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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as relações percebidas entre 
condições de trabalho e a saúde, na perspectiva de bem-estar, pelos profissionais 
de saúde da Policlínica Zona Oeste. Foram utilizadas como bases teóricas as 
categorias de condições de trabalho de Borges et all, (2013 no prelo) : condições de 
trabalho contratuais e jurídicas; condições de trabalho físicas e materiais; condições 
de trabalho de processos e características do trabalho e condições de trabalho 
sociogerenciais e para a análise de bem-estar pessoal no trabalho  as categorias de 
Dessen e Paz (2010): relações com colegas, identificação com a organização, 
oportunidade de crescimento, relações com pacientes, valorização e realização. 
Para isso, a pesquisa utiliza-se da estatística descritiva e da análise de conteúdo de 
Bardin (1977) além do auxílio do software Manyeyes, com o uso de nuvens de 
palavras e árvores de palavras. Foi possível identificar que as condições de trabalho 
possuem fortes relações com a saúde dos profissionais de saúde da Policlínica, 
principalmente no que diz respeito às condições físicas e matérias que são precárias 
e interferem nas outras dimensões das condições de trabalho e das condições de 
saúde. O bem-estar dos profissionais encontra-se comprometido nas dimensões da 
realização e oportunidade de crescimento e interferem na saúde equilíbrio dos 
profissionais.  

  

Palavras-Chave: Condições de trabalho; Saúde; Bem-Estar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study had like general objective analyzed the relation observed between 
working conditions and healthy, in the welfare perspective, by the Policilínica Zona 
Oeste´s healthy professionals. Were used like theoretical bases the categories of 
working conditions of Borges et al. (2013): working conditions and contractual legal; 
physical working conditions and materials; working conditions and characteristics of 
the work processes and working conditions and social management. For the analise 
of personal wellness in the job, were used the categories of Dessen and Paz (2010): 
friendship relations, relationship with the organization, growth opportunity, relations 
with “customers”, valuation and realization. For this, this research use the descriptive 
statistic and Bardin (1977) ´s content analysis besides the help of Manyeyes 
software, using the word clouds and trees words. Was possible identify that the 
working conditions have strong relations with the health of the health professionals of 
Policlínica, mainly about the physical and materials conditions that are precarious 
and  influences the other dimensions of working conditions and conditions health. 
The welfare professionals is spoiled in the dimensions of realization and growth 
opportunity and influences the professional´s health. 

 Keywords: Working Conditions, Health, Wellfare. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto atual das organizações é diretamente influenciado pelas 

mudanças advindas da globalização pois as organizações são sistemas abertos que 

sofrem influências do meio e precisam se adaptar às necessidades e desafios 

impostos pela sociedade contemporânea. Variáveis políticas, econômicas, 

comerciais, sociais, tecnológicas e ambientais são algumas das forças a serem 

consideradas pelas organizações. A constante atualização no uso de novas 

tecnologias em função da eficiência organizacional, por exemplo, é um dos desafios 

a serem superados, tendo em vista as exigências do mercado. A busca pela 

excelência na qualidade, por padrões de eficiência, pela eficácia e pela efetividade 

gerencial e o foco constante na formação adequada de gestores e equipes de 

trabalho são realidades atualmente encontradas nas organizações públicas e 

privadas. 

Nota-se que as organizações em busca de posicionamento no mercado ou 

do simples reconhecimento de seus serviços, muitas vezes focalizam seus esforços 

nos fins e esquecem os meios, ou seja, pensam no que fazer e esquecem como 

fazer, deixando de lado aspectos como às condições de trabalho. Consideram-se 

condições de trabalho tudo o que envolve o trabalho e o seu entorno (MUCHINSKY, 

1994; PEIRÓ, 2002). Logo, as condições de trabalho envolvem as condições do 

ambiente físico, a organização do processo de trabalho e as relações que se 

estabelecem entre os atores sociais envolvidos, sejam eles gestores, pares ou 

clientes (COSTA, 2013). 

É importante ressaltar que essas condições podem refletir diretamente no 

bem-estar do indivíduo, na saúde física e mental, podendo provocar o aparecimento 

de doenças advindas de estresse ou de outras enfermidades físicas e psicológicas. 

Existem inclusive doenças diretamente relacionadas ao ambiente de trabalho, 

oriundas das características de cada função e de fatores que podem interferir na 

saúde e no bem-estar do profissional. Essas doenças e agravos estão descritas no 

Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2001). Contudo, quando o 

agravo ocorre como alteração do bem-estar, ainda é difícil o diagnóstico e o 
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estabelecimento do nexo com o trabalho (JACQUES, 2007), embora as 

consequências se revelem nos resultados e atividades do trabalho, formando um 

círculo vicioso. 

O campo de estudos que se dedica ao entendimento da relação entre saúde e 

trabalho é denominado Saúde do Trabalhador. Segundo Nardi (2002) enquanto a 

medicina do trabalho e a saúde ocupacional se voltam para as patologias, o campo 

da saúde do trabalhador se volta para o papel ativo do trabalhador como sujeito 

atuante no processo saúde/doença e não como o objeto das ações de atenção à 

saúde. Consequentemente, as práticas de atenção à saúde do trabalhador, bem 

como as investigações científicas sobre a temática necessitam do protagonismo 

desses atores sociais. 

Para que haja uma melhor compreensão de aspectos como saúde e bem-

estar no ambiente organizacional se faz necessário uma observação ampla e 

contextualizada, levando em consideração aspectos sociais refletidos no trabalho, 

assim como influências do trabalho na vida do homem e da sociedade em que este 

está inserido. Existe uma relação direta entre o trabalho e o próprio homem. Marx e 

Engels (1999, p.14) indicam que “o mundo é produto do trabalho humano como 

realidade histórica construída coletivamente pelos humanos”. Engels (1999) afirma 

que até certo ponto o trabalho criou o próprio homem. Com isso, observa-se que o 

homem é fruto do trabalho, tanto quanto criador, uma vez que o trabalho é refletido 

em sua vida, ao mesmo tempo esse homem pode modificá-lo. Se o ambiente de 

trabalho não oferecer condições suficientes, isso poderá prejudicar o seu bem-estar, 

em resposta a isso, ele deve interagir na busca por melhorias. O homem é um ser 

social e precisa ser visto de forma holística, em sua totalidade. Isso inclui aspectos 

psicológicos, econômicos, culturais, emocionais, familiares, entre outros, pois o 

homem é o que ele faz, logo precisa existir para ser. A consciência é construída na 

existência (POLITZER; BESSE; CAVEING, 1970).  

No mundo do trabalho, uma das áreas que vem demandando grande atenção 

à saúde do trabalhador é a assistência à saúde, em que o trabalho é tenso pela 

própria natureza da atividade, pois lida com riscos físicos e psicológicos, lidando 

com doenças, doentes e constantes riscos físicos, químicos e biológicos. Em razões 

disso, vários estudos vêm sendo realizados ao longo dos anos evidenciando tanto 
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questões específicas relacionadas ao trabalho dos profissionais de saúde (ELIAS; 

NAVARRO, 2006; LIMA JÚNIOR, 2008; GOUVEIA, 2009; PINTO, 2009; FURTADO, 

2009; MAGNAGO et al., 2010) como aos agravos à sua saúde (RAMMINGER, 2002; 

MEDEIROS et al., 2005; VEIGA, 2007; SILVA 2008). No setor de saúde também se 

encontram instituições em rede assistencial, sendo que os hospitais figuram no topo 

da complexidade das ações. Em virtude disso, a literatura sobre as condições de 

trabalho e o bem-estar de profissionais de saúde em outras instituições de menor 

complexidade não é tão vasta quanto aquela sobre os profissionais nos hospitais. 

Com a discussão iniciada anteriormente espera-se ter evidenciado que as 

organizações como um todo, e em especial, as de saúde, precisam buscar uma 

melhor compreensão no que diz respeito às influências do ambiente de trabalho 

sobre a saúde dos indivíduos que ali se encontram e indicar ou aplicar leis e 

diretrizes voltadas para as condições de trabalho, com foco na segurança, higiene e 

saúde dos servidores, além da preocupação com os processos de trabalho, relações 

interpessoais e acima de tudo o cumprimento de regras pré-estabelecidas de acordo 

com as necessidades das categorias profissionais, suas atribuições e seu ambiente 

de trabalho. Não obstante, é clara a dificuldade em mostrar aos indivíduos 

responsáveis pelos níveis estratégicos das organizações, a importância na atenção 

à saúde e segurança dos servidores e o quanto os resultados dessas práticas 

podem ter reflexos diretos para com o desempenho global das instituições (WAYNE; 

BOUDREAU, 2010).  

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas no âmbito da saúde no Brasil, 

em especial na cidade de Natal-RN, buscou-se investigar uma unidade de saúde 

pública municipal - a Policlínica Zona Oeste da cidade do Natal-RN. Atualmente a 

instituição passa por uma mudança estrutural, tornando-se de fato uma Policlínica 

referência para a zona geográfica oeste da cidade. Segundo definição do manual de 

redimensionamento da secretaria municipal de saúde do Natal (2007, p. 19), a 

policlínica “é uma unidade de saúde para prestação de atendimento ambulatorial em 

várias especialidades (...) podendo ainda ofertar outras especialidades não 

médicas”. Apesar do foco no atendimento ambulatorial, a unidade configura-se como 

uma instituição de serviços integrados, pois inclui serviços complementares no 

âmbito da saúde, como odontologia, laboratório de análises clínicas, unidade de 
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esterilização, posto de vacinação, entre outros. A unidade tem como objetivo prestar 

serviços de saúde para os moradores da Zona Oeste de Natal-RN, o que inclui 10 

bairros da periferia da cidade. O quantitativo de profissionais de saúde atualmente 

na Policlínica Zona Oeste refere-se a 110 servidores para uma população distrital de 

221.239 habitantes, em um total de 47.209 domicílios, sendo a região que possui o 

maior número de bairros em situação de risco social (ANUÁRIO NATAL, 2013).  

Neste contexto, existe a possibilidade de exposição a diversos riscos entre 

os profissionais dessa unidade, no que diz respeito às atividades em saúde com os 

riscos vinculados às características do trabalho e ambiente e a outros fatores que 

podem influenciar as condições de trabalho desses profissionais. As interações entre 

os pacientes, colegas de trabalho, subordinados ou chefias também podem ser 

influenciadores, assim como as relações estabelecidas entre os profissionais de 

saúde e a unidade em questão, no que diz respeito ao vínculo empregatício e ao 

tempo dedicado à instituição e a outras possíveis atividades profissionais. 

Diante do quadro apresentado, o presente estudo busca responder à 

seguinte questão: que relações são percebidas entre condições de trabalho e a 

saúde, numa perspectiva de bem-estar, pelos profissionais de saúde que atuam 
em uma Policlínica? Tem como campo de pesquisa a Policlínica Zona Oeste, 

unidade de saúde do município de Natal, localizada no bairro da Cidade da 

Esperança. 

Para efeito de melhor compreensão do tema ora apresentado, entende-se a 

categoria Condições de Trabalho, como afirma Barbosa Filho (2010, p. 10) como 

“todas e quaisquer variáveis presentes ao ambiente de trabalho capaz de alterar e ou 

condicionar a capacidade produtiva do indivíduo causando ou não alterações ou 

depreciações a saúde deste”. No que se refere à saúde na perspectiva de bem-estar, 

entende-se que saúde e bem-estar são sinônimos, quando levado em consideração 

o envolvimento direto dos aspectos gerais da vida na saúde, compreendendo 

determinantes físicos, mentais e sociais, na busca pelo estado de razoável harmonia 

entre o sujeito e a sua própria realidade, levando em consideração aspectos 

econômicos, sanitários e culturais, desde que seja avaliado por meio da percepção e 

avaliação do homem para com a sua vida (SEGRE; FERRAZ, 1997; GALINHA; 

RIBEIRO, 2005; CHAVES, 2007; SIQUEIRA; PANDOVAM, 2008; COSTA, 2013). 



18 

 

Para responder ao problema de pesquisa foram formuladas as seguintes 

questões:  

 Quais as condições de trabalho dos profissionais de saúde da 

Policlínica Zona Oeste? 

 Quais as condições de saúde, na perspectiva de bem-estar, dos 

profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste?  

 Como os profissionais de saúde percebem as influências das 

condições de trabalho nas condições de saúde, na perspectiva de bem-

estar? 

Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral  compreender as  

condições de trabalho e saúde, na perspectiva de bem-estar,  dos trabalhadores de 

saúde da Policlínica Zona Oeste ao tempo em que  procura estabelecer as relações 

percebidas pelos profissionais da saúde entre condições de trabalho e saúde, na 

perspectiva de bem estar.   

Tem como objetivos específicos:  

 Verificar as condições de trabalho dos profissionais de saúde da 

Policlínica Zona Oeste; 

 Analisar as condições de saúde na perspectiva de bem-estar dos 

profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste; 

 Identificar como os profissionais de saúde percebem as influências das 

condições de trabalho na perspectiva de bem estar 

A presente pesquisa justifica-se pela relevância do tema apresentado, tendo 

em vista a importância na avaliação das condições de trabalho, tanto para os 

gestores como para os próprios profissionais, podendo refletir na saúde do 

trabalhador e, por consequência, nos resultados da organização. O destaque e 

atenção à saúde do trabalhador, tema este frequentemente abordado em artigos 

científicos das diferentes áreas de estudo (GOMEZ; COSTA, 1997; GOMEZ; LACAZ, 

2005; SATO; LACAZ; BERNARDO, 2006), indica a necessidade de análise e 

discussão profunda sobre o tema para possibilitar aos gestores um discurso pautado 
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em práticas objetivas e concretas, neste caso, demonstradas por meio de uma 

avaliação precisa e próxima dos profissionais atuantes. 

A escolha do tema para a realização desta pesquisa encontra também razões 

no interesse do autor, por ter vivenciado em suas atividades profissionais discussões 

relativas à forma como as condições de trabalho influenciam a saúde. A atuação 

deste pesquisador no setor de Recursos Humanos de uma unidade de saúde 

filantrópica na cidade de Natal-RN confere experiências e observações quanto à 

carência dessa e de outras temáticas relacionadas à atuação de profissionais de 

saúde.  

