informações sobre o aspecto físico do CAPS I ‘A’ do 

interior do estado de Mato Grosso, tendo em vista, sua adequação ao projeto 

de saúde mental desenvolvido pelo mesmo. Oito dos dez entrevistados (Tulipa, 

Hortência, Rosa, Lírio, Violeta, Margarida, Girassol, Orquídea) acham o projeto 

de saúde mental desenvolvido pelo CAPS I ‘A’, adequado em parte, por 

Considerarem que alguns aspectos físicos  precisam melhorar, uma vez que 

são desencadeadores  de estresse no trabalhador, como pontua  Orquídea 

quando  fala: Espaço físico construído apesar de alguns problemas eu acho 

adequado mas espaço físico não construído,eu e  todos questionamos muito a 

necessidade de adequação.  

Oito dos dez trabalhadores acham que o projeto de saúde mental 

desenvolvido pelo CAPS I ‘A’, precisa melhorar, se adequando às atividades a 

ser desenvolvidas. Foi graças a este ponto de vista que se procurou, através 

do diálogo nas reuniões administrativas, construir ações de reconstrução do 

Projeto “saúde mental” para este CAPS I ‘A’. 

Uma vez constatadas as insatisfações; graças à realização desta 

pesquisa, as mesmas foram discutidas em reunião e, toda equipe se motivou 

para encontrar soluções, e se conseguir as mudanças necessárias. Começou-
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se imediatamente a adequação do espaço físico interno, tido como grande 

gerador de estresse; com o conserto do fogão; aquisição de ventiladores; 

mudança de ambientes. Em seguida iniciaram-se as adequações do ambiente 

físico externo, com o plantio de gramíneas; plantio de hortaliças e árvores de 

pequeno porte. Em seguida fez-se a reforma da fachada do prédio pintando-a 

segundo as sugestões dos participantes da pesquisa e tornando a recepção 

mais agradável.  A sugestão foi de Lírio: “Mudar as cores das paredes para tirar 

o aspecto de hospital”.  

Os trabalhadores refletiram também quanto à necessidade de melhorar 

as estratégias de acolhimento, recepção, triagem, acompanhamento, 

emergência, metodologia de tratamento, altas. 

Essa reflexão se deu porque os trabalhadores Lírio, Rosa, Cravo, 

Margarida; demonstraram na entrevista não compreenderem muito o 

funcionamento do CAPS I ‘A, quanto à recepção, triagem e acolhimento. Falam 

de recepção, como se o termo só significasse uma sala onde as pessoas se 

acomodam. Apenas um deles se refere a altas dizendo que já viu muitos 

pacientes recebendo altas e ficando bons e que se recebem alta e ficam bons é 

porque o tratamento é bom. Lírio e Margarida pensam que falar de recepção, é 

se referir apenas à sala de recepção; parecem não compreenderem que 

recepção è também o momento que se dá o acolhimento. Apenas Tulipa tem 

uma clareza maior quanto aos vários momentos do atendimento.  

A equipe percebeu a necessidade de promover diálogo em tono destes 

momentos de atendimento. 

Flor de Lis, Violeta, Orquídea, Hortência, Girassol, Tulipa e Lírio, 

questionam a metodologia adotada pelo CAPS, sugerindo mudanças. Alguns 
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são acostumados a trabalhar com outro tipo de triagem recepção e 

encaminhamento em outras unidades de tratamento em outras cidades que já 

trabalharam.   Recomendam então que se pense outra metodologia para o 

CAPSI ‘A’ do interior de Mato Grosso, sugerindo: que ao chegarem, o usuário 

seja atendido pelo departamento médico, depois pelo departamento de 

psicologia, e aí então encaminhado e acompanhado pelo serviço social em 

todo seu tratamento, fazendo ajustes e incentivos. Acham o tratamento dado 

ao usuário bastante humanizado, mas que falta segurança e conhecimento, por 

parte da equipe. Sugerem que se adotem metodologias, inovadoras e 

eficientes para triagem, recepção e encaminhamento do usuário. 

O fato de a equipe ser pequena em relação à demanda deixa o 

trabalhador constrangido, pois tem que fazer agendamentos para até quinze 

dias pra frente e o usuário fica muito nervoso. 

A falta de compreensão de grande parte da equipe, quanto ao 

funcionamento das atividades básicas por elas desenvolvidas, compromete o 

trabalho, gerando estresse. 

A recomendação dos trabalhadores que compreendem a delicadeza do 

momento, é que se faça um trabalho interdisciplinar, de co participação num 

coexistir permanente, que ajudaria a alcançar os objetivos do atendimento 

proposto pelo CAPSI ‘A’. 

Outros trabalhadores opinam o que conseguem perceber desses 

diferentes momentos do atendimento por que passa o usuário, desde o 

momento que chega à recepção, a exemplo de Rosa, que tem uma  boa 

percepção  sobre a dinâmica, e relata: “o paciente é atendido pelo psicólogo depois 

pela médica e em seguida a médica, a psicóloga, a assistente social e a enfermeira 
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faz a avaliação e fala se é intensivo ( que vem todo dia), semi intensivo vem de 2 ou 3 

vezes por semana e não intensivo vem 1 vez por mês ou 2 vezes ( geralmente moram 

em fazenda)”.(Rosa) 

 
A exemplo também de Tulipa que fala do tema com clareza e parece 

gostar do trabalho que é feito, explicando:“O modelo usado aqui me parece ser o 

usado pela maioria dos lugares: o usuário chega conversa com o recepcionista, ele 

marca o dia da consulta. No dia marcado o usuário é encaminhado ou para a médica 

ou para a psicóloga ou para a assistente social, dependendo do caso. Feita a sua 

triagem, ele é encaminhado para tratamento intensivo, que é diariamente; ou semi-

intensivo, que quinzenalmente. Tem também os casos emergenciais que são 

atendidos na hora sem agendamento”. (Tulipa) 

 
A equipe tem consciência de suas limitações, de suas possibilidades, e 

de suas responsabilidades à frente do lidar com o adoecimento mental. Isso 

fica evidente na fala de Flor de Lis ao se referir ao trabalho realizado pela 

equipe:“Estamos aprendendo ainda a descobrir o caminho mais adequado, no 

entanto a psicóloga e a coordenadora cuidam muito bem de todos esses 

procedimentos e quando são encaminhados para mim já passaram por elas. 

Eu sei que o paciente que recebi é aquele que precisa ser medicado ai eu faço 

a avaliação do ponto de vista médico e medico. Não temos como interná-lo 

aqui na cidade, até ele se recuperar um pouco para voltar ao convívio de seus 

familiares. Só tem dois hospitais no estado que fazem esse procedimento, 

Cuiabá a mais 600 km de e Rondonópolis a mais de 800 km de distancia” (Flor 

de Liz). 

Assim, às vezes, continua afirmando a trabalhadora; a equipe se vê em 

situação de impossibilidade de encaminhamento correto, e isso sim, afeta o 
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trabalhador, e é sim um estressor, na medida em que gera insegurança e 

dúvidas.  

Mas por ser uma equipe muito responsável e ciente de seus deveres 

profissionais, considera-se que o usuário deste CAPS tanto no aspecto 

psicossocial quanto espaço temporal, está muito bem atendido. “Toda a equipe 

se empenha em fazer um atendimento humanizado, quase sempre acima de 

suas disponibilidades” (Flor de Liz). 

A partir da realização das entrevistas a própria equipe começou a lançar 

um novo olhar sobre sua prática. As reuniões administrativas realizadas 

quinzenalmente passaram a ocorrer semanalmente.  Os temas que foram 

levantados na pesquisa, passaram a ser amplamente debatidos. A prática do 

atendimento quanto à recepção, triagem, encaminhamento, agendamento e 

metodologia de tratamento, foram colocados em discussão e as mudanças 

foram acontecendo. Saiu lucrando o trabalhador por se sentir mais realizado e 

menos estressado. Saiu vitorioso o paciente que recebeu um atendimento de 

qualidade. 

 
Os seres humanos têm executado tarefas aborrecedoras, 
maçantes, sem significado e sem satisfação: tarefas que os 
fazem atores e não autores de seu trabalho e de sua vida. 
Portanto é de suma importância adequar o ambiente de 
trabalho: às atividades a serem nele desenvolvidas; às 
expectativas do trabalhador; aos valores atribuídos pelas 
pessoas que usufruem do ambiente (Guimarães, 2004). 
 
 

O debate entre os trabalhadores foi criando um bom inter-

relacionamento que culminou em tomada de decisão conjunta para as 

mudanças estruturais no ambiente físico, mas principalmente um novo olhar 

humanista sobre as ações desenvolvidas pela equipe. 
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Para Tulipa, Hortência, Cravo, Flor de Lis e Girassol, apesar de muitos 

pacientes para uma equipe tão pequena, atende-se toda emergência 

imediatamente, com ida da equipe a domicílio, ou recebendo o paciente no 

CAPS. Se é emergência não tem hora e é humano, pontual, e eficaz. Não tem 

muita emergência por que todos são atendidos no agendamento; assim a 

equipe está sempre acompanhando, mas se tem emergência são atendidos 

com muita humanidade e na hora.  Um dos trabalhadores diz conversar muito 

com todos os usuários, pois se relaciona muito com todos, e assim ouve muitas 

conversas, e diz que todos são satisfeitos com o tratamento recebido. Conclui 

dizendo que se o paciente está contente é porque o tratamento é humanitário. 

Orquídea diz que já atendeu a duas emergências: uma no CAPS e outra na 

casa do paciente, ela diz que com o primeiro foi suficiente e com o outro foi 

apenas paliativo. 

Segundo Tulipa, Hortência, Flor de Lis, Violeta, Lírio, Rosa e Orquídea, 

as atividades desenvolvidas pela equipe são insuficientes, pelo fato de que 

cada paciente de saúde mental, ter uma especificidade levando tempo para 

conhecê-lo. Pontuam que só a partir do conhecimento do paciente, é que as 

atividades vão sendo adequadas em número e caracterização, e isso leva 

tempo. Mas, já se consegue bons resultados. A equipe está aprendendo. 

Desenvolvem-se atividades boas outras a desejar, mas no todo, já se 

consegue bons resultados.  Lírio acha que as deficiências nas atividades são 

mais qualitativas em nível de conhecimento. Se a equipe tivesse mais 

conhecimento teria uma rotatividade maior nas atividades. Orquídea diz que os 

próprios profissionais não sabem qual é seu papel, falha pela falta de inclusão 

social e crescimento pessoal. Rosa está muito aflita, pede ajuda por não 
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conseguir o envolvimento do usuário nas atividades e por isso se sente 

culpada. Já Violeta relata várias atividades desenvolvidas com os usuários e as 

considera adequadas. Flor de Lis diz que falta ainda conhecimento técnico para 

toda a equipe, mas como é uma ótima equipe, e que tem um envolvimento 

amoroso muito bom, sabe que em breve estão despontando. 

 A falta de conhecimento específico no trato com o adoecimento mental 

gera insegurança, que culmina em desencadeamento de estresse. 

Portanto frente a esses relatos, observou-se a necessidade de 

disponibilizar, aos trabalhadores, oportunidades para participarem de cursos de 

especialização; cursos de formação continuada e supervisão em serviço; que 

por sinal é de suma importância para qualquer CAPS. 

Vê-se que umas das preocupações demonstradas pelo trabalhador do 

CAPS durante a realização das entrevistas foi à adequação/inadequação de 

atividades desenvolvidas pela equipe, por não se conseguir o envolvimento dos 

pacientes de maneira eficiente. 

 Com a realização desta pesquisa intensificou-se o diálogo, nas reuniões 

administrativas e, destes diálogos surgiu o projeto Som da nossa terra, com 

tempo de realização previsto para um ano, com o intuito de envolver os 

pacientes de transtorno mental grave em atividade que lhes proporcionasse 

momentos de descontração através da música, dirigido e intensificado pela 

assistente social e o agente administrativo (talentoso instrumentista). O 

sucesso do envolvimento do usuário foi tão grande que o projeto deverá 

continuar por tempo indeterminado, pois a equipe conseguiu a contratação de 

uma Musicoterapeuta que iniciou seu trabalho junto ao grupo em fevereiro de 

2009.  
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A Figura 1 mostra a oficina de musicoterapia no inicio do Projeto Som da 

Nossa Terra no mês de novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Oficina de Musicoterapia realizada na 
área externa do CAPS I ‘A’, no mês de novembro 
de 2008. 

