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INSERSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE PACIENTES COM TRANSTORNO 

MENTAL GRAVE (ESQUIZOFRENIA) E ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DO 

CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - DR. LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA – 

SÃO PAULO 

 

Resumo 

A esquizofrenia é uma doença mental que atinge milhares de pessoas no mundo, devido ao 

quadro clínico que o doente apresenta ele acaba por perder os laços familiares e comunitários, 

o que, na maioria dos casos conduz o doente à incapacitação profissional. O Centro de 

Atividades Psicossocial (CAPS) – Dr. Luiz da Rocha Cerqueira oferece atendimento à 

população de sua área de abrangência, realizando acompanhamento clínico e reinserção social 

dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares. O presente estudo teve o objetivo de fazer um levantamento dos aspectos que 

os pacientes com esquizofrenia, atendidas pelo CAPS, apresentam ao que tange às atividades 

socioculturais e à inserção no mercado de trabalho. Durante o período de agosto de 2012 à 

dezembro de 2012 foram feitas visitas periódicas ao CAPS, onde foram realizadas 19 

entrevistas semiestruturadas com os pacientes, e em alguns casos com familiares dos 

pacientes e com os funcionários. Foram levantadas informações sobre o perfil do entrevistado, 

tipo de doenças, seu envolvimento quanto às atividades socioculturais propostas e suas 

perspectivas a respeito do trabalho ou condição de empregabilidade. Traçando em sua 

conclusão os aspectos que os pacientes apresentam a partir das atividades desenvolvidas e se 

esta é uma ferramenta viável na melhoria da qualidade de vida dos esquizofrênicos. É 

importante ressaltar que um estudo com esta verticalidade poderá propiciar aos acadêmicos de 

administração de empresas, uma importante reflexão ao tema, e também fornecer uma 

compilação de informações extremamente necessárias aos CAPS, demais profissionais e ao 

poder publico. 
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Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define esquizofrenia como uma 

enfermidade mental ou um grupo de enfermidades de causas desconhecidas, caracterizada por 

alterações no afeto, no pensamento, na percepção, na comunicação e no comportamento.  

Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a 

imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, 

ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que 

comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e 

sintomas negativos (OMS, 2003). A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser 

contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, apresentando vários 

episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta (OMS, 2003). 

SOUSA (2001 apud TEODORO, p.38) afirma que o trabalho pode ter um aspecto 

terapêutico para as pessoas com transtornos mentais; e complementa afirmando que trabalhar 

deve ser um direito de todas as pessoas, até mesmo para aquelas com transtornos mentais, 

sendo que a falta de trabalho pode potencializar o sofrimento das pessoas com transtorno, pois 

o trabalho é uma referência econômica, psicológica e cultural na sociedade. 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, 

estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 

autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é 

buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu “território”, 

o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares (BRASIL, 

2004). 

Nesse sentido uma das funções dos tratamentos que adotam como parâmetro as 

atividades socioculturais e a inserção no mercado de trabalho, deveriam desenvolver a 

emancipação do paciente, consequentemente a redução da discriminação e do estigma da 

sociedade no processo inclusivo. 

No entanto nem sempre este tipo de iniciativa tem a atenção necessária devido a uma 

vez que quando são empregados, como os doentes vão perdendo os seus benefícios de apoio 

governamental, existem evidências de que os programas de benefícios da Segurança Social 

aos doentes mentais desencorajam aqueles que são capazes de trabalhar a aderir a estas 

atividades socioculturais, apresentando-se, desta forma, como barreiras ao emprego 

(TEIXEIRA, 2009).  
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 Dados do Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SUS (BRASIL, SUS, 2009), 

apresentam que os gastos Federais do Programa de Saúde mental tiveram aumento real no 

período entre dezembro de 2002 e 2009. Isto significou uma efetiva reorientação do 

financiamento, seguindo a mudança do modelo de atenção à saúde mental. Em ações e 

programas extra hospitalares o Governo investiu em todo o Brasil no ano de 2009 a quantia de 

R$ 1.012.350,00 bilhões.  

Elaborar um programa de aprendizagem, desenvolvimento e treinamento, de forma a 

qualificar basicamente o paciente portador de transtornos mentais ao ambiente corporativo e 

retomar práticas desenvolvidas anteriormente, no caso daqueles que já trabalharam, esta pode 

ser uma das funções do CAPS, entretanto os valores destinados a estes objetivos parecem não 

estar sendo bem desenvolvidas. 

Desta forma, este é um estudo sobre as possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho de pacientes com transtorno mental grave (esquizofrenia) que participam de 

atividades socioculturais do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) São Paulo - Dr. Luiz da 

Rocha Cerqueira. 