A área de saúde mostra ser de grande exposição a riscos físicos, tais como a 

manipulação de medicamentos, perfurocortantes e contato direto com pacientes com 

enfermidades virais; e psicológicos, devido à complexidade e responsabilidade do 

trabalho e à relação com a morte e o sofrimento alheio, o que tornam as atividades 

em saúde insalubres. Dessa forma, pesquisar as relações entre condições de 

trabalho e saúde na atuação de profissionais de saúde, estabelece uma discussão 

necessária, ligada às práticas profissionais e propõe reflexões e possíveis ações de 

atenção aos trabalhadores de saúde. 

Sobre o tema em discussão destacam-se estudos atuais, o que indica a 

relevância e contemporaneidade do assunto, principalmente para a categoria 

profissional da saúde. Moraes (2005) discorre sobre o tema condições de trabalho e 

saúde dos trabalhadores de enfermagem que atuam na clínica médica. O objeto de 

estudo é a saúde dos trabalhadores de enfermagem e sua relação com as 

condições de trabalho em um hospital universitário na cidade do Rio de Janeiro. Os 

resultados apontaram que a saúde e as condições de trabalho estão inter-

relacionadas, devido a problemas de carga horária excessiva, acrescido de 

atividades domésticas e sem a prática regular de cuidados a saúde. Outro estudo 

desenvolvido entre profissionais de saúde por Veiga (2007) refere-se a condições de 

trabalho, fatores de risco e problemas de saúde percebidos pelo trabalhador de 

enfermagem hospitalar, que buscou analisar a percepção dos trabalhadores de 

enfermagem em uma unidade materno infantil sobre suas condições de trabalho, 

riscos ocupacionais e problemas de saúde. O estudo evidenciou que a percepção 

dos trabalhadores convergem para uma visão penosa do trabalho e que os mesmos 
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vivem sob condições inadequadas de trabalho o que resultam em problemas de 

saúde e altos índices de absenteísmo. Ainda dentro da mesma categoria profissional 

Costa (2013) propõe avaliar a relação entre saúde psíquica e condições de trabalho 

em dois hospitais da universidade federal do Rio Grande do Norte (Hospital 

Universitário Onofre Lopes e Hospital Universitário Ana Bezerra). Os resultados 

corroboraram que quanto mais as condições de trabalho são desfavoráveis, mais 

afetam à saúde psíquica e os afetos em relações ao trabalho. 

Por fim, no tocante à exequibilidade, a pesquisa mostra-se viável, tendo em 

vista que, em virtude da aplicabilidade do tema, o acesso aos profissionais de 

saúde, bem como às informações e dados da organização podem ocorrer mediante 

solicitações prévias à Secretaria de Saúde Municipal. Assim, espera-se que a 

execução desta pesquisa contribua para o aumento e desenvolvimento dos estudos 

em Gestão de Pessoas, Saúde do Trabalhador, Bem-estar e Condições de 

Trabalho, gerando ganhos que se traduzam em conteúdo e bases para uma ação 

gerencial estratégica, visando à melhoria nas condições de trabalho, e nas 

condições de saúde, refletindo na prestação de serviços de saúde à comunidade. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro deles refere-se a 

presente introdução que inclui o tema de pesquisa e problematização, os objetivos 

gerais e específicos e a relevância deste trabalho. O capítulo seguinte apresenta o 

referencial teórico que se divide em duas subseções principais: a primeira sobre 

condições de trabalho que discorre sobre o histórico e conceituação das condições 

de trabalho e sobre as taxonomias atuais para o estudo das condições de trabalho, a 

segunda subseção do referencial teórico aborda as concepções de saúde, 

discutindo sobre saúde e bem-estar e o ambiente de trabalho dos profissionais de 

saúde. O terceiro capítulo trata sobre a Policlínica Zona Oeste e o contexto 

gerencial. Já no quarto capítulo são detalhados os procedimentos metodológicos. O 

quinto capítulo descreve os resultados ao analisar os dados de acordo com as 

seguintes subseções: análise de perfil; condições de trabalho dos profissionais de 

saúde da Policlínica Zona Oeste; condições de saúde na perspectiva de bem-estar 

dos profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste e as concepções dos 

profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste, sobre suas condições de trabalho 

e sua saúde. Por fim, o último capítulo traz as considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Este capítulo tem como objetivo discutir as conceituações sobre condições de 

trabalho, saúde e bem-estar, as tipologias de condições de trabalho e bem-estar 

registradas na literatura, a saúde na perspectiva de bem-estar e o ambiente dos 

profissionais de saúde, adotando uma visão multidimensional desses conceitos e 

construtos. 

2.1.1 Histórico e Conceituações sobre Condições de Trabalho 

A Revolução Industrial trouxe as primeiras discussões sobre o ambiente de 

trabalho e as condições oferecidas, tendo como base do debate questões voltadas 

para as formas de organização do trabalho, tempo, custo e quantidade de produção 

para cada trabalhador. Nesse período, muitas mudanças ocorreram, pois o trabalho 

industrial passou a substituir o trabalho rural e o artesanal. Os trabalhadores 

abandonaram o meio rural em busca das fábricas, modificando, assim, as condições 

de vida, que continuaram precárias, com serviços estafantes e prolongados, além 

dos problemas com moradia e alimentação. Com o passar do tempo foram se 

destacando imperfeiçoes e injustiças do capitalismo industrial, tais como ausência 

de direitos trabalhistas, concentração de renda, falta de motivação e situações de 

saúde preocupantes, além de problemas sociais oriundos do sistema capitalista 

estabelecido. Correntes de representações de classes organizadas, em decorrência 

dos conflitos entre capital e trabalho, passaram a se estabelecer como reação 

natural do proletariado, elo mais fraco da economia, em busca da valorização dos 

trabalhadores (HOBSBAWN, 1977/2009; SEVALHO, 1993 MENDES, 1995; 

ORNELLAS; MOTEIRO, 2006). 

A industrialização se espalhou pelos demais países da Europa e EUA, 

gerando necessidades gerenciais e dando origem a diferentes movimentos e 

correntes de pesquisas em administração. Destaca-se aqui a era da produção em 

massa (1920 a 1949) que possui como principais expoentes Taylor, Ford e Fayol, 

introduzindo as correntes administrativas intituladas como Administração Científica. 
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Taylor (1856-1915) em sua obra catalogada em 1907 torna científicas as principais 

preocupações do trabalho, sobretudo em como tornar o trabalho mais ágil. No 

entanto, essa obra traz capítulos voltados para a moral do trabalhador, 

regulamentações quanto à fadiga no trabalho, salários, benefícios, psicologia dos 

trabalhadores, gratificação, padronização dos instrumentos e assistência ao 

trabalhador (TAYLOR, 1995; ORNELLAS; MOTEIRO, 2006). Destaca-se também as 

influências de Ford (1863-1947) que estabeleceu a linha de montagem em meados 

da segunda década do século XX. A indústria fordista sistematizou o trabalho 

mecanizado com a padronização de poucos modelos [carros] customizando a 

produção em série. Assim, houve a intensificação do trabalho com foco nos 

princípios de racionalização e padronização (BATISTA, 2006). 

Destaca-se também a Teoria da Administração das Relações Humanas 

resultante dos estudos de Elton Mayo, realizados entre 1924 e 1932, que possui 

como destaque as pesquisas desenvolvidas em Hawthorne, esses estudos tiveram 

início em experiências que visavam testar o efeito da iluminação na produtividade 

dos indivíduos. No entanto, as pesquisas identificaram efeitos relacionados ao 

comportamento humano no ambiente organizacional. A pesquisa se aprofundou 

nesta área, dando origem aos primeiros estudos das relações humanas no trabalho. 

A escola das relações humanas foi advinda de uma corrente de contraposição a 

Taylor, Ford e Fayol, oferecendo uma abordagem das relações humanas no 

trabalho, contribuindo com ideais de motivação, enriquecimento de cargos, 

ampliação do relacionamento interpessoal no trabalho, neutralização das lideranças 

e valorização da organização formal. Na tentativa de estabelecer uma nova 

concepção para com o trabalho e seus trabalhadores, movidos por consequências 

vistas a partir dos sintomas como absenteísmo, explícita desmotivação dos 

trabalhadores, fadiga e altos índices de ineficiência (HAMPTON, 1993). Esses 

estudos já mostravam preocupações voltadas para os trabalhadores, porém limitava-

se às questões de influência na produtividade que remetiam a possíveis custos ou 

perdas na lucratividade das organizações. 

Umas das primeiras tipologias de condições de trabalho segundo Ferreira e 

Donateli (2001) foi apresentada por Alphonse Chapanis; Joseph Tiffin e Ernest 

McCormick. Suas contribuições se deram, sobretudo, no reconhecimento do 
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trabalho humano e das interferências sociais e ambientais. Os autores reconheciam 

dois critérios de abrangência: o primeiro critério – Social - abrange questões 

pessoais inerentes ao homem como atitude, interesse, personalidade, instrução e os 

estímulos do ambiente de trabalho. Esta perspectiva é de grande avanço e repercute 

até as tipologias atuais, pois contribui no reconhecimento do homem como ser social 

influenciado e influenciador de seu meio, além de reconhecer a individualidade e 

diversidade humana nas organizações, levando em consideração as diferentes 

reações pessoais e, consequentemente, diferentes rendimentos e volumes de 

produção. O segundo critério – Fisiológico - refere-se às condições físicas do 

trabalho. Posteriormente, muitos autores utilizaram esse conceito como base na 

formação de tipologias da área no que diz respeito ao estudo das condições de 

trabalho a partir das condições ambientais, o que inclui as condições da atmosfera 

do trabalho como iluminação, ruído e condições quanto ao tempo, horas de trabalho 

e descanso (TIFFIN; MCCORMICK, 1959). Estes e autores compõem as principais 

obras de condições de trabalho nas décadas de 1950 a 1970 e influenciam os 

estudos da área até os dias de hoje: Ernest McCormick publicou, em 1957, o Human 

Engineering, considerado um dos primeiros livros de ergonomia nos Estados Unidos. 

E em 1958, juntamente com Joseph Tiffin, publicou o livro Industrial Psychology, 

traduzido para o português em 1969 pela EDUSP. Chapanis (1972), após a segunda 

Guerra, publicou a obra “A engenharia e o relacionamento homem-máquina”. A obra 

ficou conhecida nos EUA devido aos estudos na área militar, sobretudo com pilotos 

da aeronáutica.  

Nos períodos correspondentes a 1950 a 1969, o mundo passa pela então 

chamada era da eficiência representada pela Teoria da Burocracia de Weber. Nesse 

período, o comportamento dos indivíduos nas organizações teve foco na 

racionalidade, na autoridade e na dominação. As rotinas passam a ser cada vez 

mais padronizadas com uma forte divisão racional. Há grande foco na hierarquia e 

na impessoalidade das relações e nos altos níveis de formalização nas regras, 

políticas e comunicação das empresas (MAXIMINIANO, 2000). A busca pela 

eficiência no trabalho contribuiu para que os resultados passassem a ser mais 

importantes do que suas próprias atividades em si. As bases da eficiência apontam 

para a especialização, repetição de tarefas, menor variedade, autonomia mínima, 
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entre outros elementos, que fazem com que as relações de eficiência e satisfação 

no trabalho sejam inversamente proporcionais.  

Esse período (1950 a 1969) é marcado pela transição da sociedade 

industrial para a sociedade do conhecimento, o que requer do trabalhador 

habilidades para lidar com um mundo extremamente complexo, de incertezas e de 

instabilidade. A era industrial refere-se ao período pós-revolução industrial em que 

as indústrias detinham boa parte dos espaços de trabalho e eram as principais 

responsáveis pela economia, mesmo havendo a interferência dos conhecimentos 

humanos para solução de questões organizacionais. A era pós-industrial é 

conhecida também como a era da informação ou como a sociedade do 

conhecimento, o que representa o período de transição em que a economia deixou 

de ter bases na produção agrícola e na indústria, passando a ter maior foco na 

produção de informação e serviços. (MORETTI, 2003; ORNELLAS; MOTEIRO, 

2006). Essas mudanças mostram-se como um agravante dos aspectos laborais, pois 

além das condições físicas e mentais advindas da Revolução Industrial com suas 

novas características do trabalho e as necessidades humanas de aspectos 

psicológicos e sociais apontados pela Administração das Relações humanas, a era 

da informação destaca-se pela busca incessante por resultados, com exigências 

individuais e coletivas voltadas para o ritmo, conteúdo e características do trabalho, 

marcado pelo controle excessivo do trabalhador, pouca autonomia e inflexibilidade. 

Nota-se que essas características persistem até os dias de hoje na realidade 

organizacional e são vistas de forma isolada, mesmo havendo um efeito sistêmico 

de influencia conjunta a outras esferas organizacionais e pessoais. 

Os primeiros autores a interpelarem a visão sistêmica às condições do 

trabalho foram Leplat e Cuny (1977). Segundo eles, as condições de trabalho são 

constituídas pelas exigências impostas ao trabalhador e estruturadas em pelo 

menos quatro grupos de variáveis: objetivos do trabalho que indicam para que serve 

cada uma das atividades do trabalho, destinado a quem e a relação de tempo para 

quando precisa ser desenvolvido; condições de execução, o que indica os meios 

técnicos disponíveis, o ambiente físico, os regulamentos impostos pela organização 

e os aspectos da ergonomia; reciprocidade, relacionado à faixa salarial, benefícios 

sociais adquiridos, questões que envolvem transportes e recolhimento de encargos 

e as relações interpessoais no trabalho. Barbosa et al., (2006) acentuam o caráter 
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sistêmico levado em consideração por Leplat e Cuny (1977) pois os mesmos utilizam 

interações para diversas variáveis. Tanto Leplat e Cuny (1977) quanto Barbosa et 

al., (2006) chegam a um consenso, pois estabelecem o fato de que o homem e o 

seu trabalho constituem um sistema integrado. Logo, as condições de trabalho terão 

características interdependentes ao perfil do trabalhador.  

Na França, no final da década de 80, por Dejours questiona o modelo 

Taylorista, indicando que o sofrimento ou prazer ocorridos no ambiente de trabalho 

são de responsabilidade da organização do trabalho e são identificados por meio de 

sintomas relacionados ao contexto social e profissional, somados à estrutura da 

personalidade (MENDES, 1995). 