 

A Figura 2  mostra a oficina de musicoterapia no mês de fevereiro de 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Oficina de Musicoterapia em seu segundo 
momento realizada no salão de reunião do CAPS I 
‘A’, no mês de fevereiro de 2009. 
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Os benefícios advindos da adequação de espaço e contratação de 

musicoterapeuta para realização das oficinas de musicoterapia possibilitou 

ganhos incalculáveis para equipe de trabalhadores e para os pacientes, 

sobretudo. Jamais se conseguiu tanto envolvimento do paciente em nenhuma 

atividade.  

A Figura 2 mostra a oficina de musicoterapia realizada em 2009, depois 

da contratação da musicoterapeuta esta oficina tem duração de 2h30mim e é 

realizada em quatro momentos: primeiro a Musicoterapeuta inicia com uma 

aula de tai-chi-chuan; o segundo momento faz a aula de canto e exercícios de 

movimentos das mãos; o terceiro ela faz um relaxamento o qual solicita que os 

usuários imaginem um lugar bonito onde eles gostariam de estar; o quarto e 

último momento eles vão para a área externa desenhar o que eles imaginaram 

no relaxamento, sempre com música de fundo.  

Na Figura 3 mostra a oficina de Musicoterapia, no seu quarto momento 

que e quando os usuários depois do relaxamento vão para a área externa para 

desenhar o que imaginaram no relaxamento.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3. Mostra oficina de musicoterapia, no mês de 
fevereiro de 2009.  
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A Figura 4 mostra a área verde (Clube dos Funcionários Públicos da 

Prefeitura do CAPS I ‘A’ - SISPUNOX) onde o projeto Som da Nossa terra 

acontece uma vez por mês.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Clube dos Servidores Públicos Municipais do 
Município do CAPS I ‘A’, no mês de novembro de 2008.  

 

Outro estressor referido pelo trabalhador é a sobrecarga de trabalho a 

que o trabalhador é levado a cumprir, uns por que são arrimo de família como é 

o caso de Flor de Lis, que tem que fazer carga horária máxima, para conseguir 

sustentar a sós, sua família. Outros por terem que chegar em casa e fazerem 

todas as atividades de dona de casa e mãe de família, por  não poderem pagar 

ajudantes, uma vez que o salário não é suficiente.Outros por que já tem sua 

saúde física e/ou mental comprometida. Outros por que acham que o trabalho 

com o adoecimento mental exige muita dedicação e entrega.   

Rosa fala que o motivo de se estressar é porque “nunca tem tempo para 

lazer, descanso de forma alguma”. Como dois outros participantes, ela se sente 

sobrecarregada. A equipe de saúde precisa levar muito trabalho (pesquisas e 

planejamentos) para fazer em casa depois das horas de trabalho. Além disso, 

trabalhar com o adoecimento mental exige do trabalhador dedicação exclusiva. 
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Lírio diz se chatear por “ter que atender aqui no CAPS, coisas, que não são 

daqui’. Rosa acha que: “Se a equipe fosse maior ia ajuda mais as pessoas, 

mais não é porque tem sobrecarga, não.” Flor de Lis diz que só se sente 

sobrecarregada por que tem que trabalhar em outro lugar. 

Outro fator gerador de estresse segundo os entrevistados è a falta de 

bom inter relacionamento entre os trabalhadores da equipe. No início da 

pesquisa 6 membros, disseram que já tiveram dias difíceis, mas que 

atualmente a equipe está mais madura. Eles dizem também que tem aprendido 

muito entre si mesmos e até mesmo com o usuário. Mas, afirmam: ainda tem 

colegas, que para conquistarem o que querem passam por cima de qualquer 

um e qualquer coisa. Questões como ser entregue por colegas para o chefe 

são relacionados com a insegurança do emprego, pois que a maioria é 

contratada, não tendo segurança trabalhista nenhuma.  Orquídea reclama quanto 

ao: “Inter-relacionamento com colegas de trabalho, por ser novata, por ter me 

aproximado de um trabalhador que teve problema e saiu. Me sinto às vezes isolada 

(não sei se me isolam ou se eu me isolo), mas já estou me sentindo mais integrada”. 

 
Margarida é também novata mas não se sente à vontade pra falar sobre 

este assunto. Cravo se relaciona muito bem com todos. Flor de Lis relembra: 

“Hoje temos uma equipe que tem um bom inter relacionamento, mas já tivemos 

dias difíceis”.  

Outro fato que constrange também são as tomadas de decisões sem 

conhecimento de causa e conseqüência; como por exemplo: trabalhador que 

convida todos os usuários para fazer relaxamento sem saber se todos podem 

fazer aquele tipo de atividade. A falta de respeito uns com as tarefas do outro, 

gera muito constrangimento. O desconhecimento da hierarquia gera 
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insegurança. Orquídea argumenta para mais interdisciplinaridade “sinto muito 

por isso por que estou acostumada a trabalhar interdisciplinarmente, que trás 

muitos bons resultados” 

No decorrer da pesquisa-ação, a coleta de informações teve 

repercussões sobre o relacionamento no seio da equipe. A pesquisa acarretou 

uma intensificação de reuniões, onde todos eram conduzidos a contribuir. Isto 

ajudou melhorar os problemas de relacionamento entre os trabalhadores. O 

fato de tomarem decisões em conjunto, e terem que assumir juntos os acertos, 

como também os erros ajudou a equipe a descobrir afinidades e a trabalharem 

interdisciplinarmente. 

O ambiente físico tanto interno quanto externo em sua inadequação 

aparece na pesquisa como desencadeador em potencial dos estresses 

desenvolvidos pelos trabalhadores. O prédio do CAPS I ‘A’ se situa em área 

urbana, não tem nenhuma adequação para isolamento de barulho. O próprio 

espaço externo do CAPS I ‘A’, onde as oficinas terapêuticas são realizadas, 

não é adequado, pois os consultórios que tem suas únicas janelas voltadas 

para eles ficam prejudicados pelo barulho dos próprios pacientes, restando ao 

trabalhador que está atendendo naquele consultório de duas uma: ou fecha a 

janela e fica sem ventilação, ou, faz o atendimento convivendo com o barulho.  

Essa inadequação também se pontua pela falta de sombra na área externa. 

Tulipa considera que o cansaço, que a estressa tem sua origem na falta de 

espaço externo para trabalhar com o paciente. 

A falta de supervisão externa para formação continuada aparece 

também como efeito do estresse na saúde física e mental do trabalhador, pois, 
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ao se sentirem despreparados para “o lidar” com a saúde mental, se sentem 

frustrados em seus objetivos e impotentes como profissionais.  

Vários são os sintomas concretos de estresse no trabalhador do CAPS I 

‘A’. Entre eles constatou-se que dores de cabeça, confusão mental, irritação ao 

barulho, tontura, alucinações (transferência de personagens de televisão para a 

vida real), confusão mental, insônia, hipertensão; são sintomas que mais 

aparecem nas falas durante as entrevistas. É claro que qualquer um destes 

sintomas isoladamente não significaria um sintoma concreto de estresse, mas 

um conjunto deles, no contexto em que aparecem, justifica as hipóteses, tanto 

da insatisfação quanto do estresse. “A satisfação está sujeita a influências de 

forças internas e externas ao ambiente de trabalho. Ela pode afetar a saúde física e 

mental do trabalhador, interferindo em seu comportamento profissional e/ou social” 

(Locke,1976). 

Grande parte dos estressores desencadeados por fatores presentes no 

ambiente físico tanto interno quanto externo foram sendo debelados ao longo 

da pesquisa pela equipe de trabalhadores do CAPS I ‘A’, sob a coordenação 

desta pesquisadora. 

A exemplo cita-se o acordo firmado com o clube dos funcionários 

públicos – SISPUNOX para que as oficinas terapêuticas,  fossem realizadas lá 

uma vez por semana, diminuindo assim a incidência do barulho nos 

consultórios médico e de psicologia.   

 A Figura 5 mostra atividade física realizada no Clube SISPUNOX no 

mês de novembro do ano de 2008. 
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Figura 5. Atividade física realizada no Clube 
SISPUNOX no mês de novembro do ano de 2008.  

 

 A Figura 6 mostra oficina de socioterapia realizado no Clube SISPUNOX 

no mês de novembro do ano de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Oficina de socioterapia realizado no Clube 
SISPUNOX no mês de novembro do ano de 2008.  
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7.1.2. O emprego                  

Um dos problemas levantados pelos trabalhadores durante as 

entrevistas foi quanto ao salário recebido que para a maioria deles, os salários 

são insuficientes.  Existe um sentimento de conformação, mas não uma 

satisfação e isso prejudica o trabalho, uma vez que gera insatisfação. 

Em revisão de estudos sobre satisfação no trabalho, Henne & Locke 

(1985) e Locke (1976), identificaram associações entre nível de satisfação e 

agravos físicos (fadiga, dificuldade respiratória, dor de cabeça, perda de 

apetite, aumento do colesterol, doença cardíaca aterosclerótica) menor 

longevidade. Esses estudos concluíram que indivíduos mais satisfeitos 

apresentaram menor incidência de problemas de saúde e maior longevidade; 

relatando ocorrência de melhor qualidade de saúde física em indivíduos 

satisfeitos. Concluíram ainda, que há maior risco para a ocorrência de 

problemas de saúde como fadiga, dificuldade respiratória, dor de cabeça, 

problemas digestivos e dores musculares, em indivíduos insatisfeitos.  

Oito dos dez trabalhadores entrevistados precisam de alguma forma 

compensar o baixo ganho. Muitos deles tem que trabalhar em outros locais 

para se ter uma maior renda mensal. Outros economizam em casa, fazendo 

todas as tarefas de casa a noite. Outros sacrificam todo lazer de suas vidas. Vê 

- se que o salário percebido pela equipe não é mesmo suficiente, pois a 

pesquisa comprova que cinco dos dez trabalhadores não possuem casa 

própria, apesar de seis trabalhadores estarem na faixa etária entre 19 e 39 

anos, e, quatro acima de 40 anos. 

Baixa remuneração, sobrecarga, parece ser para os trabalhadores 

entrevistados, sinônimo de cansaço físico e mental, pois como afirma Tulipa: 
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“Em relação a muitas pessoas daqui eu ganho bem. Mas em relação ao custo 

de vida não dá pra as necessidades básicas. Não sobra para lazer, saúde, 

habitação”. A falta de lazer, de habitação e até mesmo a falta de plano de 

saúde deixa o trabalhador estressado e desesperançosos. Além de não 

poderem ter uma vida digna, o trabalhador se impossibilita para continuar sua 

formação profissional, como se observa dos dizeres de Flor de Lis afirmando 

que o salário não é “Condizente, nem suficiente..., principalmente se estamos 

estudando para se qualificar melhor” 

Oito dos participantes se sentem realizados ou estão a caminho da 

realização profissional. Tulipa, Flor de lis, Lírio, Rosa e Cravo se sentem 

realizados por fazerem o que gostam. Girassol está a caminho de sua 

realização e Orquídea se realiza a cada dia que passa.   

Solicitados a falarem sobre as tomadas de decisões na unidade, os 

participantes afirmaram participarem de todas as reuniões administrativas onde 

se tomam decisões em grupo. Mas confirmam que muitas situações que 

deveriam ser administradas por todos encontrando soluções, só vieram a ser 

realmente discutidas e solucionadas depois do inicio desta pesquisa. 

Nove dos dez entrevistados, disseram que tem uma boa participação 

nas tomadas de decisão, pois nas reuniões todos os problemas são colocados 

em discussão; debatidos, e encaminhados. Mas segundo Tulipa, “apesar das 

decisões serem tomadas em grupo nas reuniões, tem coisas que vem prontas 

e muitas delas não se sabe de onde vem, e ninguém questiona, e  isso não  faz 

bem pra cabeça, do trabalhador”.  

Nota-se que antes do início desta pesquisa as reuniões administrativas, 

aconteciam, mas não desencadeava o necessário debate, capaz de conduzir à 
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tomada de decisões. Não se chegava ao esclarecimento das dúvidas e 

compreensão dos fatos. 

Chamados a responder questões sobre acharem ou não a profissão 

estressante, sete dos dez participantes (Lírio, Flor de Lis, Violeta, Tulipa, 

Hortência, Rosa e Orquídea), responderam ser a profissão estressante. 

Exemplificando cita-se Tulipa, que considera a profissão extremamente 

estressante porque o portador de problemas de natureza mental requer muita 

atenção, dedicação e amor, exigindo o máximo de atenção do trabalhador.  

Condição de trabalho insatisfatória, também aparece como estressor 

para alguns dos trabalhadores, a exemplo de Orquídea e Lírio que falam não 

ser a profissão propriamente dita estressante, e sim algumas condições de 

trabalho, ou seja, fatores externos à profissão que são geradores de estresse. 

