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INTRODUÇÃO

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) vêm crescendo gradualmente no país
seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001. A legislação determina novas e
importantes orientações na forma de cuidado em saúde mental, transferindo o modelo de internação
hospitalar para os de atenção de base comunitária integrados com outros dispositivos de saúde.

É característica das profissões em saúde mental o trabalho continuo e freqüente com os
usuários dos serviços. Dessa forma, é exigido do profissional um envolvimento mais intenso em seu
trabalho, o que pode gerar alterações na sua qualidade de vida (REBOUÇAS; LEGAY; ABELHA,
2007; PELISOLI; MOREIRA; KRISTENSEN, 2007; REBOUÇAS et al., 2008).

Os objetivos deste estudo foram identificar e avaliar os índices de satisfação do trabalho na
saúde dos profissionais de sete CAPS.

METODOLOGIA

Estudo transversal descritivo com amostra por conveniência com os trabalhadores de sete
CAPS na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, através da utilização de instrumento padronizado,
validado e auto-administrado (escala SATIS-BR). Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da
Universidade Católica de Pelotas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise descritiva da escala SATIS-BR há indicação que, de modo geral, os
trabalhadores estão satisfeitos com seu trabalho (M = 3,31; DP = 1,31). A análise dos fatores
individuais que compõe a escala demonstra índices de satisfação mais altos quanto a qualidade dos
serviços oferecidos aos pacientes e quanto ao seu relacionamento no serviço. O menor índice de
satisfação refere-se as condições de trabalho.

Os resultados desta pesquisa, de modo geral, indicam um grau de satisfação razoável e
pouco efeito de sobrecarga no trabalho. De acordo com a análise qualitativa, os fatores que mais
influenciam na satisfação estão relacionados com questões de ordem institucional – como falta de
recursos, precariedade na infra-estrutura e distanciamento da coordenação municipal de saúde
mental. De acordo com Cordeiro (2001), os baixos salários, a tendência à flexibilização das relações
de trabalho e o ambiente de trabalho contribuem para a presença de insatisfação.

CONCLUSÃO

De maneira geral, os trabalhadores apresentam satisfação em sua atividade diária. É
importante lembrar que a escala utilizada engloba um grande número de questões que medem a
qualidade da relação do profissional com o portador de transtornos mentais. A relação entre o
profissional e o paciente não gera insatisfação na saúde. Porém, o grau de satisfação é bem menor
em relação às questões trabalhistas (condições de trabalho, infra-estrutura, relações entre os
profissionais e remuneração). Como o instrumento engloba, principalmente, questões referentes à
relação entre usuário e trabalhador este nível de satisfação deve ser considerado com cuidado ao
relacionar esses dados à população estudada.
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