A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação 
específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições 
emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma 
história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos 
e uma organização do trabalho que os ignora." Dejours (1987 apud 
MENDES, 1995)  

O autor destaca dois aspectos até então não mencionados, quanto à 

responsabilidade das organizações para com o indivíduo, sobretudo nos impactos 

psicológicos e o fato das organizações ignorarem esta dimensão humana. Isso se 

fundamenta no fato de o homem possuir vontades próprias, projetos, desejos e 

esperanças, o que pode parecer óbvio, dada a simplicidade da inerência destes 

anseios humanos. No entanto, as organizações muitas vezes se ausentam dessa 

responsabilidade ou simplesmente não as reconhecem. Segundo Macedo e Canem 

(2009), os indivíduos possuem diferentes formas de ver o trabalho, devido à sua 

história de vida, traumas pessoais e superações, fazendo com que suas reações 

sejam distintas e as organizações precisam compreender e aceitar esta dimensão e 

buscar por ações amenizadoras, pois a diversidade é um agravante de conflitos e 

barreiras culturais. 

Wisner (1994), em conformidade com Dejours (1987 apud MENDES, 1995) 

considera que a dimensão psíquica do trabalho possui interferência direta na 

percepção do trabalhador quanto ao seu trabalho, seja em níveis positivos ou 

negativos. Isso se dá no contexto das relações indivíduo e organização. De um lado 

a pessoa e sua necessidade de prazer; do outro, a organização com suas regras e 

padrões e a adaptação do homem ao modelo imposto. 
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Muchinsky (1994) traz contribuições importantes no que diz respeito à visão 

sistêmica, o que corrobora Leplat e Cuny (1977). Muchinsky (1994) relacionou 

sistematicamente questões como características pessoais e acidentes de trabalho; 

vivências pessoais ao alcoolismo e uso de drogas; a ergonomia do ambiente de 

trabalho e os aspectos ergonômicos como biomecânica e fisiologia. Essas relações 

estabelecidas com base na visão sistêmica tiveram uma importante influência nas 

pesquisas de condições de trabalho, promovendo uma maior profundidade de 

análise, sob aspectos mais específicos de cada uma das dimensões.  

As contribuições de Muchinsky (1994) construídas sob as perspectivas 

sociais e psicológicas possibilitam a identificação de muitos aspectos numa esfera 

interdisciplinar, tendo em vista a visão do homem como ser criador e influenciador 

do meio e ao mesmo tempo produto do seu meio. O reconhecimento dessas 

dimensões possibilita legitimá-las numa possibilidade de multidimensionalidade. 

Outra contribuição importante é a multicausalidade, pois ao aceitar múltiplas 

dimensões como legítimas e parte de um sistema, estas também se combinam e 

exercem influências entre si. Esse fato é gerador de diferentes pesquisas na última 

década (MATOS, 2000; METZNER; FISCHER, 2001; NAUJORKS, 2002) fruto da 

aceitação multidimensional e da busca na compreensão da multicausalidade. As 

pesquisas atuais buscam identificar relações de causa e efeito entre as dimensões, 

relacionando temas aparentemente distintos e levando em consideração fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho, características do trabalho, fatores pessoais e 

de necessidades sociais, muitas vezes fenômenos contemporâneos, encontradas 

apenas na atual conjuntura econômica-social, política e do trabalho. 

Na mesma década de publicação de Muchinsky (1994), meados da década 

de 90, a Europa passava por uma série de modificações nas esferas 

socioeconômica, política e laboral. Esses fatos foram de grande influência no avanço 

dos estudos das condições de trabalho, sobretudo, entre os pesquisadores 

espanhóis, dando origem a uma série de pesquisas. Nessa época foi sancionada a 

Lei de Prevenção de Riscos no Trabalho (Lei 31/1995), marco das medidas legais 

com a finalidade de garantir a saúde dos trabalhadores tendo em vista as condições 

de trabalho na Europa. Diante das necessidades políticas e socioeconômicas, 

destaca-se o aprofundamento de pesquisas voltadas para o trabalho e suas 
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condições laborais. Munduate e Peiró (1999) citam a importância de autores como 

eles próprios, Munduate e Peiró, (1994, 1997, 1998), além de Prieto, Fernández-

Ballesteros e Carpinteiro (1994), Huertos e Padilha (1997).  

Dentre os autores espanhóis citados por Munduate e Peiró (1999), 

destacam-se as contribuições de Prietro (1994), que traz uma reflexão que rompe 

com o que era usual naquela época para os estudos na área, pois sugere as 

seguintes categorias para a compreensão das condições de trabalho: a abrangência 

do conteúdo do trabalho; o ambiente de trabalho; os aspectos do emprego e as 

condições salariais. O autor argumenta sobre a importância de relacionar as 

condições de vida pessoal dos indivíduos com o trabalho e contribuiu de forma, até 

então, não explorada, quanto aos aspectos relativos ao emprego, regulação do 

mercado de trabalho, condições jurídicas de contratação, estabilidade versus a 

instabilidade, a natureza dos postos de trabalho e os critérios de seleção adotados 

pelas empresas, entre outros. 

Ramos (2002) defende as ideias de Prieto (1994), destacando a importância 

de uma visão ampla das condições de trabalho. Defende ainda que é preciso levar 

em consideração qualquer aspecto da circunstância do trabalho, sejam eles fatores 

físicos ou circunstâncias temporais, desde que estejam relacionados às condições 

sobre as quais os trabalhadores desempenham suas atividades profissionais. O 

autor destaca também outras áreas científicas que indicam para uma definição tão 

ampla quanto a de Prieto (1994) como a OIT, OMS - Organização Mundial de 

Saúde, INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo e o Direito 

do Trabalho na Espanha. Prietro (1994 apud RAMOS et al., 2002) descreve que as 

condições de trabalho compreendem o conteúdo e as características do ambiente de 

trabalho. 

De forma semelhante e levando em consideração as ideias de Prieto (1994), 

bem como, de outras contribuições de autores anteriormente mencionados, Ramos 

(2002) apresenta, de forma mais detalhada, categorias na construção de uma 

taxonomia das condições de trabalho. Essas novas discussões nascem neste século 

e caracterizam-se por categorias mais atuais e abrangentes. São bases teóricas 

para os estudos mais recentes na área de condições de trabalho, segundo as 

descrições do próximo subcapítulo. 
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2.1.2 Taxonomias Atuais para o Estudo das Condições de Trabalho 
 

Ramos, Peiró & Ripoll (2002) abordam a discussão em torno do termo 

condições do trabalho entre os diferentes autores e apontam para as condições em 

que o trabalho é realizado, sob duas vertentes: as relações de trabalho e a 

organização dos processos laborais. Segundo os autores, o construto das condições 

do trabalho inclui tanto elementos do trabalho em si, como elementos situados em 

torno do trabalho. Ramos et al. (2002) apresentam a seguinte taxonomia: 

Quadro 1 – Taxonomias das condições de trabalho segundo Ramos 
Categorias Conceitos 

 

Condições de emprego 
Contratação, salário, estabilidade, segurança, 
mercado de trabalho, juntamente com 
condições que constituem o contexto 
regulador do setor produtivo. 

 
Condições ambientais Ambiente físico, variáveis espaço-geográficas 

e dimensão espacial-arquitetônica. 

 
Condições de segurança 

 
Relacionadas com a saúde do trabalhador; 
consideram o estresse e o bem-estar 
psicológico. 

 

Características da tarefa 
Tem relação com a forma como o trabalho é 
realizado e inclui aspectos como conflitos, 
expectativas do trabalhador, desempenho, 
participação, etc. 

Processo de trabalho. Diz respeito à divisão e organização do 
trabalho 

 

Condições sociais ou organizacionais 
Dizem respeito às relações interpessoais no 
contexto do trabalho, divisão da autoridade, 
entre outros. 

Fonte: Adaptado de Ramos et al. l (2002) 

Esses autores agregam a dimensão sócio-organizacional, enfatizando o 

papel das relações interpessoais, o que abrange a esfera dos estudos do clima 

organizacional. Em conformidade com Ramos et al. (2002), os autores Blanch et al. 

(2003) contribuem para os estudos indicando que as condições de trabalho são 
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conjuntos de circunstâncias em que se desenvolvem as atividades laborais e que 

incidem tanto na experiência laborativa como na dinâmica das relações que se 

estabelece no trabalho. As mudanças nas condições de trabalho repercutem na vida 

cotidiana das pessoas, famílias e comunidades, conferindo novos significados à 

mesma experiência laboral. Para Blanch et al. é necessário levar em consideração 

os seguintes construtos: 

Quadro 2 – Taxonomias das condições de trabalho segundo Blanch 
Categorias Conceitos 

Contrato 
Modalidade, salário e condições sociais e 
sanitárias 

Ambiente físico 
Temperatura, ruído, iluminação, equipamento, 
ergonomia, etc. 

Ambiente social 
Estrutura e configuração do espaço, 
privacidade, etc. 

Higiene e segurança Riscos físicos e psicossociais 

Tarefa Autonomia, responsabilidade, criatividade, etc 

Rol Ambiguidade, conflito, sobrecarga, variedade, 
etc 

Processo Organização e divisão. 

Tempo Duração da atividade; intensidade e pressão. 

Clima organizacional Aspectos grupais; estilos de direção e 
comunicação, etc. 

Fonte: Adaptado de Blanch et al. (2003) 

As contribuições de Blanch et al. (2003) foram, sobretudo, nas perspectivas 

multidisciplinar e interdisciplinar, de enfoque nas dimensões e divisões sociais e 

incorporam maior propriedade aos aspectos simbólicos. Blanch foi ainda mais 

específico do que Ramos, criando a dimensão específica de clima organizacional. 

Os dois autores também contribuem no papel dos riscos psicossociais juntamente 

com higiene e segurança no trabalho, o que corrobora Muchinsky (1994).  
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Garrido (2005) conceitua condições de trabalho como um conjunto de 

variáveis que definem a realização de uma tarefa concreta e o entorno na qual esta 

tarefa se realiza. O autor contribui para o tema oferecendo diferentes procedimentos 

de análise, um deles no que diz respeito aos aspectos objetivos como (condições 

objetivas de trabalho) e o outro quanto aos aspectos subjetivos (formas de 

valorização das condições de trabalho pelos trabalhadores).  

Quadro 3 - Taxonomias das condições de trabalho segundo Garrido 
Categorias 

Fatores físicos do trabalho Conteúdo do trabalho 

Lugar de trabalho Sistemas de incentivo 

Tempo Informação e participação 

Ritmos de trabalho Igualdade de oportunidades 

Controle e autonomia Violência no lugar de trabalho 

Fonte: Adaptado de Garrido et al. (2005) 

As contribuições de Garrido et al. (2005) destacaram-se pela atenção dada à 

percepção das condições de trabalho. Tal percepção é analisada por Garrido devido 

à maneira como o trabalho é realizado e como as características do indivíduo 

resultam na satisfação dele para com o seu trabalho. A satisfação implica no 

resultado do trabalho, por meio do rendimento e produtividade. Logo, o autor 

destaca o fato de que as condições concretas são tão importantes quanto as 

condições cognitivas e a forma como os indivíduos percebem seu trabalho e sua 

posição no trabalho. O lugar de trabalho é o foco principal das contribuições do 

autor, não havendo questões que envolvam outras dimensões da vida do 

trabalhador que possam estar relacionados de alguma forma ao trabalho. 

A EWCO (European Working Conditions Observatory) que é mantida pela 

União Europeia, indica quatro dimensões básicas para as condições de trabalho 

através da Annual review of working conditions in the EU (2005–2006): cuidados e 

segurança no trabalho; saúde e bem-estar dos trabalhadores; desenvolvimento de 

habilidades e competências e; conciliação entre trabalho e outras esferas da vida. 

Observa-se que muitas das contribuições da EWCO já haviam sido incorporadas por 

outros autores, no entanto, essas categorias contribuem numa linguagem mais atual 

e resumem em apenas 4 principais categorias o que alguns autores subdividem em 
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diferentes subáreas. Essas contribuições se assemelham bastante às ideias de 

Ramos et al. (2002) e trazem a categoria da conciliação entre trabalho e outras 

esferas da vida que, apesar do reconhecimento evolutivo do tema, não havia sido 

destacada por outros autores a ponto de ser definida como um construto específico. 

Essas categorias destacam-se por levar em consideração outros aspectos fora do 

ambiente de trabalho como uma forma de acolhimento, de acordo com as bases 

psicossociais. 

Borges, Alves-Filho, Costa e Falcão (2013, no prelo) contribuem para a 

evolução das ideias relativas às condições de trabalho por meio de uma síntese que 

resulta em uma taxonomia das condições de trabalho, contemplando quatro grandes 

categorias: condições contratuais e jurídicas; condições físicas e materiais; 

processos e características da atividade e; condições do ambiente sociogerencial. O  

Quadro 4 abaixo  descreve a abrangência desses construtos. 

Quadro 4 - Taxonomias das condições de trabalho segundo Borges 
Categorias Abrangência 

 

Condições contratuais e jurídicas 

Referem-se aos aspectos jurídicos, 
contratuais (no caso de haver emprego), 
estabilidade, modalidades de contrato, 
sistema de incentivo e tempo dedicado ao 
trabalho. 

 

Condições físicas e materiais 

Contemplam aspectos mais concretos do 
entorno do trabalho como condições físicas, 
instalações, espaço arquitetônico, condições 
de segurança física e/ou material, formas de 
lidar com o impacto do espaço geográfico e 
condições climáticas. 

 

Processos e características do trabalho 

Dizem respeito ao conteúdo das atividades de 
trabalho, à organização e divisão do trabalho, 
as demandas do posto de trabalho, os modos 
de execução das atividades e ao desempenho 
do trabalhador. 

 

Condições do ambiente sociogerencial 

Incluem aspectos das relações verticais e 
horizontais de trabalho, práticas sociais de 
gerência ou gestão e aquelas relacionadas 
com a inserção no mercado de trabalho como 
parcerias, redes de trabalho formais e 
informais, entre outras. 

Fonte: Adaptado Borges et al. (2013, no prelo) 
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As categorias de condições de trabalho incluem subcategorias que detalham 

a dimensão de cada uma delas. Os autores Borges et al. (2013, no prelo), 

desenvolveram as condições de trabalho com bases nas taxonomias presentes na 

literatura, dessa forma incluem diferentes dimensões relacionadas em uma mesma 

categoria. Para isso, se faz necessário exposição de forma detalhada, de acordo 

com o Quadro 5 que segue abaixo. 

 
Quadro 5 - Sínteses categorias e subcategorias das condições de trabalho 

Condições 
contratuais e 
jurídicas  

Regime jurídico  
Diz respeito à 
diferenciação entre 
trabalho e emprego e 
às condições de 
contratação no caso do 
emprego. (Remete ao 
mercado de trabalho).  