Todos os trabalhadores disseram que tentam conciliar as atividades, 

para terem um pouco de tempo para cada coisa que consideram importantes, 

com exceção de três deles, que dizem conseguir ter tempo para todas suas 

prioridades. 

Quando perguntados sobre o tempo disponível para seus parentes, 

pessoas próximas e para atividades físicas Tulipa, Hortência, Girassol, Rosa e 

Violeta disseram que tentam conciliar para terem um pouco de tempo para 

cada coisa que consideram importantes, e com certeza os parentais estão 

entre as prioridades.  

O fato de o trabalhador precisar trabalhar em outras instituições para  

complementar salário agrega diversas razões. Uns por que são arrimo de 

família como é o caso de Flor de Lis, que tem que completar renda, para 

conseguir sustentar a sós, sua família. Outros por terem que chegar a casa e 
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fazerem todas as atividades de dona de casa e mãe de família, por não 

poderem pagar ajudantes, uma vez que o salário não é suficiente. Outros 

ainda, por que a própria carga horária se constitui em sobrecarga, haja vista 

terem saúde física e/ou mental comprometida. Outros por considerarem que 

trabalhar com o adoecimento mental, exige muito esforço mental e dedicação 

exclusiva, ainda mais pelo fato da equipe ser pequena em relação ao tanto de 

pacientes que se atende. 

Nota-se que os trabalhadores entrevistados em maioria se referem à 

sobrecarga como fonte de estresse. Mas, percebe-se também, e 

principalmente por uma das falas de Flor de Lis, “que a equipe tem um poder 

de superação muito grande, em boa parte pelo profissionalismo e humanismo 

que adotam, conseguindo assim superar grande parte de suas dificuldades”. 

 
A reestruturação do sistema de cuidados à saúde em anos 
recentes teve um impacto sério nos trabalhadores da saúde. 
Estes profissionais enfatizam como eventos estressores, 
particularmente, problemas como a falta de segurança no 
trabalho, a sobrecarga do trabalho, condições de 
funcionamento deteriorando-se, mudanças nas estruturas 
organizacionais, diminuição do tempo junto aos pacientes, 
baixa remuneração, entre outros. (Guimarães, 2004, p.221). 
 

 
 Baixa remuneração, sobrecarga, falta de tempo para os parentes são 

geradores de estresse. No caso do CAPS I ‘A’, percebe-se essas fontes de 

estresse bem evidenciadas mesmo por que seis dos entrevistados são 

casados. Assim referem sempre ao fator de não terem tempo para seus 

parceiros e para os filhos, devido à sobrecarga; aos plantões e, que 

desestabilizam os marcadores biológicos e os relacionamentos afetivos. 
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7.1.3. Vivência do Processo de Estresse 

Os trabalhadores dizem ficar deprimidos por ver os usuários sem opção 

de atividades. Isso porque estas atividades lhes fariam muito bem, mas no 

espaço físico que tem no CAPS I ‘A’, não tem como fazer quase nada. Nota-se 

que a reclamação de todos é quanto ao espaço externo, que deveria favorecer 

as atividades, propiciando o restabelecimento do usuário, ao contrário disso, 

acaba gerando estresse no trabalhador, por se verem impossibilitados no 

desempenho de suas atividades. 

Cinco trabalhadores afirmam ter sintomas sérios de estresse 

relacionados ao desempenho de suas atividades laborais, como insônia, 

agonia, tontura, depressão, dor de cabeça, sensação de estar tudo ruim, sem 

volta, pressão alta, ansiedade, mal estar físico indefinido. 

Alguns relatam estarem com sérios problemas, por não suportarem 

barulho em casa, tendo que se isolar; pois fazem transferências dos 

personagens da televisão com coisas que estão acontecendo no trabalho, 

perdendo a vontade de se relacionar com as pessoas. 

Há os relatos sobre o barulho das oficinas terapêuticas, realizadas na 

área externa quando não tem sol, citado como grande estressor para os 

profissionais que tem as janelas de seus consultórios voltadas, para esta área 

externa, único local em área livre para realização das referidas oficinas. Esta 

fala de Flor de Lis ilustra o problema causado pelo barulho das oficinas: “Essas 

oficinas tem que ser desenvolvidas muito perto das janelas que ventilam meu 

consultório por ser só lá que tem um pouco de sombra. Então o barulho 

perturba”.  Só trabalhadores novatos ainda não têm sintomas psicofísicos 

comprometedores como é o caso de Hortência que afirma “Ainda não sinto 
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nada comprometedor, apenas dor de cabeça, insônia. Mas me cuido e me 

preocupo, porque vejo colegas, que atuam há muito tempo no setor, 

completamente doentes com desequilíbrios psicológicos. A saúde mental de 

alguns trabalhadores parece profundamente abalada”.  

Nas primeiras reuniões administrativas realizadas após a realização das 

entrevistas, os trabalhadores já se mostravam preocupados com as próprias 

constatações. Pediram então uma reunião com a coordenação da unidade com 

a presença de uma pedagoga especialista, em metodologia de trabalho em 

grupo interdisciplinar, para dirigir as discussão e ajudar no encaminhamento de 

soluções. 

Esta reunião foi muito proveitosa, pois através de uma dinâmica aplicada 

pela dinamizadora, foi possível diagnosticar principais problemas detectados 

nas entrevistas. Daí traçou-se plano de ação para elaboração de projetos de 

reforma e adequação, tanto dos ambientes internos e externos como de 

metodologia de trabalho.  

A união da equipe em torno do objetivo de superar deficiências propiciou 

ações, para realização das adequações mais urgentes, que começaram 

imediatamente, dentro das possibilidades da equipe.      

Graças às mudanças conseguidas na melhor adequação do ambiente 

físico interno e externo do CAPS I ‘A’, bem como o desenvolvimento de 

atividades mais adequadas, e projetos interessantes, os efeitos estressores 

sobre os trabalhadores foram minimizados. Hoje, a equipe se mostra confiante 

no trabalho que desenvolve; se relaciona melhor tanto entre si, como também 

com os pacientes e seus familiares. A partir dessas mudanças, segundo relato 
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dos entrevistados na segunda entrevista, os fatores estressores tenderam a 

diminuir.   Algumas dessas mudanças estão comprovadas nas fotos a seguir: 

As Figuras 7 e 8 mostram as inadequações de dois consultórios : médico 

e de psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7.  Consultório Médico, no mês de novembro de 2008. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Consultório de Psicologia, no mês de novembro de 2008. 
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As Figuras 7 e 8 mostram os consultórios médicos e de psicologia com 

as janelas voltadas para a área livre do prédio onde se realizavam as oficinas 

terapêuticas, fazendo muito barulho, que atrapalhavam o atendimento nos 

consultórios, conforme se verifica nas palavras de Flor de Lis diz: “Um 

estressor que vem do ambiente externo, que considero afetando meu bem 

estar, é o barulho advindo das oficinas, uma vez que os consultórios ficam com 

as janelas voltadas para esta área externa, onde se desenvolvem as oficinas, 

quando o sol está mais ameno.  

 
O conforto acústico esta relacionado com a qualidade do som 
produzido no ambiente, ou seja, se esse som produzido é 
audível satisfatoriamente pelos seus ocupantes, e com a não 
interferência de ruídos que atrapalhem ou incomodem essas 
pessoas. Se ruídos externos interferem nas atividades 
desenvolvidas em um ambiente, um melhor isolamento 
acústico como o aumento da massa de fechamento ou o 
amortecimento através de um material que diminua o impacto 
na superfície onde ocorre o ruído, pode ser eficaz. (Sampaio, 
2005, p.170) 
 

 
Na impossibilidade de mudar a estrutura física do prédio por envolver 

ações do poder público e não só da equipe, os trabalhadores optaram por 

solução alternativa, qual seja, a realização das oficinas terapêuticas em local 

cedido por outras entidades. A alternativa surge como a melhor solução para o 

momento, até que se desenvolva um projeto definitivo para conseguir um 

prédio adequado para funcionamento da unidade, que é o projeto maior em 

longo prazo desta equipe. 

As Figuras 9 e 10 mostram o almoxarifado e o armário de medicamentos 

psicotrópicos e a sala da técnica de enfermagem que era tudo junto, antes do 

início da pesquisa, 
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Na entrevista os trabalhadores reclamaram muito do fato do 

almoxarifado ficar junto com a sala de dispensação de medicamentos, que por 

sinal se trata de uma sala pequena e com pouca ventilação. 

 
 

           

 

 
 

 
 
                                                                        
 

 

 
Figura 9. Almoxarifado, sala da técnica de enfermagem e armário de 
medicamentos psicotrópicos, no mês de julho de 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Almoxarifado, sala da técnica de enfermagem e armário de 
medicamentos psicotrópicos, no mês de julho de 2008.     
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Figura 11. Almoxarifado depois da pesquisa, em novembro de 2008. 
 

 
Na Figura 11 observa-se o Almoxarifado depois das entrevistas, já 

separado da sala da técnica de enfermagem. O almoxarifado foi mais bem 

organizado, pois foram colocados todos os materiais que são usados nas 

oficinas e que estavam sendo guardados em outras salas. Com a retirada do 

armário de medicação e a mesa usada pela técnica de enfermagem ficou mais 

espaço para se transitar.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12. Sala de alfabetização antes da pesquisa, fotografada 
no mês de julho de 2008.  
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A Figura 12 mostra a sala de alfabetização, antes da pesquisa. Esta sala 

foi desativada por não ter mais o profissional pedagogo na equipe de trabalho. 

Deu lugar à sala da técnica de enfermagem e de dispensação de 

medicamentos onde é armazenada a medicação, fato que desencadeava 

grande insatisfação dos profissionais, por ser a sala onde ficavam os 

medicamentos psicotrópicos, junto com o almoxarifado. 

A figura 13 mostra a sala da figura 12 de alfabetização sendo 

aproveitada para a sala da técnica de enfermagem e a dispensação de 

medicamentos. 

 
 

 

 

 

 

          

Figura 13.  Sala da técnica de enfermagem e de dispensação de medicamentos 
depois da pesquisa no mês de novembro de 2008. 

          

A Figura 13 mostra a sala de dispensação de medicamentos e onde fica 

o armário dos medicamentos psicotrópicos. Uma vez que não se trabalhava 

mais com alfabetização, a mudança das salas veio atender sugestão dada nas 

entrevistas, colocando medicamentos psicotrópicos em segurança. 
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Quando perguntados se acham a profissão estressante, a maioria dos 

participantes afirma que não é a profissão em si que é estressante, e sim 

fatores externos à profissão.   

Alegam que a solução para estes fatores, nem sempre se resolve com a 

simples boa vontade do funcionário, exigindo também vontade política de 

gestores, como é o caso de propiciar à equipe, formação continuada, 

supervisão externa, profissionais qualificados e com experiências. 

 Afirmam que o lidar com a dor, por si só já é muito difícil. Mas esse lidar 

com a dor do outro sem acompanhamento especializado, e sem ambiente 

físico adequado; é muito prejudicial à produtividade, à auto-estima do 

profissional e a confiabilidade por parte dos familiares. Flor de Lis não acha a 

profissão estressante, pelo contrário diz ser gratificante, mas se exige muita 

dedicação e humanidade.  

No entanto, alguns dizem que a profissão é estressante sim, é muito 

estressante segundo Rosa, por lidar o tempo todo com a dor muito forte do 

outro; e o profissional ir sofrendo junto. Até parece, segundo Rosa, que a dor 

passa pra dentro da gente. Violeta acha estressante pelo fato de não saber 

lidar com o paciente nos momentos de surto. Muitas vezes ela se vê dento do 

surto e não consegue sair tão rápido. Tem problema quando presencia 

pessoas em crise principalmente se é muito jovem. Hortência diz que com dez 

por cento dos usuários o tratamento parece caminhar na vertical, não se 

consegue entrar no mundo deles, isso estressa o trabalhador, dando sensação 

de fracasso. 

Quando perguntados se fizeram treinamento, antes de começar 

trabalhar no CAPS I ‘A’, nove trabalhadores (Violeta, Rosa, Orquídea, Tulipa, 
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Margarida, Girassol, e Cravo), disseram que não tiveram treinamento. Só 

Hortência e Lírio alegam ter participado de uma semana de estudo em Cuiabá, 

mas que não teve o caráter de treinamento e Flor de Lis participou de um 

treinamento de três dias em Cuiabá. Esse fator de não treinamento em saúde 

mental colabora para a insegurança do trabalhador de CAPS, pois, lidar 

diariamente com pacientes que vivem sempre, em situação limite, exige 

formação e capacitação constantes.  