 

Objetivos 

O presente estudo teve o objetivo de levantar aspectos gerais de pacientes (usuários) 

portadores do transtorno mental grave – esquizofrenia avaliando a sua participação nas 

atividades socioculturais proporcionadas no CAPS e se estas atividades viabilizam de alguma 

forma a melhoria do estigma e da qualidade de vida do usuário, na habilitação desse paciente 

portador de esquizofrenia à condição de empregabilidade. 

Vale ressaltar que um estudo com esta temática poderá propiciar aos gestores de 

políticas publicas, gestores de entidades da área da saúde mental e administradores de 

empresas, uma importante reflexão ao tema, podendo a partir das informações apresentadas, 

surgir novas estratégias de inserção e melhor aproveitamento destas pessoas no mercado de 

trabalho.   

 

Métodos 

 

Foram realizadas visitas periódicas ao CAPS, durante o período de agosto de 2012 à 

dezembro de 2012, com o objetivo de adquirir a confiança dos pacientes com diagnostico em 

esquizofrenia. 
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A seleção dos entrevistados se deu a partir de reuniões realizadas com o Diretor do 

CAPS, Dr. Vladimir de Freitas Junior que sugeriu selecionar uma amostra dentro do 

diagnóstico específico e sem comorbidades, ou seja, sem que esse mesmo paciente apresente 

outro transtorno mental adicional.  

A partir disso, realizou-se 19 entrevistas semi-estruturadas, com aqueles que 

aceitaram participar da pesquisa e responderem oralmente um questionário. Considerando a 

possibilidade de imprecisão das respostas por parte dos pacientes, as entrevistas também 

foram realizadas com os familiares de pacientes, enfermeiros, médicos e funcionários do 

CAPS.  

Foi traçado o perfil dos entrevistados, por meio de coleta de informações 

demográfica, socioeconômica, de saúde, do grau de independência, das atividades diárias e 

perspectivas sobre o trabalho.  

A coleta desses dados possibilitou apresentar informações e obter resultados sobre a 

habilitação destes usuários no mercado de trabalho e ou atividades geradoras de renda. 

Os usuários-pacientes responderam a um questionário elaborado de acordo com 

critérios que facilitassem o bom desenvolvimento e não fosse cansativo, nem tão pouco 

demorado. Foi aplicado apenas com aqueles que aceitaram participar da pesquisa, os quais 

responderam oralmente a um questionário contendo 17 questões: 05 sobre perfil do 

entrevistado, 05 questões sobre atividades socioculturais desenvolvidas no CAPS e 07 

referentes as perspectivas em relação ao trabalho. A pesquisa de campo buscou investigar 

informações sobre as atividades socioculturais desenvolvidas, a opinião a respeito da 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho com o benefícios destas atividades e desta 

forma investigar se os programas são uma ferramenta suficiente para a inserção no mercado 

trabalho. 

De 208 pacientes com diagnóstico único de Esquizofrenia, Cid-10 de F 20.0 a F20.8, 

para a pesquisa inicialmente foi pensado em amostra de 20%, ou 42 pacientes 

aproximadamente. No entanto, devido a grande dificuldade encontrada em coincidir de estar 

presente estes possíveis entrevistados, visto que não existe uma regularidade obrigatória a ser 

seguida, como segunda opção, as entrevistas foram realizadas junto com as reuniões dos 

Grupos de Referencia, pois, em um ambiente mais convencional ao paciente, foi possível 

adquirir maior proximidade das amostras pretendidas, os esquizofrênicos, e até outras com 

diferentes transtornos mentais que geralmente compunham o grupo. Este também foi um fator 
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de alteração ao projeto inicial, para não se fazer distinção ao entrevistado que se propusesse a 

participar, visto que também não há distinção no sistema de tratamento. 

Todos os entrevistados utilizavam antipsicóticos no mínimo há dois meses, e 

estavam frequentadores do CAPS no período de agosto de 2012 a dezembro de 2012. 

Pela coleta dos dados, foi possível obter as informações referentes a amostra de 19 

entrevistados, incluindo usuários com esquizofrenia e usuários com outros transtornos 

mentais grave. Os transtornos mentais e de comportamento apresentados na amostra foram: 

esquizofrenia (n= 10); transtorno afetivo bipolar (n=3); psicose não orgânica (n=2); retardo 

mental (n=1); transtorno psicótico não orgânico (n=1); transtorno psicótico agudo (n=1); 

personalidade paranoica (n=1). O diagnóstico de cada um dos entrevistados foi fornecido pelo 

CAPS de acordo com critérios do DSM-IV e CID-10.   