- Trabalho autônomo versus 
emprego  
- Emprego formal versus informal  
- Modalidade do contrato 
(indefinido, temporal, jornada 
completa, parcial, etc.)  

Sistema de incentivo  
Refere-se à variedade 
e às formas em que 
são oferecidas 
contrapartidas 
socioeconômicas ao 
trabalho realizado.  

- Salário  
- Salário de base fixa ou pago por 
comissão  
- Horas extraordinárias pagas  
- Assistências sociais e sanitárias 
(benefícios)  

Tempo  
Diz respeito à 
quantidade de horas 
dedicadas ao trabalho, 
à organização dessa 
quantidade de tempo e 
à estabilidade ou não 
de tal organização.  

- Número de horas semanais 
(duração)  
- Tipo de jornada (regular, móveis, 
por plantão, etc.)  
- Mudanças de horário  
- Turnos e horários de trabalho  
- Trabalhos nos sábados e 
domingos  
- Tempo de descanso e férias  

Condições 
físicas e 
materiais  
 
 

Fatores físicos do 
trabalho  
Abrangem os aspectos 
que caracterizam o 
ambiente físico, 
incluindo os aspectos 
relativos ao clima e/ou 
o preparo do ambiente 
de trabalho para lidar 
com as adversidades 
climáticas.  

- Nível de ruído  
- Temperatura  
- Vibrações  
- Inalação de vapores  
- Manipulação de substâncias 
tóxicas  
- Radiações  
- Umidade  
- Iluminação  
- Qualidade do ar  
- Limpeza  
- Higiene  

Lugar do trabalho 
(Espaço geográfico)  
Refere-se à “existência 

- Trabalho em casa versus espaço 
organizacional  
- Teletrabalho  
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de suficiente espaço 
para poder desenvolver 
a atividade laboral, a 
distribuição desse 
espaço, sua 
configuração e as 
relações que se 
estabelecem entre o 
espaço e os 
trabalhadores 
(privacidade/intimidade, 
territorialidade, 
densidade/dispersão, 
condições de 
isolamento).” (Ramos e 
cols., 2002, p. 43)  

- Trabalho executado na rua  
- Trabalho realizado em espaço 
aberto  
- Estrutura e configuração do 
espaço laboral, privacidade, 
distribuição territorial, etc  

Desenho espacial-
arquitetônico  
Abrange o espaço e os 
materiais e 
equipamentos 
necessários ao 
desempenho do 
trabalho (configuração, 
distribuição e desenho 
ergonômico do 
trabalho).  

- Trabalho em computadores  
- Posturas prejudiciais  
- Cargas pesadas  
- Equipamentos, mobiliário, 
instrumentos  
- Relações do trabalho com esses 
aspectos (ergonomia)  

Condições de 
segurança  
Refere-se a quanto os 
aspectos anteriores 
(físico, espacial, 
instalações e espaço 
arquitetônico) 
representam ameaças 
à integridade físico-
corporal dos 
trabalhadores, bem 
como às medidas e às 
práticas adotadas, 
tendo em vista a 
prevenção de que as 
ameaças se 
concretizem e de suas 
consequências.  

- Riscos das condições físicas do 
ambiente  
- Riscos gerados pelo uso de 
máquinas, ferramentas e 
equipamentos  
- Riscos oriundos no planejamento 
arquitetônico do espaço de trabalho  
- Dispositivos de prevenção  
-Vivência do acidente de trabalho e 
suas consequências  
- Doenças do trabalho  

Processos e 
características 
da atividade  
 

Controle e autonomia  
Diz respeito ao controle 
que o trabalhador 
dispõe sobre os modos 
de execução de suas 

- Possibilidade de eleger o ritmo de 
trabalho, os métodos e a ordem das 
tarefas  
- Possibilidade de descansar  
- Liberdade para eleger férias  
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atividades bem como 
sobre o tempo, ritmo e 
demais condições de 
trabalho. É o espaço 
de autonomia que o 
trabalho dispõe.  

- Autonomia, responsabilidade, 
iniciativa, exigência, variedade, 
interesses, criatividade, controle e 
complexidade das atividades  
- Inserção na hierarquia da 
organização e nível de autoridade 
(no caso de emprego)  

Ritmos de trabalho  
Refere-se ao modo em 
que se define a 
velocidade, cadência e 
sequência em que as 
atividades são 
executadas.  

- Velocidade de execução das 
atividades de trabalho  
- Necessidade de cumprir prazos  
- Tempo disponível para cumprir 
com as tarefas e/ou 
responsabilidades assumidas  

Conteúdo do trabalho  
Refere-se 
características da 
atividade e os atributos 
da tarefa e do fazer 
profissional.  

- Ajuste entre demandas e 
habilidades  
- Possibilidades de aprender 
atividades novas  
- Complexidade  
- Monotonia  
- Repetição  
- Necessidade de resolver 
problemas  

Processo  
Refere-se às formas de 
organização e 
distribuição das 
atividades e encargos 
do trabalho, aos 
métodos e técnicas de 
produção, ou, às 
demandas e 
planejamento do posto 
de trabalho.  

- Método e critério de organização 
do processo de trabalho  
- Divisão de atribuições e 
responsabilidades  

Papel social  
Abrange a previsão das 
funções sociais 
implicadas na 
realização ou execução 
das atividades.  

- Clareza de papéis  
- Ambiguidade e conflito  

Condições do 
ambiente 
sociogerencial  
 

Igualdade de 
oportunidades  
Diz respeito às 
possibilidades do 
trabalhador de lidar 
com as oportunidades 
do mercado de trabalho 
e como suas atividades 
o projeta diante da 
sociedade.  

- Objeto de discriminação (sexual, 
por idade, por nacionalidade, por 
incapacidades, etc.)  
- status, poder  
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Informação e 
participação  
Refere-se ao acesso às 
informações e 
possibilidades de 
participar e influir nos 
processos decisórios 
referentes aos 
processos e demais 
condições de trabalho 
(incluindo as condições 
de contratação no caso 
do emprego).  

- Informação sobre riscos  
- Possibilidade de discutir condições 
de trabalho  

Clima Organizacional  
Refere-se às 
características das 
relações interpessoais 
do ambiente 
sociogerencial, sejam 
essas relações 
horizontais, sejam 
verticais.  

- Coesão grupal, apoio mútuo, 
cooperação, empatia, cordialidade, 
harmonia, etc.  
- Estilo de direção e de 
comunicação, competitividade, 
tendências ao conflito, etc.  

Violência no lugar de 
trabalho  
Refere-se aos aspectos 
que expõem o 
trabalhador a situações 
de agressão (física, 
moral e psicossocial) e 
sofrer discriminações 
sociais e humilhações.  

- Possibilidades de agressão física  
- Ameaças de agressão  
- Possibilidades de agressões e 
assédio morais  
- Promoção de discriminação  
- Riscos psicossociais  

Fonte: Borges et al. (2013, no prelo) 

As contribuições de Borges, Alves-Filho, Costa e Falcão (2013, no prelo) se 

destacam, sobretudo, pela capacidade de síntese das esferas das condições de 

trabalho no processo de evolução do tema. Observa-se que esses autores 

conseguem agrupar as diferentes vertentes do tema condições de trabalho em 

apenas 4 categorias, de forma a abranger as principais contribuições dos demais 

autores citados ao longo dessa discussão. 

As condições contratuais e jurídicas sintetizam os aspectos relacionados ao 

vínculo do profissional com a organização e suas relações formais ou informais 

estabelecidas. Isso inclui a existência ou ausência de estabilidade no trabalho, tendo 

em vista os aspectos legais da legislação em vigor; a descrição do tipo de contrato 

existente entre trabalhador e organização; a existência de sistemas de incentivo 
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como benefícios sociais, benefícios previdenciários, auxílios e outras formas de 

assistência social e salarial complementar e; o tempo dedicado ao trabalho, não só 

na quantidade de horas dedicadas, como na forma como esse tempo é organizado e 

na estabilidade de tal organização (BORGES et al., 2013). 

As contratações podem variar entre cargos efetivos, formalizados pelas leis 

trabalhistas brasileiras ou prestadores de serviços públicos provisórios regidos por 

contratos de trabalho. Há ainda aqueles que não possuem vínculos contratuais e 

encontram-se na informalidade ou em diferentes formas de contratação, autônomos, 

subempregos e prestadores de serviços que possuem contratos provisórios, 

terceirizados e profissionais cedidos são exemplos da variedade dessa dimensão.  

Essas configurações trabalhistas remetem a outro tipo de relação entre 

indivíduo e organizações. Para o trabalhador, isso pode afetar no comprometimento 

com o trabalho e insegurança quanto à continuidade de vínculo. Essa mesma 

insegurança de permanência, também afetará a organização por não poder contar 

com o profissional em seu quadro efetivo, trabalhando sempre com a possibilidade 

de rotatividade de mão-de-obra e os efeitos e consequências nas tarefas e 

reintegração. Para Robbins (2009), o processo de socialização de novos 

profissionais à organização é lento, necessitando de pelo menos três estágios: pré-

chegada; o que o profissional traz de valores e atitudes para a organização; o 

encontro, momento em que confronta a possível discrepância entre suas 

expectativas e; metamorfose desejada, quando o indivíduo introjeta as normas da 

organização e do grupo de trabalho, as quais compreende e aceita. 

Quanto ao tempo dedicado ao trabalho, no Brasil, a maioria dos 

trabalhadores dedica um terço do dia (8 horas de trabalho diário), o que representa 

40 horas semanais. O Decreto de Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Art. 58 diz – 

“A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 

não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente 

outro limite”. O tempo semanal dedicado ao trabalho pode mudar de acordo com o 

tipo de atividade, além disso, esse tempo pode ser simbólico e na prática haver 

outros tipos de negociação ou até mesmo imposição quanto aos horários dedicados. 

A existência de horas extras, computadas ou não e a flexibilidade de horários com 

foco em resultados. Destacam-se ainda, diferentes tipos de revezamentos de turno e 
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dias, com plantões de 12 horas, combinados a 36 horas de descanso, de acordo 

com algumas escalas específicas de plantões, que são devidamente 

regulamentadas pela função. 

A adequação das atividades às leis que regem as condições formais de 

trabalho é fundamental para que não haja riscos de submissão a atividades sob 

condições de trabalho inadequadas que tragam prejuízos para a saúde, de caráter 

imediato ou futuro. A definição das tipologias das tarefas, assim como a duração de 

suas jornadas de trabalho, são elos comparativos para avaliação de suas condições 

de trabalho. 

Já as condições físicas e materiais levam em consideração os fatores físicos 

do trabalho e questões do espaço em que o trabalho é desenvolvido. Ramos et al. 

(2002, p. 43) explicam essa categoria descrevendo a sua abrangência: “(...) se 

referem principalmente à magnitude como a temperatura, a umidade, nível de ruído, 

iluminação, ventilação e pureza do ar (...), existência de vibrações, e inclusive as 

condições gerais de limpeza, higiene e ordem no lugar de trabalho”. O espaço onde 

o trabalho é desenvolvido deve apresentar condições para a realização das 

atividades. Esse espaço pode ser externo à instituição ou até mesmo em espaços 

virtuais. Na área de saúde alguns espaços de trabalhos precisam de confinamento.  

O ambiente arquitetônico e os equipamentos dispostos para o trabalho são 

fundamentais nessa categoria, o que abrange questões de ergonomia nas 

estruturas, equipamentos, mobiliários e instrumentos necessários para o trabalho 

saudável. Exigências de esforço físico ou repetitivo, riscos químicos e biológicos e 

demais riscos de acidentes de pequeno porte, incapacitantes ou fatais são fatores 

de possíveis exposições aos trabalhadores em áreas de atuação profissionais 

específicas. Dispositivos de prevenção e investigação dos riscos são necessários 

em todos os tipos de organizações. Para tanto existem NR´s - Normas 

Regulamentadoras divulgadas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e órgãos 

afins (HOEPPNER, 2003). 

Ressalta-se o dever da organização empregadora em oferecer aos 

indivíduos condições de trabalho segura e higiênica e que não sejam propícias a 

doenças e acidentes. Pedroti (1998), em conformidade com a Lei Nº 8.213, de 24 de 
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julho de 1991, artigos 19 e 20, descreve as distinções entre doença e acidente no 

trabalho. Enquanto doença apresenta na maioria dos casos uma resposta lenta, 

podendo resultar em ausência de sintomas aparente em seu primeiro estágio. O 

acidente, por exemplo,  tem como resultado uma resposta abrupta e geralmente está 

associada a perdas físicas ou materiais, por sua vez mais aparentes. 

Há uma série de variáveis presentes em um ambiente organizacional que 

pode influenciar as condições oferecidas. As variáveis físicas envolvem o ambiente 

de trabalho em si, compreendendo aspectos como a iluminação, sua adequabilidade 

à atividade a ser desempenhada; a ventilação, no que diz respeito à remoção de 

odores, fumaça, gases, isso inclui os possíveis fumantes; temperatura, quando se 

trata da manutenção de níveis adequados para cada ambiente, isso inclui ambientes 

úmidos que proliferem doenças; ruídos na remoção total ou parcial dos sons ou na 

utilização de protetores; e o conforto relativo quanto ao nível de agradabilidade do 

ambiente, que remeta ao repouso e a tranquilidade necessária para cada função. As 

variáveis materiais incluem a mobília ajustada ao tamanho das pessoas, máquinas e 

equipamentos que precisam estar adequados às características humanas e 

ferramentas que reduzam ao máximo as necessidades de esforços físicos e que não 

promovam doenças e acidentes de trabalho (BARBOSA FILHO, 2010). 

Os processos e características das atividades configuram a categoria que 

expressa o formato e a maneira como o trabalho é organizado e realizado, 

abrangendo o conteúdo do trabalho e as características presentes nas atribuições 

cotidianas do fazer profissional incluindo os níveis de complexidade, monotonia, 

repetição e possibilidade de aprender novas habilidades. O ritmo de trabalho 

também faz parte dessa categoria, sendo necessária a definição dos prazos, 

velocidades das atividades e tempo definidos para o cumprimento das atividades e 

responsabilidades assumidas (BORGES et al., 2013). 