Quanto às dificuldades dos trabalhadores na lida com o adoecimento 

mental, há que se pontuar a necessidade de supervisão externa por parte de 

profissional habilitado para tal, como psiquiatra, neurologista e psicólogo. Mas 

a equipe até o momento da finalização desta pesquisa, não conseguiu 

encontrar solução para essa falta de aconselhamento profissional. 

 Na observação dos estudiosos Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt & 

kristensen (2002), lidar por muito tempo com pessoas que possuem transtornos 

mentais; ser responsável pela vida desses pacientes; ter dificuldade no 

estabelecimento de limites na interação com os pacientes; dar atenção 

constante e não recíproca aos problemas dos pacientes, são característica do 

trabalho, responsáveis, pela tendência de trabalhadores  estarem mais 

vulneráveis ao estresse ocupacional, carecendo então de capacitação e 

aconselhamento profissional constantes. 

7.1.4. Coping e Resiliëncia 

Cada indivíduo tem seus próprios mecanismos de resistência para lidar 

com efeitos estressores que o atingem. Nota-se pelos dados colhidos que 

quase todos os trabalhadores entrevistados já conseguem desenvolver 

atividades especificas para lidar com estresse. A exemplo nota-se que os 
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participantes Hortência, Orquídea, Tulipa e Lírio, usam como estratégia de 

manejo, para lidar com efeitos de estresse,  atividades como: exercícios de 

relaxamento, diversão, música, amizades, religião. 

Outros se sentem aliviados pela observação e constatação que algum 

usuário melhorou e que está conseguindo lidar consigo mesmo. Vê-se que a 

satisfação do trabalhador nesse caso está intimamente relacionada com a 

melhora do paciente. 

Todos trabalhadores adotam os sentimentos para manejar e lidar com os 

efeitos estressores, relatando ser preciso para se conseguir resiliência ter 

paciência, força de vontade, determinação, acreditar que amanha vai ser 

melhor, fé em um ser superior que a tudo preside; conversa com os colegas de 

trabalho; pesquisa na internet; observação de outras unidades de saúde; fé em 

Jesus; fé no ser humano; o próprio jeito de ser; alegria; capacidade de perdoar. 

Segundo eles parece simples, mas não são fáceis. São de difícil conquista, 

pois quase todos dependem muito de boa vontade e humanismo.  

Uma coisa é certa é necessário ter estratégia de enfrentamento, pois 

licença medica para descansar não resolve, como explica Rosa, que diz não 

sabe o que fazer, mas sabe que precisa fazer algo, pois já tirou férias, mas foi 

pior. 

Verifica-se, portanto que os principais mecanismos de resiliência usados 

pelos entrevistados dependem sim de um grande esforço próprio.  

Foi pedido somente para os entrevistados que continuam no quadro de 

servidores do CAPS I ‘A’, que falassem como eles passaram durante esses 

meses; o que eles conseguiram de melhora durante este período, e o que 

continua igual ou pior. Todos disseram estar felizes com o andamento do 
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projeto som da nossa terra, principalmente depois que entrou uma professora 

de música.  

A oficina de musicoterapia, diz uma das entrevistadas, é importante para 

os pacientes de saúde mental e com a musicoterapeuta se tem  oficinas bem 

direcionadas para os transtornos mentais dos pacientes. Segundo a outra 

entrevistada o progresso dos usuários com a oficina é gratificante e dá para 

observar nos desenhos que eles fazem a cada final da oficina de música que 

os resultados são evidentes.  

Observa-se que a realização do projeto som da nossa terra, ajudou os 

trabalhadores a enfrentar o estresse profissional na medida em que se 

constatou o êxito de uma atividade com resultados positivos na melhora do 

paciente. Comprova-se assim o que disseram alguns entrevistados quanto a se 

sentirem aliviados quando percebem que os pacientes estão satisfeitos. 

A figura 14 mostra uma oficina de musicoterapia na área externa, já 

modificada pela equipe de trabalhadores da unidade. 

 

 

 

 

            

 

 

Figura 14. Oficina de música sendo realizada na área 
externa do CAPS I ‘A’ no mês de fevereiro de 2009. 
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7.2. Contribuições do Ambiente 

7.2.1. O Ambiente Interno 

O espaço físico construído do CAPS I ‘A’ do interior do estado de Mato 

Grosso é considerado apenas razoável, pois dispõem de: quatro (4) 

consultórios, uma (1) enfermaria, uma (1) sala de terapia ocupacional com 

banheiro, uma (1) sala de reuniões, uma (1) área externa, uma (1) cozinha, 

uma (1) farmácia, recepção com dois (2) banheiros e um (1) banheiro para 

funcionários. Todas as peças são pequenas, difícil de ser o abrigo acolhedor 

que o usuário precisa, para acolher sua dor. Não contem ainda um centro de 

convivência, que é uma das propostas do projeto de saúde mental 

desenvolvido pela instituição.  

As condições ambientais da região exigem muitos melhoramentos, pois 

o espaço que os funcionários dispõem é pequeno, o que aumenta a incidência 

do calor e da baixa umidade. Portanto o investimento em salas climatizadas (ar 

condicionado) e na construção de um pátio com uma área verde maior poderá 

tornar o ambiente mais agradável, amenizando os fatores naturais e externos 

que influenciam no rendimento do trabalhador, causando-lhes mal estar.  

No ambiente interno a maior insatisfação do profissional no início da 

pesquisa foi quanto á inadequação da iluminação, ventilação e refrigeração. Os 

trabalhadores: Flor de Lis, Hortência, Orquídea, Lírio, Tulipa e Rosa se diziam 

insatisfeitos  com as instalações físicas no que se refere à iluminação, 

ventilação e refrigeração. Ficou demonstrado pela pesquisa bibliográfica que a 

inadequação da iluminação, refrigeração e ventilação comprometem a saúde 

do trabalhador e dificulta o tratamento do paciente, e pode levar ao 

desenvolvimento de patologias. 
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(...) às vezes se vê dificultado por condições climáticas 
desfavoráveis e a tensão resultante atuando no corpo e na 
mente produz desconforto, perda de eficiência e eventualmente 
pode conduzir a transtornos da saúde (Pigmatti, 2007). 
 
 

São pontuais as solicitações de adequação das salas de consultório, e 

salas onde são desenvolvidas atividades de grupo como oficinas, terapias em 

grupo feitas pelos trabalhadores Girassol, Flor de Lis, Violeta, Orquídea, 

Hortência, Lírio, Tulipa e Cravo, justificando, não só por dificultar o rendimento 

do trabalho nas atividades laborais, mas também por que afeta diretamente o 

paciente. 

 
Ambiente físico inadequado deixa o paciente irritado sem gosto 
pelo tratamento. Deixa ainda o profissional desestimulado e 
depressivo, pois vê seus esforços arruinados momento a 
momento. O arquiteto pode colaborar para minimizar o 
desconforto destes ambientes, geralmente frios, impessoais, 
com cheiros e ruídos peculiares, com pessoas sofrendo e 
profissionais agitados, projetando ambientes de descanso, 
tranqüilidade, relaxamento, que permitam que o paciente se 
sinta mais confiante e que tenha condições de se recuperar 
mais rapidamente e por sua vez, que também propiciem à 
equipe de profissionais um local de trabalho que possibilite um 
atendimento de melhor qualidade, resultando em um maior 
rendimento, mais produtividade, segurança e o mais 
importante, que esse profissional desempenhe melhor a sua 
função, com satisfação (Sampaio, 2005, p.153-154). 
 
 

Na medida em que um trabalhador se sente incomodado com alguma 

coisa e se sente estressado, o fato atinge a todos, no entendimento de Flor de 

Lis que também ressalta: à medida que recepção fica tumultuada por falta de 

espaço adequado, gera estresse em toda equipe, e, desde que um colega tem 

que fazer atendimento em uma sala pequena e sem refrigeração, acaba 

afetando o conjunto, pois se um trabalhador se estressa afeta toda a equipe e 

por conseqüência os pacientes. 
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(...) o profissional que atende esse paciente, na grande maioria 
das vezes se acha apressado, sob tensão e cansado. Isso 
acontece, pela natureza do seu trabalho que é estressante, 
somado às características do ambiente onde ele passa grande 
parte do seu dia, que raras vezes recebe um tratamento 
diferenciado, uma preocupação para criar naquele espaço uma 
atmosfera mais humana, aconchegante. (Sampaio, 2005). 
 
 

A mesma trabalhadora diz ainda que  todos iriam se sentir melhor se as 

reuniões coletivas e oficinas pudessem ser realizadas com as janelas abertas, 

pois são todos muito afetados com o cheiro uns dos outros em ambientes 

fechados. Já teve casos de pessoas fazendo vômitos, pois os pacientes fazem 

uso de medicamentos que afetam o cheiro do suor, tornando-o muito forte, e 

nem sempre eles conseguem ter uma higiene corporal adequada. 

A renovação de mobiliários; aquisição de materiais de trabalho e 

mudança nas cores das paredes foram observadas por oito dos dez 

entrevistados. Isso significa que maioria significativa da equipe de trabalho da 

unidade pesquisada tem insatisfação em relação ao ambiente de trabalho 

interno e/ou manutenção de equipamento. Solicitam materiais e equipamentos 

para a realização de oficinas, alegando que os materiais existentes precisam 

ser renovados. 

Ficou demonstrado pela pesquisa bibliográfica que a inadequação da 

iluminação, refrigeração e ventilação comprometem a saúde do trabalhador e 

dificulta o tratamento do paciente, podendo levar ao desenvolvimento de 

patologias. Os pacientes se sentem irritados, diminuindo suas disposições para 

recepcionar o tratamento. De acordo com os participantes da pesquisa, o 

número crescente da demanda, de todas as idades e patologias; exige dessa 

unidade, adequação urgente, tanto no seu aspecto físico, como no tamanho da 

equipe.  
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As Figuras 15 e 16 mostram a sala de espera e balcão de atendimento 

da recepção do CAPS I ‘A’ e sanitário masculino / feminino dos usuários. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Balcão de atendimento da recepção do CAPS I 
‘A’, no mês de novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sala de espera da recepção do CAPS I ‘A’ e 
sanitário masculino / feminino dos usuários, no mês de 
novembro de 2008. 

 

Nesta sala de espera é que os usuários do CAPS I ‘A’ aguardam os 

atendimentos individuais ou em grupo. Neste local fica ligada a televisão para 
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distração dos usuários, até o momento do seu atendimento. Os sanitários 

masculinos e femininos são os utilizados por todos os usuários do CAPS. 

Incomoda às vezes, pelo cheiro, por se localizar, na recepção.  São poucos 

bancos, e quando têm grupo, os usuários do grupo, precisam ser  

encaminhados para a sala de reuniões, onde se tem mais cadeiras para 

acomodá-los melhor. 

Os trabalhadores ouvem sensibilizadas as reclamações dos usuários 

como é o caso de Girassol e Flor de Lis que alegam ser a sala de espera 

pequena, que precisaria ser maior para acomodar melhor as pessoas, que às 

vezes tem que ficar gente de pé esperando, e se incomodando com o cheiro 

forte dos sanitários por se localizarem na recepção. Não é falta de cuidados 

com os sanitários, por parte da equipe, é o próprio uso; o número grande de 

usuário; e a localização dos mesmos. Só tem um telefone que é usado pelas 

outras unidades de saúde que funcionam em prédios anexos, tumultuando 

ainda mais a recepção. 

Após a realização das entrevistas; após a reunião administrativa em que 

os trabalhadores se organizaram para se fazer as adequações possíveis, 

muitas adequações foram feitas. Mas no que se refere á ventilação natural 

nada se pode fazer sem grandes mudanças estruturais no prédio, e isso a 

equipe não tem poderes para fazê-lo.  

As Figuras 17 e 18 mostram mudanças ocorridas no ambiente físico 

interno do CAPS pesquisado. 
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Figura 17. Recepção do CAPS, no mês de julho de 2008.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Recepção do CAPS depois da pesquisa no mês de 
novembro de 2008. 
 

 
Na Figura 18, observa-se a adequação do espaço físico a uma melhor 

disposição de móveis; melhoria na ventilação natural; aquisição de móveis, que 

aconteceram depois da realização das entrevistas que deram início a esta 

pesquisa, tudo com base no descontentamento dos trabalhadores, 

demonstrado na pesquisa, visando melhor atender ao usuário e satisfazer o 

trabalhador. 
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A Figura 19 mostra a cozinha do CAPS que não teve alteração na parte 

física, pois não tem como alterar, já que as bancadas são fixas e não podem 

ser removidas, na verdade a localização da cozinha é criticada pela equipe já 

que está localizada na entrada da unidade e o ideal seria que fosse no fundo 

da unidade, mas isso é algo que foge á capacidade de decisão da equipe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cozinha do CAPS, no mês de novembro de 2008. 
 