A seguir serão apresentados somente os dados referentes aos portadores de 

esquizofrenia. Os dados coletados estão apresentados de forma descritiva, com mediana, 

média, desvio-padrão, e percentuais. Após a analise dos resultados foi encontrado o perfil 

objeto deste estudo, em que a amostra era composta por 10 (n=10) usuários portadores de 

esquizofrenia. O estudo atingiu a participação de 4,81% dos usuários do CAPS. 

Com relação a frequência dos usuários todos tem a liberdade de horário de entrada e 

saída, respeitando em casos de reuniões de grupo o inicio e termino. Não estando nesta 

situação podem de acordo com a sua intensidade de frequência, permanecer no período da 

manhã, ou no período da tarde, ou ainda nestes dois horários sendo assim o período integral.  

A frequência de permanência é definida como: Intensivo: 5 vezes por semana/ até 25 

dias por mês; Semi – Intensivo: até 3 vezes por semana/ até 12 dias por mês; Não – Intensivo: 

até 1 vezes por semana/ até 3 dias por mês. 

 

Resultados 

 

Do total de entrevistados (n=10), 70 % eram homens e 30% mulheres. O estado civil 

foi solteiro em 100% dos casos. A idade média dos entrevistados foi 55  9,85, com idade 

mínima de 30 e máxima de 67 anos. O tempo médio de escolaridade foi 10  2,27 anos de 

estudo. O início do transtorno dos usuários foi 30% na infância (1 aos 12 anos), 40% na 

juventude (13 aos 18 anos) e 30% na fase adulta (acima de 18 anos). Sobre como o usuário 

ficou sabendo da existência do CAPS, 60% foi por indicação médica, 30% através dos 

familiares e 10% não respondeu. 
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Em relação a permanência no centro, a maioria pertenceu a modalidade de 

tratamento intensivo (Figura 1).  

Figura 1 – Modalidade de tratamento dos entrevistados 

 

Em relação à frequência e às atividades socioculturais realizadas no CAPS, a média 

de tempo foi de 12  9,46, com mínima de 1 ano e máxima de 25 anos. A média de dias por 

semana foi 4,65  0,5, com mínima de 3 e máxima de 7 dias por semana. 

Sobre como o usuário ficou sabendo da existência do CAPS? 60% (n=6) 

responderam que por indicação médica, 30% (n=3) através dos familiares e 10% (n=1) não 

quis responder a esta pergunta.  

Quando perguntado o que vem fazer no CAPS, os entrevistados apresentaram 

respostas múltiplas, como atividades do grupo de referência, atividades internas, participação 

nas oficinas de trabalho, uso da alimentação fornecida (café da manhã, almoço e lanche da 

tarde) e busca pela medicação prescrita pelo médico.  

Figura 2 – O que vem fazer no CAPS?  

 

 

A maioria dos entrevistados acredita que as atividades propostas pelo CAPS são 

capazes de lhe ajudar (Figura 3). 

Figura 3 - As atividades propostas pelo CAPS são capazes de lhe ajudar em algo? (%) 
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Todos os entrevistados (100%) relataram já ter trabalhado de forma remunerada com 

carteira de trabalho assinada, sendo que o menor tempo de trabalho foi de 6 meses e o maior 

tempo de trabalho aproximadamente 20 anos, a mediana foi de 5 e 7 anos de trabalho, sendo a 

média igual a 7,5  5,16 anos trabalhados.  

Sobre aqueles que trabalham atualmente 20% relataram trabalhar de forma 

remunerada ou voluntária e 80% não trabalham atualmente. Quando perguntado inicialmente 

se trabalhar é importante à sua vida 70% disseram que sim, 10% não e 20% não souberam 

responder ou não quiseram responder. A respeito do quanto o trabalho é importante como 

fator de reabilitação social 90% concordam e acreditam no estímulo de reabilitação a partir do 

trabalho ou alguma atividade geradora de renda, 10% não quiseram responder. Quando 

indagado se as atividades desenvolvidas no CAPS Itapeva podem de alguma forma ajudar o 

usuário a ser inserido no mercado de trabalho, a maioria 50% disse sim, seguido por não ou 

não sabe dizer, devido ao grande tempo de diagnóstico esquizofrênico impedindo a atividade 

profissional (Tabela 1).  

Tabela 1: Sobre trabalhar (%) 

 Sim Não Não quis responder 

Trabalha atualmente? 20 80 00 

Trabalhar é importante à sua vida? 70 10 20 

O trabalho é importante fator de reabilitação social? 90 00 10 

As atividades desenvolvidas no CAPS Itapeva podem de alguma...      50 40 10 

 

A vontade de trabalhar ficou explícita nos comentários de cada um dos entrevistados 

em “voltar” a trabalhar. A maioria dos entrevistados que trabalharam exercia algum tipo de 

função burocrática ou mesmo intelectual. Mostrou ainda que trabalhar é parte vital da 

reabilitação, pois, este seria uma forma de preencher o tempo no dia a dia.  