Outras abrangências dos processos e características do trabalho envolvem o 

controle do trabalhador sobre o modo de execução das atividades e a autonomia 

que possuem para planejar as pausas e intervalos necessários, incluindo folgas e 

férias. Essa liberdade também abrange a possibilidade de participação na 

distribuição de responsabilidades e escolha dos métodos e processos de trabalho 

mais adequados. Para isso, os profissionais que atuam em equipe precisam ter 
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clareza no seu papel, evitando ambiguidades e conflitos, contribuindo para um 

ambiente colaborativo entre os membros da equipe. 

O ambiente de trabalho é marcado por padrões de comportamento, diretrizes 

e regras a serem seguidas. De forma geral, os empregados de iniciativas privadas 

ou públicas destinam pelo menos 8 horas de seus dias para as atividades 

profissionais e seguem os padrões estabelecidos pela instituição. Poucos ambientes 

de trabalho permitem flexibilidade e liberdade nos métodos de trabalho e formas de 

resultados. De forma geral, os indivíduos necessitam se adaptar aos padrões e 

ritmos de trabalho de suas instituições empregadoras. 

Novos postos de trabalho, oriundos das influências da globalização, permite 

uma maior interdependência entre os funcionários. Estruturas organizacionais 

inovadoras, como organogramas circulares e novos padrões de gestão, influenciam 

a gestão de pessoas, oferendo uma maior liberdade aos servidores. Para Robbins 

(2009, p. 5) “uma estrutura organizacional define como as tarefas são formalmente 

distribuídas, agrupadas e coordenadas” Porém, o mesmo autor destaca que “nem 

todo mundo prefere a liberdade e a flexibilidade das estruturas orgânicas. Há quem 

se sinta mais satisfeito e seja mais produtivo quando o trabalho é padronizado e a 

ambiguidade, minimizada”. Dessa forma, a relação de liberdade, flexibilidade é relativa 

à realidade de cada indivíduo e diz respeito às suas formas de trabalho. Logo, 

interferem nas condições que o trabalho se apresenta para os empregados. 

A autonomia vem sendo um dos patamares na busca de bem-estar pessoal 

nas organizações. É possível descrever os níveis de autonomia e poder observados 

no trabalho, como uma forma de crescimento profissional. O conteúdo do trabalho e a 

adequação com as habilidades do indivíduo representam o que se pode chamar de 

identificação com a função, o que pode ser revertido em satisfação organizacional. 

Rocha e Felli (2004, p.5) em estudos com profissionais de enfermagem identificaram 

os fatores que mais influenciam a qualidade de vida no trabalho, “condições de 

trabalho, aspectos de relacionamento interpessoal” (amizade, ambiente saudável, 

aceitabilidade no grupo) e "identificação profissional" (fazer o que gosta e se sentir 

bem). 
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A categoria condições do ambiente sociogerencial contempla as questões 

inerentes às relações interpessoais em diferentes posições e níveis da organização. 

Diz respeito às relações entre pares, chefias e subordinados, na busca por 

oportunidades e direitos iguais, na tentativa de identificação e exclusão de objetos 

de discriminação de todos os tipos (sexual, intelectual, incapacidades, idade e 

características individuas e outros) e violência no ambiente de trabalho, expondo o 

trabalhador a diferentes tipos de agressões (física, verbal, moral ou ameaças 

materiais, psicossociais, de segurança pessoal e outras). Estes aspectos também 

podem surgir das relações entre clientes e do ambiente externo à organização, caso 

a instituição não ofereça padrões de segurança básica (BORGES et al., 2013). 

O clima organizacional mostra-se um sensor de medidas das relações e 

comportamentos entre os membros da organização, indicando questões que 

envolvem a coesão dos grupos de trabalho, de apoio mútuo, empatia, cordialidade e 

harmonia nos ambientes profissionais. O estilo de liderança, tendências a conflitos e 

comunicação fazem parte dessa dimensão da categoria ambiente sociogerencial 

(MOL et al., 2010; BARBOSA FILHO, 2010). Ainda na esfera da comunicação, o 

acesso às informações necessárias para garantia da saúde e bem-estar pessoal e a 

possibilidade de participação nos processos de decisão e abertura ao diálogo são 

elementos de fundamental importância nessa categoria. Além disso, a pressão 

estabelecida decorrente da falta de equipamento e material em contrapartida com a 

alta demanda e falta de estrutura, configura-se uma situação sensível do ambiente 

sociogerencial, muitas vezes encontrada nas organizações, como desafios a serem 

superados entre gestores e equipe no cumprimento de suas responsabilidades 

(BORGES et al., 2013). 

A categoria condições do ambiente sociogerencial, indicada pelos autores 

Borges, Alves-Filho, Costa e Falcão (2013, no prelo), abrange o que Rocha e Felli 

(2004) identificaram em seus estudos sobre os profissionais de enfermagem. Os 

relacionamentos interpessoais indicados por Roche e Felli, sejam eles entre 

parceiros, subordinados ou chefias, são de fundamental importância na construção 

das condições de trabalho. Um clima organizacional favorável estimula as pessoas 

às suas atividades, da mesma forma que pode tornar o ambiente de trabalho 

estressante e indesejável.  
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Segundo Mol et al. (2010, p. 17) “as pesquisas que abordam o clima 

organizacional apresentam importância crucial para a percepção dos indivíduos 

sobre as organizações onde atuam”. A imagem que estes fazem de seu ambiente, 

de suas relações interpessoais, refletem como estes se sentem e perpassam por 

questões psicológicas e sociais, fundamentos integrantes das condições de trabalho. 

É importante esclarecer que este trabalho não busca realizar uma pesquisa de 

clima, mas pretende-se ressaltar a importância do clima organizacional como 

possível ferramenta de medida para reflexão do bem-estar no ambiente 

sociogerencial das condições de trabalho. 

Apesar de haver incentivos ao distanciamento de questões pessoais de 

cunho emocional no ambiente de trabalho, o homem naturalmente constrói 

relacionamentos e também se baseia neles para estabelecer relações de satisfação 

e prazer no trabalho. Codo (1998, p. 90) defende a ideia de que: 

por mais alienado que seja o trabalho, por mais antipático que seja 
esta ou aquela pessoa, sempre a carga afetiva é grande: sedução ou 
intriga, afeto ou picardia, fofoca ou solidariedade, carinho ou 
demagogia, sorriso ou palidez. 

Dessa forma, a construção de ideias a respeito das relações estabelecidas 

no ambiente de trabalho deve ser de interesse organizacional, tendo em vista seus 

possíveis reflexos e dimensões. Barbosa Filho (2010, p. 10) inclui entre os elementos 

formadores do conceito de condições de trabalho “a prescrição e o conteúdo das 

tarefas, as relações interpessoais.” 

Outra questão a ser abordada sobre este item, diz respeito às relações 

hierárquicas. Peduzzi (2007, p. 3) faz referência a padrões hierárquicos como 

resultados de especialidades de trabalho, indicando existência de desigualdades. “A 

hierarquia institucional expressa tanto a estrutura organizacional e o modelo de 

gestão, como a pirâmide de disciplinas, (...) o que, no  conjunto, expressa relações 

de mando”. As relações hierárquicas e como cada indivíduo as entende interferem 

na forma de compreensão das relações interpessoais, o que facilmente reproduz 

ideias de superioridades e mandos, podendo ser refletidas na estima e nas relações 

entre chefias e subordinados.  
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As informações e o diálogo no trabalho são de fundamental importância não 

só para o ambiente sociogerencial como para as condições de trabalho em seus 

diversos aspectos. A possibilidade em discutir as condições de trabalho e de 

participação nos processos de decisão da organização reflete a forma como o 

indivíduo se percebe no seu ambiente de trabalho e como é tratado pelos colegas, 

chefias e subordinados. Se as suas ideias são aceitas pela equipe, logo este será 

respeitado e ouvido. A recíproca é verdadeira para aqueles que despertam a 

admiração natural dos colegas e consequentemente suas opiniões são facilmente 

aceitas. 

No tocante ao tema violência no ambiente de trabalho destacam-se as 

discussões sobre assédio moral, pois nos últimos tempos esse tema tomou altas 

proporções, devido as denúncias repercutidas na mídia e a consciência sobre o 

assunto por parte dos trabalhadores. Barreto (apud HELOANI, 2004, p. 4) define 

assédio moral ou violência moral no trabalho como:  

exposição de trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras 
e humilhantes durante o exercício de sua função, de forma repetitiva, 
caracterizando uma atitude desumana, violenta e antiética nas 
relações de trabalho, assédio este realizado por um ou mais chefes 
contra seu subordinado. 

A violência no trabalho pode ser encontrada entre os colegas de trabalho, 

entre os clientes e principalmente entre aqueles que exercem poder para com o 

indivíduo. Na verdade, a violência no trabalho sempre existiu, intrinseca ao próprio 

sistema macroeconômico em que o processo disciplinar favorece naturalmente o 

aparecimento de violência uma vez que o superior hierárquico detem um certo poder 

pelo seu subordinado. 

Tendo em vista as categorias de Borges et al. (2013 em prelo) referente às   

condições de trabalho, observa-se que essas diferentes formas de compreender o 

mundo do trabalho e as condições apresentadas pelas organizações para o 

desenvolvimento das atribuições de cada função possuem fatores particulares e 

específicas. As categorias apresentadas não podem ser generalizadas sendo 

necessário que haja estudos específicos para cada tipo de organização, levando-se 

em consideração sua área de atuação, desafios, características de trabalho e o perfil 

de seus profissionais e suas relações. 
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O ambiente de trabalho necessita ser pensado para que a promoção à saúde 

seja elemento fundamental.  Para isso, as condições de trabalho devem promover o 

bem-estar do indivíduo, criando ambientes saúdáveis, que de fato promovam a saúde. 

No entanto, é importante deixar claro o que entede-se por saúde, tendo em vista uma 

vasta conceituação e abrangência do termo. Naturalmente, o conceito de saúde irá 

influenciar diretamente a configuração das condições necessárias para um trabalho 

saudável. A discussão sobre as concepções de saúde é o tem do próximo tópico. 

 

2.2 CONCEPÇÕES DE SAÚDE  

 

A conceituação de saúde como ausência de doença é uma ideia constante 

ao longo dos tempos e culturas. As primeiras representações do binômio saúde-

doença se deram entre os povos sem escrita, pois a doença era vista como o 

resultado de influências de entidades sobrenaturais, externas, de forma que o 

indivíduo não poderia fazer muita coisa para evitar sua enfermidade. Alguns desses 

aspectos se perpetuam até os dias de hoje, pautados de caráter religioso, castigos 

divinos e maldições. Também revestem as representações de saúde e doenças 

sentimentos como culpa e medo em conformidade com permanências culturais. Um 

exemplo atual se deu na epidemia da AIDS, pois inicialmente esta doença foi 

divulgada comum entre homossexuais e usuários de droga, o que trouxe uma série 

de preconceitos morais (SEVALHO, 1993, BARROS, 2002, SZUKALA, 2010). Por 

isso, a reflexão de diferentes momentos da história é fundamental para a construção 

do termo saúde, principalmente quando o termo é discutido no ambiente 

organizacional. 

O período de maior impacto e ascensão ao trabalho ocorreram durante a 

revolução industrial, com a Europa passando por uma transformação social e de 

condições de saúde devastadora a partir de uma maior concentração de pessoas 

em núcleos urbanos, tendenciosos ao crescimento desordenado gerados devido à 

expansão do capital. E, foi nesta revolução europeia, que houve o surgimento da 

medicina social, em meio às condições de vida e nascida da necessidade de 

controle do ambiente prejudicial. A medicina social teve bases na medicina 



44 

 

fisiológica de Broussais (via a saúde e a doença limitadas entre si pelo excesso ou 

diminuição do trabalho fisiológico normal sob a ação de estímulos ambientais 

externos). No entanto, vale salientar que esta forma de saúde e tratamento nasceu 

das necessidades primárias numa realidade urbana precária. Com isso, preocupou-

se no primeiro momento com o ambiente e os aspectos vivenciais, indo de encontro 

à medicina clínica, que por sua vez seguia apenas sinais e sintomas da doença e 

não levava em consideração as suas causas e condições de vida (VIRCHOW, 1962, 

apud SEVALHO, 1993). 

Com isso, constata-se que tratar da questão saúde ou doença é entregar-se 

a uma discussão complexa que adentra as definições de saúde e suas dimensões 

conceituais.  Ao longo da história da ciência ocidental, a saúde foi sempre 

conceituada pelo modelo biomédico a partir de um paradigma cartesiano, 

estabelecida pelo modelo mecanicista da vida. A doença por sua vez era vista como 

o mau funcionamento do corpo e o papel da medicina limitava-se a intervir 

quimicamente ou fisicamente, a fim de reestabelecer o funcionamento do 

mecanismo orgânico (CAPRA, 1982/2006; SEVALHO, 1993). 

Essa definição tem fundamento em Descartes que estabeleceu que a mente 

é mais importante que a matéria. Logo, o mesmo trouxe a separação e diferenciação 

entre corpo e mente. Descartes chegou a afirmar que não há nada no corpo que 

pertença à mente e nada na ideia da mente que pertença ao corpo. Essas ideias 

influenciaram as ciências modernas e trouxeram  a dúvida para algumas ideias da 

física, química e biologia, posteriormente reafirmadas por novas descobertas 

científicas, como as partículas atômicas e as descobertas de Newton. Nas ciências 

humanas essa afirmação confundiu as relações entre mente e cérebro que logo 

depois foram desenvolvidas pela psicologia, dando origem às suas três principais 

escolas: os estruturalistas que estudaram a mente através da introspecção e os 

elementos básicos da consciência; o behaviorismo que concentrou-se 

exclusivamente nos estudos do comportamento e a psicanálise que estudou o 

inconsciente e suas manifestações (CAPRA, 1982/2006). 

A definição de saúde mais elementar, logo, a de maior aceitação no senso 

comum é a de saúde como ausência de doença, em que o indivíduo saudável é 

aquele que não possui doença. Dessa forma, a doença precisa ser visível, 



45 

 

identificada, caso contrário o mesmo está saudável. Leriche 1940 (apud 

CANGUILHEM, 2006) define a saúde como “a vida no silêncio dos órgãos”. Este 

autor crítica as ideias de Leriche trazendo uma nova abordagem, definindo saúde 

como norma vital. Para Canguilhem (1943), a saúde está ligada à forma pela qual os 

indivíduos interagem com os eventos da vida. O autor acredita que o homem possui 

uma plasticidade ligada às suas normas vitais, de sobrevivência básica e apresenta 

contribuições para os conceitos por afirmar que as normas humanas variam a 

depender da cultura, devido à relação sócio-psique-soma. Para ele, à medida  que o 

homem cria gêneros da vida, inventa também modos de ser fisiológicos. 