 
A Figura 20 mostra a inadequação do consultório de enfermagem ⁄ 

fisioterapia e terapia ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Consultório de Enfermagem / Fisioterapia no mês de 
novembro de 2008. 
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O consultório mostrado na figura 20 e pequeno e não tem ar 

condicionado e também não tem ventilador. No período matutino não se pode 

abrir a janela devido o sol entrar por ela e aumentar a temperatura. Durante a 

pesquisa, a equipe não conseguiu nenhum tipo de adequação para este 

ambiente. 

 As Figuras 21 e 22 mostram a adequação do consultório da Assistente 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Consultório da Assistente depois das entrevistas, no 
mês de novembro de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Consultório da Assistente depois das entrevistas, no mês 
de novembro de 2008.                        
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Observa-se o consultório da assistente social depois da pesquisa com a 

instalação de um ventilador de parede e um computador, atendendo à parte 

das reivindicações feitas pelos entrevistados quando da realização das 

entrevistas no início desta pesquisa. Com a colocação do ventilador resolveu 

em partes o calor mais, mas segundo a assistente social, o barulho do 

ventilador dificulta o atendimento do usuário.  O computador que foi conseguido 

é muito velho e fica mais tempo estragado do que funcionando.Vê- se portanto 

que as adequações ainda não são suficientes, e que a equipe tem que 

continuar trabalhando para que isso aconteça.  

A Figura 23 mostra o corredor de acesso a todas as salas antes da 

pesquisa, nessa figura não se tem a prateleira com os artesanatos 

confeccionados pelos usuários do serviço.   A paisagem no fundo do corredor 

foi pintada para tornar o ambiente mais aconchegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Corredor antes da pesquisa, no mês de julho de 2008. 

 

A Figura 24 mostra o corredor depois da pesquisa, procurando dar 

beleza e arte ao ambiente interno. Nota-se que as paredes são as maiores 



 

 

92 

partes revestidas por azulejos com a cor branca e a iluminação e toda artificial 

e a ventilação  é mínima como diz Flor de lis: “Toda a iluminação é artificial, 

muito ruim e a ventilação é mínima”. No decorrer da pesquisa umas das 

preocupações da equipe era com os materiais confeccionados pelos usuários, 

pois esses materiais eram expostos na sala de terapia ocupacional e isso fazia 

com que a sala de terapia ficasse bastante cheia. A equipe colocou a 

prateleira/ artesanatos no corredor, melhorando o espaço da sala de terapia 

ocupacional e facilitando a visualização dos artesanatos pelas pessoas que 

frequentam o serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Corredor depois da pesquisa, no mês de 
novembro de 2008. 
 

                                                                           
A Figura 25 mostra a enfermaria que não teve alteração na disposição 

dos imobiliários e também na estrutura física. Esta sala destinada à enfermaria 

é onde se realiza todas as medicações injetáveis e onde o usuário fica de 

observação. É uma sala pequena que não cabem mais de duas macas, 

portanto, quando tem mais de dois pacientes precisando ser medicado ao 

mesmo tempo, usam-se cadeiras na sala de terapia ocupacional, para 
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acomodá-los. Neste aspecto também se ressalta a falta de ambiente próprio 

para pessoas que precisam de atendimento imediato, como usuário em surto 

que precisa descansar até passar a crise; e outros motivos emergenciais, para 

os quais não têm acomodação adequada para tal. Precisaria ter um espaço 

destinado à assistência ao paciente em surto, sendo um espaço separado dos 

outros usuários que também necessitam do uso de medicamentos. Este é mais 

um ponto que a equipe não consegue resolver sem a participação da gestão 

pública. A equipe tem projeto de adequação em longo prazo.             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Enfermaria, no mês de novembro de 2008. 

 
Segundo os próprios trabalhadores, o paciente de adoecimento mental 

não pode ficar abandonado em sua dor. Precisam receber da parte da família e 

do Estado apoio necessário ao equilíbrio de seu modo de viver. Para isso se 

faz necessário que as unidades de acolhimento se aproximem ao máximo de 

um estado de bem estar que gere satisfação.  
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A Figura 26 mostra a Sala de Terapia Ocupacional com alteração nos 

mobiliários, nesta sala ficam apenas guardados os artesanatos os quais não 

foram ainda terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Sala de terapia ocupacional, no mês de novembro 
de 2008. 

 

A única alteração que ocorreu nesta sala foi à retirada da estante de 

exposição de artesanatos. Esta estante fora deslocada para o corredor. Esta 

mudança deixou a sala com mais espaço para circulação, facilitando a 

realização das oficinas; e deixando a produção do usuário mais fácil de ser 

visualizada pelo visitante. 

 Os profissionais, e uma deles Hortência, reclamaram muito na 

entrevista da falta de ventilação nesta sala e o pouco espaço para circulação. 

Vê-se, portanto que parte das inadequações, foi por eles mesmos efetuadas, 

graças ao diálogo e o bom planejamento desencadeado após o início desta 

pesquisa. 
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As Figuras 27 e 28 mostram a sala de reunião e terapia em grupo que 

não são tão espaçosas. Quando têm muitos usuários reunidos, os dois ares 

condicionados e um ventilador ligado, não são suficientes para refrigerar 

satisfatoriamente o ambiente, pois o calor é intenso, e o cheiro de suor muito 

grande; como lembram os trabalhadores através da fala de Hortência quando 

relata que: “o salão onde são desenvolvidas quase todas as atividades não oferece 

condições adequadas. Isso porque se a sala estiver fechada, e se os ares 

condicionados forem ligados e as janelas fechadas não se suportam o odor de suor 

humano. A higiene pessoal do usuário fica a desejar por mais que sejam orientados 

para tal, agravado pelo uso de medicamentos que favorecem a sudorese. Mesmo sem 

fechar as janelas e com um ventilador ligado não se  consegue bem-estar, porque o 

odor é grande e o calor enorme. Usuário e trabalhador não conseguem ficar 

bem”(Hortência). 

O barulho do ventilador que atrapalha as terapias; o problema do cheiro 

de suor dos usuários, que quando se fecha as portas fica quase que impossível 

de se trabalhar; a impotência dos ares condicionados são problemas que foram 

levantados quando do início desta pesquisa. Quase nada se pode fazer para 

amenizar os efeitos do clima, a não ser mudança e aquisição de mobiliários 

para melhor acomodação dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 27. Sala de reunião antes da pesquisa, no mês de julho de 2008. 
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Figura 28. Sala de reunião depois da pesquisa, no mês de 
novembro de 2008. 

 

 A Figura 29 mostra o banheiro dos funcionários que esta localizado no 

corredor. 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

Figura 29. Banheiro dos funcionários, no mês de 
novembro de 2008. 

 
Esse banheiro seria para ser de uso exclusivo do funcionário da 

unidade. Funcionários como Lírio reclamam que o banheiro destinado ao uso 

exclusivo dos mesmos, é quase sempre usado por alguns usuários, uma vez 

que sua localização é imprópria ao uso exclusivo. O portador de adoecimento 
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mental tem dificuldade para compreender costumes, usos, regras. Por esses 

motivos os ambientes CAPS, precisam ser adequados a essas características 

especificas.  

A Figura 30 mostra a sala de escovação dos usuários. Antes da 

realização desta pesquisa, esta sala guardava os materiais de limpeza. Depois 

das entrevistas, com o propósito de fazer as adequações necessárias, esta 

sala também foi adaptada. Todos os materiais usados na limpeza da unidade 

assim como o estoque dos produtos de limpeza, eram guardados nesta sala. 

Após as mudanças estes materiais foram guardados na sala de guarda de 

produtos para limpeza como mostra a figura 31. Ficou, pois esta sala mostrada 

na figura 30  exclusivamente para a escovação dos usuários após o desjejum. 

Os usuários demonstraram grande satisfação com essa mudança. 

Margarida diz que como antes era muito difícil, por que se você 

precisava de algum material para limpeza, e o paciente estava escovando os 

dentes, não era possível pegar o material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Sala de Escovação, no mês de novembro de 2008. 
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São decisões importantes para o usuário, que precisa ter sua intimidade 

preservada. São pessoas com baixa auto-estima, com dificuldade em formar 

hábitos e manter atitudes. Precisam ser incentivados o tempo todo para 

conseguirem manter  atitudes e hábitos saudáveis. 

A Figura 31 mostra a sala de guarda de produtos para limpeza como é 

atualmente. Esta sala antes das entrevistas era usada para a guarda de 

materiais para confecção de artesanato, Com as mudanças, foram ocorrendo 

uma melhor distribuição das salas. Assim os materiais de artesanato foram 

concentrados no almoxarifado e esta sala ficou exclusivamente para a guarda 

dos produtos de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Sala de guarda de produtos, no mês de novembro de 2008. 

7.2.2. O Ambiente Externo 

No início da pesquisa os entrevistados disseram não ser a profissão em 

si, estressante e sim fatores externos os que mais desencadeiam estresse no 

profissional. Esta pesquisadora voltou a entrevistá-los, para obter 

esclarecimentos sobre que fatores externos seriam mais pontuais, e eles 
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alegaram ser a inadequação da área externa, que além de não possuir 

cobertura adequada, não ter arborização, tornando as atividades de oficinas 

quase impossíveis. É grande a preocupação dos entrevistados, quanto a 

influencia que o ambiente exerce sobre a saúde do trabalhador, e sobre o 

tratamento do usuário. Quase todos têm consciência da necessidade de se 

adequar o espaço físico do CAPS I ‘A’, tanto interna quanto externamente. 

 
 As plantas, assim como a água, têm grande influência na 
questão do conforto térmico, visual, acústico e olfativo como 
também na sensação psicológica de aconchego, de contato 
com a natureza, que juntamente com a música, quadros e 
gravuras com motivos naturais, podem interferir positiva e 
beneficamente no bem-estar dos ocupantes de um ambiente. A 
água transmite a sensação de frescor, tranqüilidade, paz, e 
usada em movimento, pode ampliar os efeitos psicológicos 
positivos a usuários sob tensão ou para descontrair, relaxar os 
que exercem atividades que exijam excessiva concentração 
(Sampaio, 2005). 
 

 
Nove dos dez trabalhadores se queixam da inadequação do ambiente 

físico externo, alegando que o clima da cidade é muito quente, que precisam 

de área com cobertura para atividades ao ar livre; que é essencial que os 

pacientes convivam com o verde, pois isso os acalma e ajuda muito no 

tratamento. 

Até os trabalhadores que não usam a parte externa para suas atividades 

laborais, alertam para a necessidade de aquisição e/ ou adequação de área 

externa, por entenderem que o espaço externo como está, não ajuda no 

tratamento e recuperação do usuário, pontuando para a necessidade do 

convívio direto do paciente com verde e com água. Falam da necessidade de 

área coberta para realização de oficinas ao ar livre, uma vez que a cidade está 

localizada em região muito quente e com pouca ventilação natural; uma vez 

que o paciente da instituição transpira muito devido às medicações que usam; 
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uma vez que esse paciente tem dificuldade em cuidar adequadamente de sua 

higiene pessoal; e, uma vez também que esse paciente quase sempre tem 

restrições, com ambientes fechados. Alegam que sem essa adequação na área 

externa tanto o acolhimento quanto tratamento fica seriamente comprometidos.  

Após o inicio da pesquisa, os trabalhadores da equipe de trabalho do 

CAPS I ‘A’; se sentiram sensibilizados e ao mesmo tempo motivados a fazerem 

um projeto de adequação paulatina, para melhorias de tudo que fora alencado 

durante a realização das entrevistas; como fator estressante presente no 

ambiente externo. As ações foram planejadas e imediatamente iniciadas. 

Ficou claro que, à medida que o ambiente ia sendo modificado, as 

características que denotavam a presença de estresse iam diminuindo, seguido 

de alto astral contaminando o trabalhador e gerando relacionamento 

harmonioso entre os membros da equipe. A própria equipe ao sentir os efeitos 

benéficos das mudanças, começou engendrar esforços no sentido de 

conseguir melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. 

As Figuras 32 e 33 mostram as mudanças ocorridas na fachada do 

prédio onde funciona o CAPS I ‘A'. A Figura 32 mostra a fachada do prédio do 

CAPS antes do inicio desta pesquisa. A fachada do prédio estava sem pintura 

nova, desde o início de seu funcionamento neste prédio, no ano de 2006. O 

nome do CAPS feito em mosaico foi uma das preocupações com a fachada. 