Quando indagado se gostaria de trabalhar em algo que atendesse os seus interesses, 

metade dividiu entre o sim (50%) e o não (50%). Todos (100%) relataram que recebem 

aposentadoria por invalidez.  

 

Discussão 

 

É um grande avanço o fato de o usuário ir ao CAPS sozinho sem depender de 

terceiros, exercendo atividades cotidianas junto à sociedade. Isso expõe claramente que as 

ações do tratamento proposto são eficazes, pois, o usuário vai por vontade própria e é 
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consciente da necessidade de tratamento. Se a analise fosse feita por isso só já seria motivo de 

grande reconhecimento do sistema implantado pelo CAPS. O usuário é consciente que o fato 

de não existirem mais internações o deixa motivado a continuar com o programa de 

tratamento. O modelo de tratamento promovido pelos antigos hospitais psiquiátricos em que a 

única solução era a internação, refletia em desgaste das suas condições psíquicas. 

Os entrevistados estão satisfeitos e participam ativamente em pelo menos duas 

atividades socioculturais no CAPS e estas atividades completam a necessidade de 

acolhimento e tratamento adequado. O ambiente criado propicia a interação e a promoção do 

bem estar social. 

Os projetos de reabilitação social geralmente começam com o proposito de 

tratamento terapêutico, recolocação social e consequentemente geração de renda aos 

participantes. Acreditar que é possível encontrar uma atividade geradora de renda ou um 

emprego ao usuário é secundário do ponto de vista dos do próprio usuário. Isso se deve ao 

alto grau de dificuldade que ele próprio se coloca em adequar-se as condições exigidas pelo 

mercado de trabalho. A inserção dos usuários a partir das atividades desenvolvidas em 

oficinas de trabalho, já praticadas no CAPS parecem ser iniciativas viáveis e a sua ampliação 

pode representar um importante ganho aos padrões de inserção social. 

 

Conclusão 

 

A partir da analise das informações coletadas foi possível perceber que o interesse 

por alguma forma de trabalho que se adeque ao perfil individual de cada uma das pessoas. A 

opção ao que atualmente é oferecido seria viabilizar de alguma forma a inserção dos usuários 

em empresas em que houvesse flexibilidade no exercício da função e do horário praticado, 

poder-se-ia encontrar meios de promover a inserção dos usuários para exercer atividades não 

complexas. O poder publico deve incentivar empresas, especialmente aquelas que possam 

oferecer vagas em serviços não complexos ou que não exijam uma demanda de horários pré-

determinados, fazendo um acordo com o objetivo de empregar estas pessoas. Contar com a 

sensibilização de empresas em entender que a oportunidade de trabalho é importante para a 

construção do cidadão. 

As formas de trabalho e de remuneração são fatores a serem adaptados a cada um dos 

usuários envolvidos nesse processo. O principal foco deve ser a busca pelo trabalho a ser 

feito, pois este o torna satisfeito acerca dos resultados, a motivação é caracterizada por aquilo 
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que você faz. O salario não é motivo de satisfação, ele é fator de dispersão dos problemas, 

contudo a remuneração por ser realizada de acordo com a produção ou por alguma variável 

qualquer como por base de mérito. Os horários, basicamente devem ser flexíveis, podendo o 

trabalhador determinar a forma de cumprir a carga horária semanal, dentro de limites 

aceitáveis e parâmetros pré-estabelecidos.  Em empresas modernas existe compartilhamento 

de tarefas, onde dois ou mais funcionários dividem um trabalho tradicional de 40 horas 

semanais. Ou mesmo o trabalho a distancia, permitindo que o trabalho seja executado no 

CAPS, por alguns dias da semana.  

É difícil avaliar a expectativa em função da produtividade de portadores de 

esquizofrenia, pois, existem limitações características da doença que impedem a contratação 

desses para determinadas funções. Pessoas com problema de saúde mental podem faltar mais 

que uma pessoa com deficiência física ou mesmo uma pessoa sem limitações. No entanto a 

sua contratação pode ser para ocupar cargos mais simples, que não exija muito de suas reais 

capacidades, ou seja, aloca-lo ao tipo de tarefa adequada. Agir de forma normal, cobrando as 

competências exigidas, com um funcionário especial, fará sentir-se bem emocionalmente e 

estimulado. 
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