A definição de saúde de maior impacto é a da OMS – Organização Mundial 

de Saúde (WHO. 1948) que conceituou saúde como o completo bem-estar físico, 

mental e social do indivíduo. Esta definição representou um salto fundamental na 

construção do conceito de saúde, pois saiu de uma concepção limitada de saúde 

como ausência de doença para a ampliação do conceito de saúde como estado de 

bem-estar. A simples ausência de doença como saúde, implica na compreensão de 

que as doenças precisam ser demonstradas, ou seja, de alguma forma necessitam 

de visibilidade  para que então seja diagnosticada a falta de saúde, o que remete ao 

indivíduo, pouco ou nenhum controle sobre sua vida. Além disso, este aspecto exclui 

uma série de transtornos que não são claramente visíveis, como transtornos mentais 

e emocionais.  

Apesar de atualizada, a definição da OMS sofre críticas devido ao caráter 

utópico que apresenta e por não levar em consideração os aspectos do ambiente. 

Capra (1986/2006) critica a definição de saúde da OMS alegando que embora a 

definição da OMS seja algo irrealista, pois descreve a saúde como um estado 

estatístico e de perfeito bem-estar, em vez de um processo em constante evolução, 

a OMS contribui para uma visão de natureza holística da saúde. Segre e Ferraz, 

(1997, p.3) definem saúde após criticas a definição da OMS da seguinte forma: 

“Saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. 

A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados 

de saúde e doença”. 

Boorse 1975 (apud ALMEIDA FILHO e JUCÁ, 2002) apresenta um conceito 

funcionalista e negativo de saúde. O autor acredita que saúde e doença possuem 
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aspectos objetivos, comuns a qualquer espécie e entende saúde como ausência de 

doença e com as seguintes consequências: saúde como oposto de doença e doença 

como função biológica sendo cumprida. Este conceito tem bases biológicas muito 

mais do que éticas. Dessa forma, a doença seria o termo negativo à saúde e este 

conceito estaria livre de valores. 

Conceituar saúde passou a ser uma tarefa ainda mais complexa sem 

grandes precisões e se aproxima cada vez mais ao conceito de vida. O que se 

compreende por saúde depende muito da realidade do indivíduo, padrões culturais, 

costumes, local de moradia, condições ambientais, período da história, entre outros 

fatores. Para se definir saúde é necessário observar questões Individuais (físicas, 

mentais), sociais, ecológicas, exigindo-se uma visão sistêmica da vida. O autor frisou 

que diferentes culturas oscilam entre a visão holística e reducionista da saúde e que 

não é necessário a criação de novas abordagens holísticas da saúde condizente 

com a física e com a concepção sistêmica dos organismos vivos, basta observar 

culturas como as ideias Xamanistas para com  a enfermidade. Essas ideias não 

acreditam no inconsciente individual e sim no inconsciente coletivo e social, o que a 

torna compatível com a moderna concepção da natureza. 

Segundo as ideias de Capra (1986/2006, p. 301) “a saúde é vista como um 

fenômeno multidimensional que envolve aspectos físicos, psicológicos, e sociais, 

todos interdependentes”. Para ele, a representação da saúde como extremo oposto 

e unidimensional é enganadora. O autor ainda explica que a doença física pode ser 

contrabalançada pela atitude mental positiva e por um apoio social, de forma que o 

estado global seja de bem-estar. De forma oposta, problemas emocionais ou 

isolamento social, podem fazer uma pessoa sentir-se doente, mesmo tendo um bom 

estado físico. 

No Brasil, as discussões sobre o sistema de saúde e os  debates ocorridos  

durante a VIII Conferência Nacional de Saúde promoveram a transformação do 

entendimento do termo saúde no texto constitucional de 1988, o que já representa 

um conceito ampliado de saúde, como resultante das condições de alimentos, 

educação, habitação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde. O texto da VIII Conferência 

Nacional de Saúde define a saúde nos moldes multidimensionais:  
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A saúde não é um conceito abstrato, mas que se define num dado 
contexto histórico de determinada sociedade e em dado momento de 
seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em 
suas lutas cotidianas (CNS, 1986, p. 4). 

A Constituição de 1988 leva em consideração o contexto histórico do 

indivíduo, o tipo de sociedade vivida e o momento do desenvolvimento, respaldando 

a individualidade da saúde e leva em consideração aspectos da vida e do cotidiano 

das pessoas. Demonstra assim, a saúde numa perspectiva social. 

Dessa forma, observa-se que cada vez mais a saúde é vista numa esfera 

panorâmica de amplitudes individuais e coletivas. Percebe-se que os autores, ao 

longo dos tempos, vêm tecendo diferentes ideias sobre a saúde e tentativas de 

conceitos que apontam para um denominador comum, a saúde numa perspectiva 

social. Admitem-se ainda diferentes variáveis que influenciam o bem-estar do 

indivíduo. Le Goff (1991) esclarece que a doença pertence à história do progresso 

científico e tecnológico, ou seja, o autor aponta para doenças da atualidade 

vinculadas às necessidades e exposições contemporâneas, pois o aumento do 

progresso traz consigo diferentes hábitos e valores, o que modifica a forma de vida e 

padrões do cotidiano de uma sociedade. Chor (1999) indaga sobre hábitos tidos 

como contemporâneos e que são influenciadores diretos de doenças comuns nos 

dias de hoje. Fumo, consumo excessivo de álcool e obesidade são alguns dos 

hábitos sugeridos para efeitos como hipertensão, que são preditores da mortalidade 

de todas as causas. O colesterol sérico, que na maioria das vezes está relacionado 

aos hábitos alimentares dos indivíduos predispõe a mortalidade de doenças 

coronarianas. Segundo a autora, estes hábitos e causas estão relacionados ao que 

as pessoas comem e bebem, com suas atividades físicas diárias, seu ambiente 

físico e social.  

Le Goff (1991) diz ainda que pertence à doença não só o progresso 

científico e tecnológico, mas também a história dos saberes e as estruturas sociais, 

o que fortalece ainda mais os aspectos sociais influenciadores na saúde do indivíduo 

e revela o despertar de conhecimentos vinculados à saúde, numa perspectiva 

evolutiva de conhecimentos voltados para a promoção de ações preventivas. Para 

Gazzinelli et al. (2005) cabe aos mais instruídos a responsabilidade por sua saúde, 

ao adotar estilos de vida mais saudáveis. Le Goff (1991) finaliza a afirmação 
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incluindo nestas estruturas sociais, as instituições, as representações e as 

mentalidades, o que remete às responsabilidades das instituições em geral, que nos 

dias de hoje estão vinculadas ao homem e seu cotidiano de vida, como por exemplo, 

as organizações que promovem produtos e serviços, assim como o convívio direto 

com as organizações por meio dos vínculos de trabalho.  

Quanto às representações e mentalidades que o autor se refere, Gazzinelli 

et al. (2005) discutem a importância dessas na compreensão do binômio cotidiano 

de saúde-doença no contexto dos saberes necessários para a promoção da saúde. 

Apesar dos próprios autores alegarem que parte da responsabilidade da saúde dos 

instruídos pertence a eles mesmos, os estudos de Gazzinelli et al., (2005) indicam 

as limitações na educação da saúde, pois o saber [conhecimentos de saúde] do qual 

Le Goff (1991) se refere nem sempre implicam resultados comportamentais, uma 

vez que a educação em saúde deve ser processada com base na redefinição de 

valores, numa direção pré-definida (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2010). Logo, existe 

uma ineficiência identificada entre saber instituído e mudança no comportamento e 

práticas, pois o comportamento está ligado a valores, representações simbólicas, 

crenças e sentimentos, o que na maioria das vezes não pode ser modificada apenas 

com novos conhecimentos. É necessário que se leve em consideração as 

representações dos sujeitos, a cultura, o modo de vida, influenciados pelas 

experiências coletivas e pelas práticas sociais, somadas às teorias científicas e 

saberes escolares, em função das necessidades do cotidiano. 

Apesar da perceptível aceitação da saúde numa perspectiva social nas 

diversas esferas médica, normativa, constitucional, saúde da educação e em suas 

características multidimensionais, a saúde ainda apresenta-se vinculada ao modelo 

biomédico e aos paradigmas cartesianos da qual Capra (1982/2006) se refere. 

Surge, então, a necessidade de mais uma etapa na evolução do conceito de saúde, 

sob uma perspectiva ainda mais abrangente, reconhecendo uma abordagem integral 

e holística, fundamental para quebrar as ideias reducionistas da saúde. A aceitação 

definitiva dos aspectos psicológicos e cognitivos do indivíduo, bem como a imagem 

que o mesmo constrói de si e do seu meio, são essenciais para a construção atual 

da relação com o binômio saúde-doença. Os fatores macrossociais, incluindo 

diferenças culturais, eventos extremos como guerra e desastres, as condições 
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sociais, econômicas, suporte social e os ambientes psicológicos de possíveis 

adversidades são fatores que independente de características biológicas são 

capazes de determinar a evolução de muitas doenças (SARACENO, 1995).  

George L. Engel no final da década de 70 já destacava estes fatores, 

defendendo em seu artigo a aprovação de uma abordagem biopsicossocial. O 

modelo teve grande aceitação na comunidade científica e vem sendo citado até os 

dias de hoje. Fava e Sonino (2008, p. 1) descrevem: “o modelo biopsicossocial 

permite que a doença seja vista como um resultado da interação de mecanismos 

celulares, teciduais, organísmicos, interpessoais e ambientais”. Dessa forma, os 

estudos de qualquer doença precisa incluir o indivíduo, o seu corpo e o ambiente 

que o cerca como componentes de um sistema único. Os fatores psicossociais 

podem manter ou modificar a situação da doença, esta alteração pode variar, 

dependendo do tipo de doença e das características de cada indivíduo (MARCO et 

al., 2003; FAVA e SONINO, 2008) 

Em 2001 houve a atualização do conceito estipulado pela OMS para a saúde 

como “o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode 

fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e 

contribuir para a comunidade em que se insere” (CCE, 2005, p. 4). O livro verde 

indica os seguintes critérios: atitudes positivas em relação a si próprio; crescimento, 

desenvolvimento e auto-realização; integração e resposta emocional; autonomia e 

autodeterminação; percepção apurada da realidade; domínio ambiental e 

competência social. Dessa forma, percebe-se o quanto a definição é abrangente, o 

que demostra que saúde é o estado de bem-estar nas esferas física, mental e social, 

levando em consideração o contexto e a realidade de cada indivíduo, suas metas, 

conquistas, desejos, suas relações com o meio e suas exigências consigo e com 

sua auto percepção.  

Diante das considerações indicadas ao longo da evolução conceitual de 

saúde, percebe-se a abrangência deste termo, sendo explicitamente 

multidimensional e integrado, levando em consideração não apenas a ausência de 

doença como saúde, mas o homem e seu contexto, numa perspectiva social. Assim, 

o homem e sua percepção de si e cognição para com a vida cumprem uma 

abrangência psicossocial. Dessa forma, esta pesquisa adota a definição de saúde 



50 

 

na perspectiva de bem-estar, tendo em vista que os conceitos atuais de saúde os 

definem como estado de bem-estar e consideram os aspectos naturais da vida como 

determinante para a saúde. A próxima subseção deste trabalho tem como objetivo 

definir bem-estar e relacioná-lo a saúde. 

 

2.2.1 Saúde e bem-estar 

 

O termo bem-estar apresenta uma abrangência considerável na literatura. A 

começar pelo bem-estar visto como felicidade. Muito embora o estilo de vida atual 

não estimule uma análise constante do estado de felicidade e de avaliação dos 

momentos da vida, na verdade o que há é uma incitação para um planejamento 

diário de metas, visando às conquistas e desafios da vida moderna. Muito embora, 

existam diversos pesquisadores no mundo engajados na descoberta do quanto as 

pessoas se consideram felizes e capazes de realizar suas potencialidades 

plenamente, identifica-se que essas buscas vêm desde a Grécia antiga. Aristóteles e 

outros filósofos gregos já discutiam sobre o estado da felicidade. Segundo 

Albuquerque e Tróccoli (2004), o campo do bem-estar refere-se ao estudo científico 

da felicidade. Recentemente, os conceitos de bem-estar adentraram ao campo 

científico da psicologia, abrindo espaço para a compreensão dos fatores 

psicológicos para uma vida saudável (SIQUEIRA E PANDOVAM, 2008). 

O bem-estar pode ser subdividido em duas correntes: o bem-estar subjetivo 

e o bem-estar psicológico, a depender da concepção adotada por cada um destes 

termos para com a felicidade. A ideia da felicidade a que se refere o bem-estar 

subjetivo tem origem na tradição hedônica que adota uma visão de prazer ou 

felicidade. A relação de prazer versus desprazer leva em consideração a relação de 

elementos positivos e negativos da vida. O bem-estar psicológico adota a visão 

eudaimonica da felicidade e tem como base as ideias de Aristóteles que 

compreende que o objetivo máximo de todo o comportamento é a felicidade. O 

termo felicidade aristotélica não tem tradução literal no português, pois tem origem 

na felicidade hedônica, expressando a subjetividade de afetos positivos e negativos, 

além da ideia de satisfação para com a vida. Dessa forma, a eudaimonia refere-se 
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não só à felicidade hedônica, como também à realização do potencial e das metas 

do indivíduo (PASCHOAL e TAMAYO, 2008). 

O bem-estar subjetivo procura compreender como as pessoas avaliam as 

suas vidas e o quanto elas experimentam emoções positivas e negativas. O termo 

passou a ser usado no final da década 50 na busca de indicadores de qualidade de 

vida para se monitorar mudanças sociais e implantação de políticas sociais. Diener e 

Lucas (2000) são citados por Siqueira e Padovam (2008), que  alegam que bem-

estar subjetivo é atualmente aceito como um conceito que só pode ser relatado pelo 

próprio indivíduo, não pode ser avaliado por indicadores externos. Isso se dá, pois 

cada pessoa avalia seu bem-estar apoiada em concepções subjetivas, tendo como 

bases suas expectativas pessoais, valores, emoções e experiências prévias. É 

importante ressaltar que a avaliação feita pelo próprio indivíduo sobre seu próprio 

bem-estar inclui uma série de componentes que não inclui necessariamente 

questões de ordem econômica. 