Até então, pois a identificação é muito importante para o paciente. A equipe 

ganhou as cerâmicas e com a ajuda de uns dos filhos do Cravo é que foi 

realizado o mosaico com o nome do CAPS. Ficou faltando pintar o que 

realmente esta sigla significa, ou seja, Centro de Atenção Psicossocial.  



 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Fachada do prédio do CAPS I ‘A’ no mês de julho de 
2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Fachada do prédio do CAPS I ‘A’ depois da pesquisa, 
no mês de novembro de 2008.  

 

A Figura 33 mostra como ficou a fachada após as mudanças ocorridas. 

Nestas figuras percebe-se também que não tem árvores e nem cobertura para 

a área externa da fachada do prédio, o que dificulta muito em tempo de chuva, 

pois os pacientes se molham e quando entram no prédio molhados trazem 

muita lama para dentro do prédio e quando não e a chuva e o sol.  A falta de 

arborização na fachada torna a sala de espera muito quente. 
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Não foi conseguido ainda cobertura e plantio de árvores na entrada do 

prédio. No entanto são objetivos contemplados nos projetos de adequação 

para  serem alcançados. 

A maioria dos entrevistados falou a respeito do clima ser muito quente 

necessitando de espaço aberto com cobertura na área externa, como é o caso 

de Lírio que pondera sobre a urgência em se “Fazer piso ou gramado com 

cobertura, um toldo ligando o prédio com a varanda e uma quadra coberta, 

piscina coberta, mesa de pingue pongue, pim bolim”.  

As sugestões são várias, todas respaldadas nas necessidades 

vivenciadas no dia a dia. .A equipe desta unidade é muito lutadora, mas 

conseguir tudo que o ambiente precisa para se tornar eficiente, é tarefa para 

algum tempo e muito esforço. Nove dos dez participantes tem a mesma opinião 

de cravo: “Mudanças...! a mudança que acho que tem pra melhor é que ali precisa ter 

uma piscina, grama e árvores na área externa; precisa ter uma área coberta na frente 

do prédio pra ficar a chegada mais acomodada, com mais conforto e ia bem...se... 

fazer uma cobertura no pátio ligando a porta de saída da sala de terapia ocupacional 

com essa cobertura do fundo...se...fizer, né...fica muito bom...sabe porque...porque 

aqui é um clima muito do quente, e o pessoal reclama por mais espaço aberto”(Cravo). 

 
Todos os trabalhadores que lidam diretamente com o paciente CAPS, 

são unânimes em afirmar que o trabalhador sofre junto com paciente e que 

nem sempre se consegue resultado satisfatórios, com as metodologias que se 

desenvolve, principalmente se não se tem espaço ambiente adequado.atente-

se para a fala de Flor de Lis: “Ter que lidar com tanto sofrimento sem espaço físico 

externo adequado é um grande estressor para a equipe como um todo. Mesmo que eu 

não deixe o estresse se ocupar de mim, outro trabalhador pode deixar. Não tem como 

evitar,  pois não temos espaço para o paciente se sentir bem. Não temos árvores, 
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sombra, jardins, flores, barulho de água”. “A profissão ajuda o profissional se sentir 

cansado, exausto. Mas, o que gera estresse, mesmo, é a falta do verde refrigerando 

nossa alma. A profissão só exige dedicação e humanidade, não é estressante, pelo 

contrário é gratificante, mas teria que oferecer espaço físico adequado. A literatura 

mostra que as áreas verdes são redutoras de estresse, para os pacientes como para 

os trabalhadores. Mas infelizmente os gestores da saúde ainda não se deram conta 

disso” (Flor de Liz).  

 
Para trabalhar com o paciente CAPS I ‘A’, é necessário espaço físico 

externo. São pessoas com baixo nível de tolerância, baixo nível de 

concentração, baixo nível de persistência. Oficinas e psicoterapia em grupo em 

espaço interno fechado dão pouquíssimo resultado. A região tem sol com a 

temperatura muito quente. Só dá pra trabalhar lá fora quando o tempo está 

nublado, ou na parte do dia que bate sombra. Assim sem cobertura todo 

trabalho é realizado no espaço interno. Observe-se a fala de Hortência quando 

sugere que para o bom andamento das atividades “é necessário fazer uma 

área cobertura grande, coberta com material próprio para clima quente”. 

Uma das sugestões e reclamações dos participantes é a respeito do 

paisagismo e arborização como relatam Lírio e Cravo, pontuando pela 

necessidade de sombra e a serenidade que o verde propicia, ressaltando o 

prazer de trabalhar, qualquer tipo de atividade ao ar livre ou que possibilite 

contato com a natureza, como dinâmicas que trabalham a espiritualidade e o 

místico de cada sujeito, atividades voltadas para o interior da pessoa e isso só 

é possível em contato com um meio  ambiente, rico em árvores, jardins, 

gramíneas e água. 
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Assim que se iniciou esta pesquisa começaram as adequações em tudo 

que era possível fazer com esforços da própria equipe, por que todos foram se 

conscientizando da necessidade de um esforço comum para adequação do 

ambiente. 

 Nas reuniões administrativas todos debatiam, sugeriam e se decidia 

fazer o que era possível. O ambiente externo foi aos poucos sendo melhorado 

e adaptado, como se vê na fala de Lírio: “antes de plantar a grama não era 

possível trabalhar com os pacientes na área externa, pois tinha muita terra e pouca 

sombra alem de ter uma aparência (visual) feia, triste, melancólica. Depois que foi feito 

o jardim ficou melhor, mais bonito, mesmo tendo ainda pouca sombra, tem mais verde, 

a grama diminuiu a poeira, a paisagem pintada no fundo do pátio trouxe uma 

sensação de paz e harmonia.  Mas o espaço ainda é insuficiente para se fazer um 

trabalho interdisciplinar;  acaba ficando tudo muito individual, por falta de um ambiente 

externo propício, passa a se fazer quase tudo no ambiente interno, de forma 

individualizada. Assim não tem como diversificar porque o ambiente é monótono, 

tornando as atividades condensadas.”(Lírio). 

 
 Todas essas angustias foram sendo discutidas e avaliadas e à medida 

que isso ia acontecendo, a equipe ia se fortalecendo e visualizando soluções. 

Foi aí que surgiu a idéia de se conseguir outro espaço, nem que fosse cedido 

para fazer as oficinas, e os Projetos som da minha terra e socioterapia 

começaram a ser desenvolvidos no Clube da SISPUNOX. 

As Figuras 34 e 35 mostram a área externa do CAPS antes da pesquisa, 

no mês de maio de 2008. 
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Figura 34. Área externa do CAPS I ‘A’, no mês de maio de 2008.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Área externa do CAPS I ‘A’, no mês de maio de 2008.  
 

Antes do início da pesquisa a equipe não tinha uma visão de como o 

ambiente externo era importante para o desenvolvimento mais harmonioso do 

trabalho. Foi com a pesquisa que a equipe começou melhorar cada vez mais 

as plantas do pátio, e a envolver os pacientes neste trabalho de cuidar do 

verde. 
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Como mostra à figura 35 a horta do CAPS I ‘A’ foi preservada já que 

uma das oficinas terapêutica é a de horticultura.  

Com a cedência do espaço verde pela Associação dos Servidores 

Públicos Municipais, para realização das oficinas duas vezes por semana. Com 

isso, segundo os participantes, o contato com o verde se tornou mais frequente 

e vê-se que os usuários se mostram felizes, autoconfiantes e realizam com 

prazer as atividades propostas. Consequentemente o trabalhador está se 

sentindo realizado profissionalmente, está feliz. Os sintomas físicos e mentais 

do estresse diminuem a cada dia.  Nas reuniões administrativas que antes só 

se ouvia reclamações hoje se ouvem debate para encontrar mais e mais 

soluções.  

Com as adequações do meio ambiente, principalmente externo, 

diminuíram-se os conflitos entre trabalhadores. A equipe está harmoniosa e 

coesa. Esse bom relacionamento está refletindo na produtividade; na relação 

com os familiares e com o usuário. Fica evidente que no trato com a saúde 

mental área verde e um espaço externo amplo são peças fundamentais. 

As Figuras 36, 37, 38 e 39 mostram a área do CAPS depois da 

pesquisa. Essas figuras estão mostrando o trabalho desenvolvido pela equipe e 

seus usuários no empenho para se melhorar a área externa. Foi plantado 

grama, plantas de porte pequeno já que o pátio não comporta plantas grandes, 

pois o pátio é cheio de fossas sépticas desativadas. A única árvore no pátio é 

um pé de pequi que já existia antes da construção das fossas.  
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Figura 36. Área externa depois do inicio da 
pesquisa, no mês de novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Área externa depois do inicio da pesquisa, 
no mês de novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38. Área externa depois do inicio da pesquisa, 
no mês de novembro de 2008. 
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Figura 39. Área externa depois do inicio da pesquisa, no 
mês de novembro de 2008.   

                                                                                                                                                       

Para se tentar melhorar a área externa foi pintada uma paisagem para 

que o ambiente externo ficasse mais aconchegante, e com todas as mudanças 

os usuários e os profissionais começaram a usar mais a área externa.  

A cobertura não foi conseguida neste período da pesquisa, mas ainda 

continua a luta para se melhorar o calor da área externa, A equipe faz planos 

para se conseguir uma área própria, pois segundo Flor de Liz: “faz falta com 

certeza, sombra das árvores, pois alem da presença da pureza do verde trazer 

ao serviço tranquilidade, harmonia, vida, o contato com o verde como pisar na 

grama, na terra, fazer dinâmicas sob a sombra de uma arvore diminuiria o 

estresse e muda a rotina” (Flor de Liz). 

 
Consideram pouco o contato de uma vez por semana na área cedida, 

além dos problemas que causa o deslocamento com o usuário, pois a 

locomoção também é geradora de estresse, visto se tratar de clientela com 

necessidades especiais a exigir da equipe tratamento cuidadoso e amoroso.  
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São determinantes da saúde ou do adoecimento do trabalhador a 

relação trabalhador/natureza no ambiente de trabalho. A presença de jardins, 

pomares, árvores ornamentais funcionam como redutores de estresse, e, 

segundo os entrevistados, a unidade CAPS I ‘A’ onde atuam; precisam de área 

adequada, com a presença de área verde com belos jardins, muitas árvores, 

águas em fontes naturais ou artificiais. 

 
Projetar jardins acessíveis nos edifícios hospitalares é benéfico 
para os administradores, pela redução de custos com 
medicamentos e tempo de internação, para os pacientes, pelo 
efeito relaxante, diminuições do nível de ansiedade, estresse, 
aumento de independência e para a equipe, por melhorar o seu 
ambiente de trabalho trazendo-lhe maior satisfação. (Sampaio, 
2005, P.181) 
 
 

E conforto ambiental, sensação de bem estar, só se conseguem em 

edificações que favorecem o melhor clima interior para seus ocupantes.  

Esta pesquisa propôs a adequação do CAPS I ‘A’ para que atenda às 

exigências não só física como mental do trabalhador.   

Entre outras adaptações propôs a criação de um pátio com área verde; 

piscina, espaço para jogos; espaço para horta; espaço para educação física; o 

centro de convivência. 

A maioria das ações propostas foi desenvolvida em sua totalidade ou em 

grande parte. O pátio foi mais bem aproveitado, aumentando a área verde; a 

horta foi reativada; a sala do serviço social ganhou ventilação artificial e 

computador; o salão de reuniões e terapia em grupo foi mais bem aproveitado; 

a sala de enfermagem foi separada do depósito; a recepção foi mais bem 

aproveitada o que solucionou alguns problemas relacionados ao calor; à 

transpiração do paciente; à produtividade nas oficinas e psicoterapias; à melhor 
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auto-estima do trabalhador; o melhor inter relacionamento entre colegas de 

trabalho. 

Essas adequações atenderam em parte às necessidades mentais e 

corporais do individuo, tanto trabalhador quanto usuário; no sentido de  

proporcionar bem estar e uma maior produtividade, uma vez que a Saúde 

Ambiental está diretamente ligada à Saúde Mental, não só do trabalhador, mas 

também do usuário.  

Sabe-se que uma abordagem ecológica para a construção de um 

ambiente agradável no sentido de amenizar os pontos de estresse dos 

trabalhadores, pode promover a saúde física e principalmente mental do 

mesmo.  

Considerando que o trabalho constrói e atribui identidade às pessoas, 

como pondera Fontes e Guimarães (2004), é ele determinante tanto para 

fortalecer a vitalidade e a saúde mental do individuo, como também pode ser 

fonte de sofrimento. Por tudo isso se procurou aprofundar a pesquisa quanto à 

relação trabalho / indivíduo; ou mais especificamente o ambiente de trabalho 

do individuo. Nessa perspectiva procurou torná-lo, o mais criativo, prático e 

natural possível. 