Os estudos do bem-estar subjetivo vêm se alastrando desde a década de 60 

com os estudos de Wilson (1967) “Correlatos da felicidade declarada” sobre o perfil 

das pessoas tidas como felizes. Atualmente, os estudos do bem-estar subjetivo não 

se detêm necessariamente a este foco, tendo um caráter muito mais voltado para a 

busca da compreensão do que sustenta a ideia da felicidade. No Brasil, observam-

se estudos dedicados a instrumentos validados sobre bem-estar subjetivo 

(ALBUQUERQUE & TROCCOLI, 2004; SIQUEIRA, MARTINS e MOURA, 1999; 

PREBIANCHI, 2003). O bem-estar subjetivo se sustenta em duas ideias bases da 

psicologia: a de estados emocionais que levam em consideração emoções afetos e 

sentimentos – neste caso os afetos positivos e negativos – e a outra se sustenta da 

ideia formada a partir de sua cognição para com a satisfação da vida, seja ela vista 

como um todo ou de situações e âmbitos específicos como o trabalho. Logo, existem 

três dimensões para o bem-estar subjetivo: a do afeto positivo, afeto negativo e da 

satisfação com a vida (ALBUQUERQUE E TRÓCCOLI, 2004; SIQUEIRA E 

PADOVAM, 2008). 

O bem-estar psicológico utiliza a visão de felicidade com foco na experiência 

de expressividade pessoal e de autorrealização. Riff e Keyes (1995 apud 

PASCHOAL e TAMAYO, 2008) descrevem seis elementos que propõem o bem-estar 
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do indivíduo: alto índice de autoaceitação; relação positiva com os outros; 

autonomia; controle do ambiente; propósito na vida e crescimento pessoal. No 

entanto, Ryan e Deci (2000 apud PASCHOAL e TAMAYO, 2008) discordam desses 

seis elementos, pois acreditam que eles se referem à visão hedonista, exceto a 

autonomia e os relacionamentos positivos que para eles são parte das necessidades 

psicológicas básicas que ao serem supridas garantem o bem-estar. Esses autores 

sugerem que para evitar limitações hedonistas e para que não haja interferências 

entre construtos e antecedentes, o bem-estar seja visto como vitalidade e saúde 

mental e não apenas afeto positivo e satisfação com a vida. 

No que tange à definição de saúde na perspectiva de bem-estar, Galinha e 

Ribeiro (2005) indicam que há uma forte relação entre saúde e bem-estar afirmando 

que “igualmente para a saúde em geral o bem-estar e a qualidade de vida assumem 

uma posição central, por vezes isoladamente, por vezes como sinônimos, e outras 

integradas”. Chaves (2007) considera que o bem-estar subjetivo pode ser encarado 

como sinônimo de saúde, avaliado por meio da percepção e avaliação do homem 

para com a sua vida, o que corresponde ao seu estado afetivo e funcionamento 

psicológico e social. A própria OMS indaga que a saúde é vista como um recurso 

para a vida de todos os dias, uma dimensão da nossa qualidade de vida e não o 

objetivo. Siqueira e Pandovam (2008) indicam que a concepção de saúde inclui 

bem-estar como um conceito chave, apesar de apresentar diferentes concepções 

para o bem-estar. 

Em conformidade com as ideias de Chaves (2007), Warr (1987 apud 

BORGES, 2006) também utiliza uma abordagem psicossociológica para falar em 

saúde, considerando que as características pessoais são moderadores entre o 

ambiente social e a saúde mental. O autor cita a expressão saúde mental, referindo-

se ao que hoje tem o nome de saúde psíquica. Albuquerque e Tróccoli (2004, p. 

154) indicam que diferentes conceitos são empregados como sinônimos de bem-

estar, a qualidade de vida por exemplo. Os autores destacam para expressões como 

condições de saúde e funcionamento social como sinônimo e ainda ressaltam que “a 

qualidade de vida pode relacionar-se com saúde e estado subjetivo de saúde, [...] 

centrados na avaliação subjetiva do paciente, mas necessariamente ligados ao 

impacto do estado de saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente”. 
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Costa (2013) na busca pela definição de saúde psíquica define saúde sob 

quatro perspectivas: a saúde como ausência de doença; saúde como norma, saúde 

como direito e saúde como bem-estar. A autora utiliza-se da definição da OMS de 

saúde como bem-estar, como já foi citado anteriormente e de diferentes autores em 

conformidade com a saúde na perspectiva psicossocial. Além disso, ela destaca a 

evolução positiva da saúde como bem-estar, em relação à visão negativa de saúde 

como doença e afirma que a avaliação do bem-estar subjetivo pode ser um dos 

caminhos para a avaliação da saúde psíquica de trabalhadores. 

Paz (2004) baseia sua definição de bem-estar em estudos sobre a saúde do 

trabalhador, ela concebe bem-estar enquanto processo, se levado para o aspecto 

organizacional significa a satisfação das necessidades e realização dos desejos dos 

indivíduos ao desempenhar seu papel na organização. Isso possibilita a discussão 

da responsabilidade da organização sobre o empregado e possibilita considerar que 

o bem-estar depende das relações de reciprocidade entre organizações e 

indivíduos, sendo afetado por características pessoais e individuais. War (2007) 

afirma a necessidade de sensação de justiça entre a organização e o trabalhador. 

As organizações devem criar espaços que promovam saúde, atitudes e 

relacionamentos positivos e a possibilidade de autorrealização pessoal. 

Para as organizações promoverem ações que estimulem o bem-estar dos 

empregados, precisam compreender como realizar essas ações, mas antecede a 

isso, verificar os estímulos ao bem-estar, o que sugere medidas de verificação 

proposta por Paz (2010). Seguem no Quadro 6 as categorias de bem-estar pessoal 

no trabalho e as referências que a autora utilizou para se apoiar na escolha. 

Quadro 6 – Categorias de bem-estar pessoal no trabalho, segundo Dessen e Paz 
Indicadores Autores 

Relação com colegas 
 

Paz, Dessen (2010) 

Identificação com a organização Paz, Dessen (2010) 

Oportunidades de 
crescimento 

 

Paz (2004) 
Warr (2007) 

Paz, Dessen (2010) 
Relação com Clientes Paz (2010) 

Valorização Paz (2004) 
Warr (2007) 

Paz, Dessen (2010) 
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Realização Van Horn et al. (2004) 
Warr (2007) 

Paschoal (2008) 
Paz, Dessen (2010) 

Fonte: Adaptado de Dessen; Paz (2010) 

A relação com colegas foi contribuição exclusiva de Paz (2010) e reflete a 

importância das relações interpessoais no local de trabalho, apoiando essa relação 

enquanto necessidade humana básica na construção do bem-estar pessoal; a 

identificação com a organização, também sugerido com bases nos estudos de Paz 

(2010) indica a importância de alinhamento de valores e interesses entre o 

empregado e a organização que irá refletir na identificação da função e em seus 

resultados Segundo Paz (2004), é necessário ter orgulho da organização. Van Hron 

et al. (2004) chama a atenção para a satisfação e a identificação da organização 

como fator de bem-estar; a oportunidade de crescimento é retratado por Paz (2004) 

e War (2007) descreve as oportunidade na carreira, que para o autor envolve 

também papéis alternativos, movimentos laterais e atividades educacionais. War 

(2007) descreve a oportunidade na carreira como uma forma de progressão 

hierárquica e atividades educacionais; a relação com clientes é defendido pelo 

estudo de Paz (2010) como fundamental para a construção do bem-estar pessoal, o 

que acaba sendo uma extensão das relações com os colegas; a valorização é 

formado por itens que indicam a importância do seu trabalho para a organização e 

relação do trabalho individual com os resultados gerais, relacionados a missão. 

Dessen e Paz (2010) descrevem que a organização precisa promover um ambiente 

que possibilite o alcance de metas e que não comprometa a saúde do trabalhador, 

na qual a organização possui responsabilidade pelo bem-estar pessoal; a realização 

significa o quanto o indivíduo gosta da atividade que faz e utilizam suas 

competências, essa dimensão é apoiada pelos demais autores de forma 

confirmatória. 
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2.3 O AMBIENTE DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

 

Os profissionais de saúde são pessoas com formação superior ou técnica 

que atuam no ramo das Ciências da Saúde. Entre as diversas áreas de atuação é 

possível indicar aqueles que trabalham diretamente nos cuidados à saúde. A atuação 

ampla nos cuidados à saúde se dá na mesma dimensão que a própria definição de 

saúde, que segundo a OMS, inclui questões físicas, mentais e sociais e não apenas 

os limites da existência ou ausência de doença. Isso abre para atuação de 

psicólogos e assistentes sociais como profissionais de saúde quando atuam com a 

definição de saúde incluindo questões sociais e emocionais. Além desses 

profissionais é fundamental citar os médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros 

como profissionais diretamente relacionados às práticas médicas, se levarmos em 

consideração a saúde apenas como a existência de males físicos.  

Esses profissionais na maioria das vezes atuam em unidades de saúde, o 

que representam o habitat natural desses profissionais. De acordo com a HOUAISS 

(apud MOZACHI, 2006, p. 2), “hospital é um estabelecimento próprio para internação 

e tratamento de doentes ou de feridos que deve agir com hospitalidade e 

benevolência”. Observam-se então, algumas atribuições para a função dos 

profissionais de saúde, sobretudo receber os pacientes internados ou em tratamento 

com hospitalidade. Além disso, a característica da benevolência é necessária para a 

atividade em saúde, que segundo seu conceito é parte integrante de organizações 

de saúde.  

A valorização do ser humano em sua totalidade, a abertura para quebras de 

paradigmas e a possibilidade de ver o homem de forma holística influenciam 

diretamente as organizações de saúde, tema aplicado e discutido pelas políticas 

atuais de humanização. Fernandes, Daher e Hangui (2006, p. 3) dizem que 

humanização “é garantir à palavra a sua dignidade ética”. Os autores remetem tal 

definição ao ambiente de saúde, retrata a necessidade de decodificação da 

linguagem humana na tentativa de reconhecimento e compreensão dos significados 

da dor e do sofrimento. Segundo o autor, só assim o cliente percebe o objetivo 

comum a todos os profissionais do hospital, em atender e encantar. 
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Como forma de complementar a definição de ambientes de tratamento de 

saúde, o Ministério da Saúde (apud MOZACHI, 2006, p. 2) define hospital como 

“estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de 

internação a uma determinada clientela, ou de não internação, no caso de 

ambulatório ou outros serviços”. Estes podem ser de propriedade pública ou privada, 

beneficentes, mantidos pela contribuição e doações ou filantrópicos, prestadores de 

serviço para a população carente, muitas vezes por intermédio do SUS. Fernandes, 

Daher e Hangui (2006) indicam que a função do hospital pode ser dividida em quatro: 

restaurativa; preventiva; educativa e pesquisadora. Isso remete à atuação dos 

profissionais de saúde e seu campo de atuação. 

A atuação dos profissionais de saúde está sempre pautada em altos níveis 

de responsabilidade por se tratar de uma atividade vinculada à saúde dos 

indivíduos. Muitas vezes atuam em condições de urgência, quando os pacientes em 

risco potencial, necessitam de atendimento imediato ou até mesmo atuam em 

regimes de emergência, com implicações eminentes à vida. Mesmo em casos de 

atendimento ambulatorial ou tratamentos simples, a manipulação com vidas 

humanas remete aos profissionais de saúde, a necessidade de um trabalho 

minucioso e instável (MOZACHI, 2006, p. 2; ROYAZ E MAZIALE, 2001). 

Outro fator fundamental no que diz respeito à unidade de saúde é a 

insalubridade. O artigo 189 da Consolidação das Leis Trabalhistas das Atividades 

Insalubres ou Perigosas - (Redação conforme a Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 

estabelece que atividades insalubres “(...) são aquelas que exponham os 

empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em 

razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus 

efeitos". Então, naturalmente estes profissionais desenvolvem suas atividades em 

ambientes reconhecidamente de riscos físicos, químicos e biológicos. Por essa razão 

os cuidados com saúde desses profissionais necessita ser ainda mais evidenciado. 

Treinamentos, esclarecimentos, utilização de equipamentos de proteção e acima de 

tudo prevenção devem ser práticas constantes.  

Mozachi (2006, p. 4) descreve que  

o ambiente hospitalar é considerado um local de trabalho insalubre 
onde pacientes e profissionais estão expostos a agressões de 
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diversas natureza: agentes físicos (radiação de Raio-X e radioativos), 
agentes químicos (medicamentos e soluções) e agente biológicos 
(microrganismos). 

O autor refere-se a hospitais. No entanto,  a colocação é compatível com 

qualquer unidade de tratamento em saúde. Com isso, diante dos fatos, políticas de 

atenção à segurança e saúde necessitam ser formuladas, reconhecidas e 

implementadas. As regras e os procedimentos em unidades de saúde devem ser 

acompanhados e exigidos. E a segurança e higiene na busca por espaços 

saudáveis e protegidos deve ser cultura da organização. 

Para regulamentação das práticas trabalhistas seguras e higiênicas existem 

algumas estratégias de fortalecimento desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Para 

isso, foi desenvolvida a RENAST – Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador – que tem como objetivo “integrar a Rede de serviços do SUS, voltados 

para a assistência e vigilância para o desenvolvimento das ações de saúde do 

trabalhador”. O principal objetivo da RENAST é a busca pela garantia de todos os 

níveis do SUS e a inclusão para o olhar dos trabalhadores (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002). 

Essa estratégia se deu devido aos incentivos de outra instituição voltada 

para saúde do trabalhador, o CEREST – Centro de Referência a Saúde do 

Trabalhador, que tem o papel de suporte técnico, educação e coordenação de 

projetos em saúde ocupacional destinado à rede SUS. Trata-se de um polo de 

cultura especializada nos processos de trabalho e saúde/doenças. Funciona na 

retaguarda das práticas do SUS envolvendo toda a sua rede de atuação, de forma 

que os agravos quanto à saúde no trabalho sejam resolvidos de forma hierarquizada 

e integral. 