Essa abordagem de sanar quaisquer fatores que possam prejudicar o 

indivíduo trabalhador se deu graças ao desenvolvimento dessa pesquisa, 

abrangendo a equipe do CAPS I ‘A’, que se viu sensibilizada com os resultados 

que iam emergindo. 

Observa-se nas falas dos trabalhadores no início da pesquisa, que com 

exceção de Margarida, Violeta e Girassol, por não lidarem diretamente com o 

usuário em local de ambiente externo; todos os demais participantes 
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reclamaram da inadequação do ambiente, e principalmente do ambiente 

externo. 

Até os trabalhadores que não usavam a parte externa para suas 

atividades, alertavam para a necessidade de aquisição e/ ou adequação da 

área externa, por entenderem que o espaço externo como estava, não ajudaria 

no tratamento e recuperação do usuário, pontuando para a necessidade do 

convívio direto do paciente com verde, com água.  

Os trabalhadores pontuavam a necessidade de área coberta para 

realização de oficinas ao ar livre, dentre outros motivos, porque a cidade está 

localizada em região muito quente e com pouca ventilação natural; uma vez 

que o paciente da instituição transpira muito devido às medicações que usam; 

uma vez que esse paciente tem dificuldade em cuidar adequadamente de sua 

higiene pessoal; uma vez que esse paciente quase sempre tem restrições, com 

ambientes fechados. 

Os participantes dessa pesquisa alertam para o fato de que sem a 

devida adequação na área externa, tanto o acolhimento quanto tratamento fica 

seriamente comprometidos, observando que conforto e qualidades dos 

ambientes construídos prescindem do uso da vegetação e da água. As plantas, 

assim como a água, têm grandes influencias na questão do conforto térmico, 

visual, acústico e olfativo como também na sensação psicológica de 

aconchego, de contato com a natureza, que interfere positiva e beneficamente 

no bem-estar dos ocupantes de um ambiente, principalmente quando seu 

usuário for um ser fragilizado, sensível a todos os estímulos deste ambiente, 

como é o caso do paciente com adoecimento mental. 
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As plantas têm o poder de alterar um ambiente. Segundo Lohr (2007), 

elas podem interferir no nível de conforto como podem também reduzir a 

incidência de doenças em locais fechados, diminuindo partículas e poluentes 

presentes no ar. A simples visualização das plantas pode reduzir o estresse, 

segundo, (Ulrich apud Lohr, 2007) em pesquisa realizada com estudantes sob 

tensão, durante a realização de uma avaliação, demonstrou a influencia das 

plantas no seu estado emocional. O nível de estresse era medido através de 

questionários que eram respondidos antes e depois das provas, após ficarem 

expostos a figuras com temas relacionados à natureza com plantas, ou cenas 

urbanas sem vegetação.   

O resultado dessa pesquisa comprova que os pacientes expostos a 

locais com paisagens naturais melhoram significativamente seu estado 

emocional. Para este pesquisador, de acordo com os resultados desta 

pesquisa, e dados de autores com Martinez (2003); paisagens naturais trazem 

sentimentos positivos, reduzem o estresse, mantêm o interesse e diminuem a 

ansiedade do trabalhador, afetando seu comportamento fora do trabalho.    

Algumas ações objetivadas para se realizarem durante a realização 

desta pesquisa, apesar de não terem sido desenvolvidas como previstas, 

geraram ações alternativas, como, por exemplo: na impossibilidade de construir 

uma piscina, está sendo proposta uma parceria de cooperação entre o CAPS I 

‘A’ e o Centro Municipal de Convivência do Idoso, que possibilitara que as 

oficinas de fisioterapia sejam realizadas na piscina daquela instituição. 

Pesquisas, segundo Ulrich (2002), têm mostrado a influencia de jardins e 

plantas nos hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Segundo o autor, o 

beneficio é dos pacientes, que visualizam a vegetação, mas também pode ser 
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percebido pela diminuição do custo dos serviços médicos e pela crescente 

satisfação por parte da equipe médica.  

Alcançar objetivos almejados é um privilegio. Gera satisfação e bem 

estar. O trabalhador do CAPS I ‘A’ viu muitas conquistas almejadas serem 

alcançadas com sucesso, outras alcançadas parcialmente, durante o período 

de realização desta pesquisa. Isto gerou um alto grau de satisfação. 

  
Satisfação é um sentimento agradável que resulta da 
percepção de fatos e, ou, atitudes que realiza ou permite a 
realização de valores importantes relativos a si próprios ou ao 
próprio trabalho, com definição de exigências subjetivas, 
existentes na mente das pessoas, de importância pela qual as 
pessoas não diferem apenas nos valores que defendem, mas 
na importância que atribui a esses valores, e essas diferenças 
são cruciais na determinação do seu grau de satisfação e 
percepção resume-se na satisfação que esta baseada em 
nossa percepção atual em relação aos nossos valores (Wagner 
& Hollenberck, 2003).  
 

 
Alcançando os objetivos gera satisfação no trabalho e essa satisfação e 

importante para a saúde mental do trabalhador e caso ocorra à insatisfação no 

trabalho, será acompanhada de desapontamento que permeará toda sua vida. 

Um exemplo disso é a fala de uma das trabalhadoras quando da realização da 

segunda entrevista: “Hoje aqui no CAPS melhorou depois que a grama 

cresceu, podemos ver mais verde e isso tranqüiliza mais, tanto os nossos 

usuários como a nos mesmas, mas como o pátio é cheio de fossas não 

podemos plantar arvores grandes para que possa dar sombra e o calor ainda 

continua , atrapalhando nas oficinas desenvolvidas e os nossos usuários ficam 

andando de um lado para o outro dentro do prédio e isso nos deixa irritados já 

que eles não ficam quietos”.  “os nossos passeios na SISPUNOX são bons, 

mas precisamos deste contato com toda aquela área verde e de preferência 

que sejam todos os dias, mais estou feliz, melhor isso do que nada, quem sabe 
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um dia teremos um lugar como aquele, para as atividades que desenvolvo 

aqui”. “o dia que vamos para a SISPUNOX eu fico mais descansada e o 

trabalho não me desgasta tanto”.  

É necessário repensar os projetos arquitetônicos para os CAPS, este é 

entendimento de toda a equipe do CAPS I ‘A’. Afirmam ainda que estas 

unidades não podem seguir as estruturas convencionais dos estabelecimentos 

de saúde, tem-se que adotar um modelo diferente dos modelos tradicionais de 

estabelecimento de saúde mental.            

O ambiente físico precisa ser construído para incluir o doente mental na 

sua própria história de vida isso quer dizer na história do ser no mundo. O 

doente mental precisa ser capaz de conviver com o seu próprio mundo. 

E o que seria preciso para se construir um ambiente físico para incluir o 

doente mental? Responder a essa pergunta, é uma tarefa difícil. Mas sabe-se 

que é necessário construir um ambiente alegre, arejado, iluminado, ventilado, e 

que reflita a história de vida do doente mental. 

Tanto o ambiente físico, quanto psicológico dos CAPS, tem que ser algo 

aqui e lá, ao mesmo tempo, ou seja, algo do espaço (físico interno e externo) e 

do sujeito. Esse ambiente tem que abrigar e acolher, tanto a dor física, quanto 

a dor psíquica do ser humano. 

Os usuários do CAPS, quase sempre se sentem no desamparo. Eles se 

encontram movidos por sentimentos de falta de garantias, pois se vêem 

desprovidos de ilusões protetoras. O lar desse doente quase sempre não 

consegue oferecer sustentação para suas inseguranças. Assim, a outra casa 

que ele considera como abrigo de sua dor é o CAPS. Este então precisa se 
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adaptar para ser o abrigo dos seus usuários, pois eles procuram o CAPS para 

se sustentar e se proteger da vida.   

Os CAPS têm que serem construídos ou adaptados para que também os 

seus trabalhadores possam se sentir acolhidos, já que passam grande parte 

das suas vidas nos seus locais de trabalho e para que o usuário e seus 

profissionais possam se sentir acolhidos nestes locais, é preciso se preocupar 

com o ambiente construído e externo do CAPS.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se preliminarmente que a atuação do profissional na 

organização e no processo de trabalho no interior do CAPS I ‘A’ junto ao 

portador de transtorno mental, no dia-a-dia, tem claro que está sujeita a uma 

carga de agentes estressores com uma significativa probabilidade de 

desencadear o estresse relacionado a fatores psicossocial presentes no 

ambiente de trabalho. 

 Tem claro também que vários de seus trabalhadores já foram afetados 

por esses agentes estressores; mas, visualizam com clareza as inúmeras 

possibilidades que tem para transformar e adequar tanto os aspectos 

ambientais, sociais como as condições de trabalho, que ao longo de suas 

atividades possam afetá-los quanto ao bem estar e produtividade. 

 Alegam que após o início desta pesquisa a possibilidade de diálogo 

entre os trabalhadores; a intensificação de reuniões administrativas para 

avaliação e planejamento, favoreceu a adequação e humanização do 

ambiente, diminuindo os agentes estressores que os afetavam.  

Os familiares e a sociedade, que já consideravam o Centro de Atenção 

Psicossocial, como uma instituição que vem garantir (principalmente para os 

indivíduos portadores de Saúde Mental), apoio ao tratamento de Saúde Mental, 

consideram indiscutível o beneficio advindo do projeto de saúde desenvolvido 

por este CAPS I ‘A’. 

A partir dos dados coletados e analisados pode-se concluir: os 

trabalhadores se sentem motivados, pelo prazer de assistirem as melhoras dos 

pacientes mesmo considerando os salários insatisfatórios, conseguem manter 

o ritmo, a eficácia e a produtividade em seus trabalhos. 
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Analisadas as entrevistas, e a partir das discussões com a equipe de 

trabalhadores participantes consegue-se a elaboração dos projetos que foram 

implantados, para implementar moderadores para os estressores que afetam 

esses trabalhadores. Os projetos foram desenvolvidos e os estressores foram 

minimizados; dentre eles cita-se o sucesso do Projeto “Som da Nossa Terra”. 

Ficou comprovado que o ambiente físico interno do CAPS I ‘A’ não 

oferecia condições ideais para seu satisfatório funcionamento. Muitos 

profissionais se sentiam frustrados, por verem seus esforços anulados por falta 

de ambiente físico adequado ao desenvolvimento das atividades propostas e a 

maioria dos trabalhadores se queixa da inadequação do espaço interno quanto 

à iluminação, ventilação, refrigeração, falta de manutenção dos móveis, 

número insuficiente de computadores com acesso a internet, impressoras e as 

salas de atendimentos são muito pequenas e não garantem o acolhimento e 

bem estar necessários; 

Percebe-se que muitas e pontuais adequações foram feitas a partir do 

inicio da pesquisa, isso graças às discussões que emergiram a partir da 

realização das entrevistas. As adequações mais evidenciadas foram: Melhor 

aproveitamento dos espaços físicos; Aquisição de aparelhos de ventilação; de 

refrigeração; de computação; Jardinagem e melhor adequação do espaço físico 

externo; Desenvolvimento dos projetos que deslocam os usuários para fazerem 

oficinas em grandes áreas verdes de outra instituição; 

A falta de área verde como jardim, pomar, árvores ornamentais 

impossibilitavam o uso da área externa, pois o clima da região é muito quente. 

E a ausência de espaço físico externo, como arborização, jardinagem, 
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paisagismo, presença de água, aparece em quase todas as entrevistas, 

pontuados como maior responsável pelos conflitos e angústias.  

Percebe-se que a partir do início desta pesquisa, mudanças pontuais e 

adequações possíveis foram feitas, facilitando o desenvolvimento das 

atividades; e, assim diminuindo a insatisfação do trabalhador. A minimização 

desta insatisfação diminuiu o desencadeamento de estresse do trabalhador.  

Para alguns profissionais é difícil conviver com usuários em crise, pois 

sofrem junto com eles e se sentem impotentes e o atendimento ao paciente 

agressivo tem o poder de desestruturar alguns trabalhadores, justamente por 

não contarem com profissionais em número e gênero suficientes. Quando a 

equipe atende pacientes que entram em surto em suas casas e o CAPS não 

tem um veículo próprio para buscá-los, muitas vezes precisam ser contidos e 

medicados, sem serem transportados. Esta fonte de estressores não foi 

debelada, pois não depende da equipe de trabalho. Depende sim do 

entendimento dos gestores municipais.  

O atendimento a adolescentes usuários de drogas também aparece 

como gerador de sofrimento e insegurança. É possível perceber os sintomas 

como dor de cabeça; dor de estomago; insônia; nervosismo; angústia; são 

causadores de grande sofrimento no trabalhador que necessita de suporte 

técnico para tal atendimento.  

A falta de supervisão e de capacitação gera sofrimento, pois, há casos 

de pacientes psicóticos, agressivos, para os quais a equipe se sente 

incapacitada para eficiente acolhimento e a equipe não conta com serviço de 

supervisão de profissional externo. 
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Os trabalhadores são em número insuficientes em relação ao número de 

pacientes e a falta de concurso público, mantendo trabalhadores apenas 

contratados, gera insegurança, desconfiança e estresse. 

Não existe nos espaços do CAPS I ‘A’ local que garanta o atendimento 

emocional para o profissional agredido por usuário. O adoecimento mental 

exige cuidados especiais, dedicação exclusiva e trabalhador com garantia de 

segurança adequada.  

Essa discussão fez emergir a reflexão em torno da capacitação dos 

trabalhadores para darem conta de tanto sofrimento mental e o que se apurou 

a partir das narrativas se constitui em material rico e instigador, abrindo espaço 

para discussões e reflexões por longo tempo. Essa reflexão não propícia, se 

chegar a uma conclusão definitiva, uma vez que a dor e o sofrimento 

continuarão bater às portas do CAPS, sempre. Propicia sim, um olhar novo, da 

equipe em busca de soluções. 

A satisfação em conseguir acolher e minimizar a dor junto ao doente 

mental reforça a auto-estima do trabalhador, se constituindo numa teia 

complexa de inter-relação trabalhador / usuário / família / comunidade.  

Este trabalho não esgota o estudo das complexidades que envolvem o 

adoecimento mental e as práticas do profissional da saúde mental num olhar 

de sofrimento e prazer na lida com a ‘loucura’.  
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

      O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como 

voluntário (a) em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a), no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. O Sr.(a) terá a 

garantia que guardaremos segredo das informações a seu respeito; e também 

poderá deixar de participar da pesquisa quando quiser, sem nenhum problema; 

poderá também deixar de responder  a qualquer pergunta que porventura não 

quiser responder. Se o Sr. (a) concordar sua entrevista será gravada, depois 

transcrita, e em seguida apagada. Informamos também ao Sr. (a) que pode 

haver riscos, ainda que mínimos, quando da realização da entrevista, quais 

sejam constrangimentos entre o Sr. (a) e a coordenação e vice-versa; 

manifestação de revolta frente a condições de trabalho às vezes precária, uma 

vez que durante a realização da entrevista o Sr.(a) passa a refletir sobre os 

pontos que pensa para responder, e que envolvem o ambiente de trabalho. 

Caso o Sr. (a) se sinta negativamente afetado pela sua participação, na 

pesquisa, serás encaminhado ao psicólogo Dr. Fabiano Rezende Passos que o 

atenderá gratuitamente, enquanto for necessário. 

      Em caso de dúvida o Sr. (a) pode procurar a Pró-Reitoria de Pós 

Graduação e Pesquisa (Comitê de Ética em Pesquisa) da Universidade 

Católica de Goiás pelo telefone 062 3946 1071. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 Título do projeto: Ambiente e Trabalho: Condições de estresse em 

profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial I no interior do Mato 

Grosso. 

Pesquisadora responsável: Ediane de Miranda Castro Dalcin. 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (0xx66) 99885873 ou 

34382027. 

Pesquisador participante: Orientador da pesquisa Prof. Dr. Luc Marcel A. 

Vandenberghe 

Telefones para contato: (0xx62) 96193751 

O intuito deste trabalho é investigar a vivência do estresse profissional 

do psicólogo, médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, técnico de 

enfermagem, artesão, motorista, cozinheira e atendente frente às condições de 

trabalho com o portador de transtornos mentais no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) I ‘A’. 

Mais especificamente os objetivos são: Verificar potenciais fontes de 

pressão, satisfação e insatisfação no trabalho; Identificar contextos, 

manifestações e conseqüências do estresse laborial e recursos do profissional 

para lidar com estes; Caracterizar o perfil socioeconômico da população em 

estudo. 

Serão realizadas entrevistas para coleta de dados. Se o entrevistado 

concordar a entrevista será gravada, transcrita e após a transcrição as 

entrevistas serão apagadas. O questionário contém também dados pessoais, 

de formação profissional e cada indivíduo será identificado por um número 

garantindo sigilo absoluto dos dados. Para realização das entrevistas o salão 

de reunião do CAPS I ‘A’, onde todas as entrevistas serão realizadas; será 
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organizado pessoalmente pela pesquisadora, que o equipará para tal, 

disponibilizando duas poltronas, uma prancheta, lápis, papel, gravador de voz, 

jarra com água, copos, recipiente com café, recipiente com suco natural, 

aparelho de som. No momento da realização das entrevistas, a porta de 

acesso ao salão será trancada, o ar condicionado será ligado, o aparelho de 

som será acionado com música clássica em tom baixo, tudo preparado para 

que os entrevistados se sintam confortáveis, à vontade, e seguros quanto ao 

sigilo absoluto de suas informações. 

      Fica claro que todo esforço será empenhado, para que o Sr.(a) não 

tenha nenhum prejuízo em participar advindo de sua participação na pesquisa 

e, salientamos que sua participação contribuirá para a compreensão da 

atuação dos profissionais do CAPS I ‘A’, bem como para implementação de 

melhorias e adaptações. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 

      Eu, _____________________________________________________, 

RG/CPF _____________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo “Ambiente e Trabalho: Condições de estresse em profissionais 

de um Centro de Atenção Psicossocial I no interior do Mato Grosso”, 

como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Ediane de Miranda Castro Dalcin sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso deixar de responder a qualquer 

pergunta que eu não quiser responder. Foi–me garantido também que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade, e que se me sentir negativamente afetado por conta de minha 

participação na pesquisa, serei atendido (a) gratuitamente pelo Dr. Fabiano 

Rezende Passos, enquanto precisar de seu atendimento. Foi–me garantido 

também o resguardo do sigilo absoluto de minha participação como sujeito da 

pesquisa. 

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável: __________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 

pesquisa e aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ____________________________ Assinatura: ________________ 

Nome: ____________________________ Assinatura: ________________ 
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ANEXO II 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO  
 

1) Identificação - nome de flor:_______________________________ 

 

1.1) Idade: 

1.2) Sexo: (  ) Masculino (  )Feminino 

1.3) Estado civil: ( )Solteiro ( )Casado (  )Viúvo ( )Separado, divorciado, 

desquitado 

1.4) Filhos: (  ) não (  ) sim Quantos:___________________ 

1.5) Tipo de moradia: (  ) própria (  ) Própria em aquisição (  ) alugada (  )cedida     

(  ) outros 

1.6) Renda familiar: R$________ 

1.7) Renda Pessoal: R$_______ 

1.8) Estabilidade no emprego: (  ) concursado  (    ) contratado    

1.9) Fumante: (    ) sim   (    ) não 

1.10) Etilista: (    ) sim   (    ) não 

 

2) Formação Profissional: 

 

2.1) Há quanto tempo formou-se? _________________________(anos/meses) 

2.2) Possui alguma especialidade? (  ) sim (  ) não 

2.2.1) Qual a principal especialidade e/ou área de atuação?________________ 

2.2.2) Cite outra (s) especialidade (s) área (s) de atuação?_________________ 

2.2.3) Possui outras atividades de trabalho? (  ) Sim ( ) Não 

Qual:_____________________________________________ 

2.3) Trabalha no setor: ( ) Público ( ) Privado ( ) Ambos (   ) outros 

1. ___________________________________carga horária: _______________ 

2. __________________________________carga horária: _______________ 

3. __________________________________carga horária: _______________ 

Se marcou “outro”, especificar: ______________________________________ 
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ANEXO III 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

(1) Fatores Ambientais 

  

1.1) Descreva o ambiente físico do CAPS I ‘A’, quanto a iluminação; 

refrigeração; ventilação; espaço físico construído e não construído; higiene; 

mobiliários; manutenção dos equipamentos; cheiros; arborização; paisagismo; 

água, etc...). 

  

1.2) Fale sobre a influência deste ambiente (interno e externo) no 

desenvolvimento do seu trabalho e o que você deixa de fazer nas suas 

atividades desenvolvidas? 

  

(2) Fatores sociais e condições de trabalho 

  

2.1) Descreva seu início de trabalho no campo da saúde mental, quanto aos 

aspectos: medo e insegurança. 

2.2) Fale sobre o trabalho realizado no CAPS, descrevendo: recepção, triagem, 

encaminhamento, agendamento, atendimento, alta, tanto no aspecto 

psicossocial, quanto espaço-temporal.   

2.3) Detalhe o trabalho que você desenvolve no CAPS, contemplando: 

atendimento; inter-relacionamento com usuário e com seus  familiares; inter-

relacionamento com colegas de trabalho; interdisciplinaridade. 

2.4)  Como você se avalia no trabalho? 

2.5) Relacione e descreva fatores causadores de desgaste profissional 

 relacionados a dificuldades no trabalho? 

2.6) Descreva efeitos estressores exercidos sobre a sua saúde física e/ou 

mental que você relaciona com o seu serviço? 

2.7) Como é o atendimento ambulatorial e emergências, quanto ao número de 

atendimento/dia, forma de agendamento, recepção, humanismo.  

2.8) Fale como é sua relação com os usuários? 
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2.9) Descreva  sua relação com a família do usuário?  

2.10) Fale sobre as atividades disponibilizadas aos usuários, quanto à 

adequação de quantidade e qualidade. 

2.11) Exponha sobre as diferenças e divisões na equipe?  

2.12) Que problemas você enfrenta  que excedam suas tarefas? 

2.13) Até que ponto você participa das tomadas de decisões com a equipe? 

2.14) Você já teve algum treinamento em saúde mental? Se teve quando como 

e quando foi? 

2.15) Como o coordenador ou o gestor indica  seus acertos e seus  erros? 

2.16) Fale do seu nível de conhecimento quanto à hierarquia vertical  no seu 

trabalho e aquém pertence controle demando.  

2.17) Como é seu relacionamento com o coordenador e/ou gestor, no que se 

refere ao nível de tensão e capacidade de diálogo 

2.17) Que tipo de trabalho você leva para executar em casa e por que isso 

acontece? 

2.18) Fale de suas  atividades domésticas, no que se refere ao tempo e esforço 

consumidos e na ajuda que você recebe na execução das mesmas. 

2.19) O que te cansa mais o serviço no CAPS ou outro serviço que você 

desenvolve? porquê? 

2.20) Como  você se  organiza com as suas atividades fora do serviço?  

2.21) Como é o investimento e a infra-estrutura para o desenvolvimento do 

trabalho? 

2.22) Como você vê as condições de trabalho que são oferecidas hoje? 

Relacione e explique  possíveis  mudanças que devam ser feitas.  

2.23) Quais são suas principais resistências para o enfrentamento de 

 mudanças de atitudes ou dificuldades de se fazer ou receber críticas sobre o 

trabalho? 

2.24) O que você sugere para o tratamento oferecido neste CAPS?        Do que 

você mais sente falta? 

2.25) Relacione as críticas e sugestões que você tem sobre o projeto de saúde 

mental do CAPS I ‘A’. 
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(3) Fontes de estresse 

  

3.1) Fale do seu nível de realização profissional. 

3.2)  Em relação a sua profissão, você se sente respeitado? 

3.3) O exercício da sua profissão é estressante? Por quê? 

No caso Sim: O que lhe estressa mais no exercício da sua profissão? 

3.4) Você acha que seu salário é condizente com seu trabalho? *Deixa de fazer 

alguma coisa importante para você por falta de dinheiro? 

3.5)  Você acha que há sobrecarga de trabalho? 

  

(4) Efeitos de estresse 

  

4.1) Você sente algum sintoma que acha que é por causa do estresse? Que 

sintomas? 

  

(5) Coping e resistência  

  

5.1) O que você faz para lidar com as causas do estresse no trabalho? 

5.2)  O que você faz para lidar com os efeitos que este estresse tem sobre 

você? 

5.3) Tem tempo para você e para as pessoas próximas de você? 

5.4) Faz alguma atividade física? Quantas vezes por semana? Se não, por que 

e há quanto tempo não faz? 

5.5)  Quais aspectos do seu trabalho ajudam a superar os efeitos do estresse? 

5.6) Quais aspectos do seu jeito de ser ou da sua vida ajudam a superar os 

efeitos do estresse? 

  

(6) Conquistas Alcançadas e Almejadas  

6.1) Quais foram às conquistas alcançadas depois da realização da pesquisa  

e o que você ainda almejam de melhora para o serviço? 
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ANEXO IV 

FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 
 

 
 