O CEREST assume, ainda, a função de monitoramento e avaliação 
da rede de serviços sentinela para a saúde do trabalhador no Estado; 
implementação de práticas conjuntas de intervenção intersetorial, 
incluindo a vigilância dos ambientes, processo e organização do 
trabalho; capacitação de recursos humanos; desenvolvimento de 
estudos e pesquisas na área de saúde e meio ambiente do trabalho; 
monitoramento e avaliação dos CEREST Regionais; além de exercer 
um importante papel na organização e estruturação da assistência de 
média e alta complexidade do Estado (CEREST, 2012, p. 1). 
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Esses Centros de Referências não podem ser apenas portas de entrada 

para o SUS, mas devem ser centros articuladores e organizadores nas regiões de 

atuação. Ter seu papel cumprido no que diz respeito às suas atribuições e agir 

também de forma intersetorial, contando com as relações estabelecidas entre os 

órgãos envolvidos na área. Além disso, é importante ressaltar que a política dos 

trabalhadores não se resume apenas aos vínculos formais, pois até as atividades de 

trabalho informal são consideradas, uma vez estejam sob condições de risco à 

saúde e à segurança (CREPOP, 2008). 

De acordo com o Manual de Gestão e Gerenciamento do Ministério da 

Saúde (2006), os CERESTs envolvem diversas instâncias do controle social que 

podem incluir: “a Conferência de Saúde, a Conferência de Saúde do Trabalhador, o 

Conselho de Saúde, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e o 

Conselho Local de Saúde do CEREST”. Logo, identifica-se como um dos órgãos de 

maior envolvimentos quando trata-se de saúde do trabalhador (CREPOP, 2008, p. 

24). 

As organizações precisam compreender, explicar e buscar o controle das 

ações de saúde do trabalhador. Para isso é importante que seja estabelecida 

pesquisas organizacionais que possam oferecer informações para uma ação 

preventiva eficaz e eficiente. O mapeamento dos riscos pelo PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais e o controle de ações preventivas realizados pelo 

PCMSO - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional são essenciais para 

o desenvolvimento de um ambiente de trabalho higiênico, seguro e saudável. Logo, 

áreas que apresentam uma maior insalubridade, como são os casos das unidades de 

saúde, por apresentarem maior potencial para acidentes e doenças necessitam de um 

maior aprofundamento nas pesquisas organizacionais em detrimento das condições 

de trabalho e ações preventivas em combate s doenças e acidentes. 
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3 POLICLÍNICA ZONA OESTE E O CONTEXTO GERENCIAL 

 

Esta seção tem como objetivo descrever a instituição Policlínica Zona Oeste 

através da exposição das principais características da instituição, sua área de 

atuação e o seu papel junto à rede de saúde da cidade do Natal, como forma de 

compreender aspectos organizacionais e funcionais, oferecendo bases para o 

estudo das condições de trabalho e de saúde dos profissionais de saúde que atuam 

nesta instituição. Além disso, pretende-se analisar como os gestores percebem as 

condições de trabalho e saúde oferecidas pela instituição e que ações gerenciais 

vem sendo implementadas nesta área, como forma de oferecer um pano de fundo 

para contextualizar a situação em que a unidade de saúde se encontra. 

3.1 POLICLÍNICA ZONA OESTE 

 

A instituição fica localizada no Bairro da Cidade da Esperança, Avenida 

Pernambuco, número 25, Zona Oeste de Natal e por isso leva o nome de Policlínica 

Zona Oeste. Trata-se de uma unidade de saúde pública municipal, do tipo 

Policlínica, definida pela SMS (2007) como “unidade de saúde para prestação de 

atendimento ambulatorial em várias especialidades, incluindo ou não as 

especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras especialidades não médicas”. 

Estando de acordo com a definição, a instituição possui atualmente o atendimento 

de assistência médica ambulatorial como principal prestação de serviço à 

comunidade, atuando em quinze diferentes especialidades médicas: cardiologia, 

dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, 

mastologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, 

reumatologia, urologia e ultrassonografia (DADOS DA PESQUISA, 2013). 

Além disso, a instituição possui um centro de atendimento odontológico, 

composto por 25 dentistas e 25 assistentes de saúde bucal, possui inclusive 

atendimento de urgência odontológica que atua 24 horas por dia. A instituição possui 

ainda um centro de distribuição farmacêutico para atender a comunidade, um 

laboratório de análises clínicas de referência na região, possui um posto de 

vacinação e uma central de esterilização. A unidade hoje é composta por 130 
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servidores públicos, entre profissionais de saúde e equipe administrativa e de 

atendimento, parte deles vinculados à Secretaria Municipal de Saúde - SMS e a 

outra parte cedida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP. Possui 

atualmente em seu quadro 32 médicos e realiza atualmente cerca 3,8 mil consultas 

por mês. Seu horário de funcionamento é de segunda-feira à sexta-feira, 

recentemente reduzido para os turnos da manhã e tarde (DADOS DA PESQUISA, 

2013). 

Trata-se de uma unidade de saúde pública municipal, referência em sua 

zona geográfica de atuação e está diretamente vinculada à Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS e atende hierarquicamente ao Distrito Sanitário Oeste, obedecendo ao 

redimensionamento da atual organização da rede municipal de saúde, que 

restabeleceu uma restruturação dos serviços de saúde de forma a promover 

estratégias de articulação entre os serviços prestados pela Estado e Município. A 

unidade de saúde faz parte de uma cadeia de instituições prestadoras de serviço de 

saúde com pretensões a atender as “linhas de cuidado” que visam à atenção às 

patologias consideradas como prioritárias, como forma de trabalhar o perfil 

epidemiológico demandado.  

Para atender as diretrizes do sistema único de saúde, no que diz respeito à 

reorganização do sistema de atenção, as Policlínicas, como já foi definida, busca 

expandir os serviços de saúde por territórios, dividindo a cidade do Natal em 4 

regiões distritais: regiões norte, sul, leste e oeste para tratamento microlocalizado 

dos problemas identificados no contexto da atuação das Políticas Públicas. Dessa 

forma, a Policlínica Zona Oeste, a exemplo das demais unidades de mesmo perfil, 

faz parte de um sistema de atendimento integrado ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos a saúde – CNES, para tanto, torna-se necessário a efetivação do 

Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS) para a participação do cidadão. Segue o 

processo de funcionamento abaixo: 
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Figura 1: Processo de regulação de consultas 

 
Fonte: SMS (2007, p. 82) 

 

O pacientes procuram no primeiro momento as unidades básicas de saúde 

que por meio do preenchimento de uma ficha de referência e contra referência são 

agendados pela central de regulação, de acordo com a disponibilidade e região de 

moradia. Os pacientes neste caso são encaminhados para uma consulta nas 

policlínicas distritais ou nos ambulatórios especializados, onde, se necessário 

marcarão o retorno para o tratamento ou encaminhamento caso haja necessidade 

de cuidados complexos como internações ou cirurgias. 

Para compreensão dos aspectos internos da instituição no que diz respeito 

ao tema, busca-se compreender as concepções dos gestores da Policlínica Zona 

Oeste, que segue no próximo tópico. 
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3.2 CONCEPÇÕES DOS GESTORES SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

SAÚDE OFERECIDAS PELA POLICLÍNICA ZONA OESTE  

Esta subseção pretende contextualizar a pesquisa com os profissionais de 

saúde da Policlínica Zona Oeste através busca de fatos que levaram a atual 

situação das condições de trabalho e saúde da unidade em questão, para isso, 

houve um contato com a equipe da atual gestão da Policlínica Zona Oeste composta 

pela diretora geral que se encontra na unidade há alguns meses, diretora técnica 

que trabalha há 11 anos, administradora que também atua há alguns meses e a 

responsável pelos recursos humanos que atua há mais de 10 anos na instituição. 

Tendo em vista o pouco tempo de atuação da diretoria da unidade, buscou-se o 

contato do ex-diretor da instituição como forma de compreender os fenômenos que 

antecederam a pesquisa. Foi possível também, o contato com o ex-diretor da 

unidade e com a diretora do Distrito Sanitário Zona Oeste, da qual a Policlínica faz 

parte. Todos os entrevistados possuem formação superior, exceto a responsável 

pelos recursos humanos que entrou no concurso no cargo de assistente de serviços 

gerias e desde então ocupa o cargo de responsável pelos recursos humanos da 

unidade. 

3.2.1 Condições de trabalho, segundo os gestores 

Para compreender o que os gestores da instituição entendem por condições 

de trabalho, questionou-se aos mesmo que definição dariam para o tema. Alguns 

limitaram-se às questões físicas e estruturais, outros focaram em questões de 

relacionamento. Seguem algumas definições segundo membros da equipe  

Seriam todas as condições que teríamos para desenvolver o nosso 
trabalho no dia a dia, que hoje são bem complicadas, né? (Diretora 
da Unidade). 

Condições de trabalho? É ter uma cadeira boa pra trabalhar (...) 
(Gerente Técnica). 

É que o órgão que a gente trabalha veja as nossas necessidades. De 
modo geral, desde o pessoal, desde o recursos humanos. Espaço 
físico e material (Administradora da Unidade). 

Acredita-se que o foco nas condições físicas se deu devido à carência de 

infraestrutura vivida atualmente pela unidade de saúde. As ações que a equipe 

gestora alega desenvolver na unidade resumem-se às ações básicas de orientação  
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Não, teve um trabalho da psicóloga muito bom aqui, que inclusive eu 
participei, pra mim foi muito bom, foi um momento que eu tava 
estressada, querendo sair daqui, porque eu entrava muito em atrito 
com o diretor passado, ‘a gente era amigos’, mas não concordava 
muito...eu ‘rezava numa cartilha’ e ele noutra. (Diretora Técnica) 

Já fizemos muita roda de conversa. Tem um acompanhante 
psicológico, entendeu? Dos próprios usuários com o servidor. A 
psicóloga dentro da unidade, ela fazendo esse trabalho, entendeu? 
De escuta, entendeu? Fazem muito isso. Porque às vezes tem gente 
resistente em não querer participar (Ex-diretor). 

De forma geral não foi identificada nenhuma ação voltada para prevenção, 

conscientização ou fiscalização das condições de trabalho dos profissionais dessa 

unidade. O único relato de ação refere-se ao que os gestores destacaram como 

serviço de psicologia. No entanto, em contato com a psicóloga da unidade, ela 

alegou que se refere a um projeto iniciado, da qual não foi dado continuidade, e que 

pretendia, com a ajuda dos estudantes de psicologia e participantes do projeto, 

realizar um serviço de acolhimento aos profissionais de saúde da unidade. A atitude 

partiu da própria psicóloga da unidade, que apesar de não desenvolver ações 

gerenciais na instituição, pois suas atividades são focadas apenas no atendimento 

clínico de pacientes, resolveu amenizar o clima organizacional na ocasião. 

As ações amenizadoras desenvolvidas justificaram-se pelo fato da prefeitura 

ter encerrado os serviços de pronto socorro na unidade, que acabou gerando 

conflitos entre os membros da instituição que recebiam gratificações pelos plantões 

realizados. Grande parte desses profissionais solicitou transferência para outras 

unidades de saúde que possuíam plantões de emergência para garantir suas 

gratificações salariais. No entanto, a demanda de transferências não supriu a 

quantidade de profissionais, o que causou descontentamento e desmotivação.  

Porque lá na Cidade da Esperança, lá a gente funcionava, era pronto 
socorro e Policlínica, entendeu? São duas unidades dentro de uma 
só. Então, assim, quando fechou o pronto socorro, nós tínhamos que 
remanejar esse profissional sem ganhar nenhum tipo de gratificação, 
de plantão, que não pode permanecer em Policlínica, então assim 
pra esse funcionário não perder essa gratificação, eles tiveram que 
ser remanejados pra onde tivesse pronto socorro (Ex-diretor). 

Após este efeito houve a mudança de diretoria da unidade e um novo 

prefeito da cidade do Natal tomou posse, mas  a redução de profissionais continuou 

acontecendo. Os motivos apresentados para esse fenômeno ocorreram pois aqueles 

que tinham tempo de aposentadoria aceleraram o processo para não perderem a 
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gratificação. Além disso, algumas funções passaram a não ser mais necessárias na 

unidade com a redução dos serviços. 

Sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde da Policlínica os 

gestores informaram que são precárias. A diretoria atual acredita que houveram 

melhorias, mas, ainda encontram-se em situação difícil. Os gestores admitem que a 

infraestrutura é o elemento mais prejudicado entre os problemas com as condições 

de trabalho. 

não só nesse momento, mas as condições ‘vem’ precárias há muitos 
anos, entendeu? Muitos anos as condições de trabalho da saúde ‘tá’ 
precária, né? É assim...é... não é só Natal, é Brasil (Ex-diretor). 

As condições de trabalho estão melhorando bastante. Mas, até 
então, ainda é difícil. A condição de estrutura física é a que mais 
incomoda; de falta de recursos, como informática, insumos (Diretora 
da Unidade). 

A nova gestão alega ter chamado todos para conversar, indicando as 

dificuldades reais. Houve o fechamento de alguns setores por falta de condições de 

funcionamento.  

3.2.2 Condições de saúde e bem-estar segundo os gestores 

Como forma de compreender o entendimento dos gestores sobre saúde, 

bem como sobre as relações estabelecidas entre saúde e bem-estar, os mesmos 

foram questionados a descreverem as ações realizadas pela instituição quanto à 

saúde dos profissionais. 

Bem-estar é saúde do trabalhador, né? (Ex-diretor). 

Assim, se a gente não tem condições de trabalho favoráveis em 
termos de estrutura em termos de relacionamento, a tendência é a 
gente adoecer, a gente não gosta do trabalho e o corpo começa a 
responder negativamente, o psíquico começa a ter comprometimento 
mesmo, e a gente passa a não ter qualidade (Diretora do Distrito). 

Bem-estar é saúde? Né? Se eu tô trabalhando, né? É uma 
consequência, né? Condições de trabalho. Se tô tendo condições de 
trabalho, né? Tiver um bom relacionamento, tendo, né? (RH). 

Observa-se que a equipe de gestores define saúde e bem-estar como 

sinônimos ou admitem uma forte relação entre elas. Além disso, relacionam a saúde 

às condições de trabalho nas esferas das relações e das estruturas físicas e 

materiais. 
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Os gestores percebem o bem-estar dos profissionais de saúde como ruins, 

descrevem efeitos de opressão e mal-estar. Um dos problemas de saúde apontado 

foi o estresse no trabalho. 

Eu acho que tá todo mundo muito estressado. De uma ponta a outra. 
Porque eles lidam com os pacientes e ninguém tá satisfeito (RH) 

Eu acho que a saúde está meio complicada (Gerente Técnica). 

Quanto às ações amenizadoras ou preventivas para com o bem-estar os 

gestores relataram que não existem, pois a atual gestão ainda está implementando 

suas ações básicas. No entanto, mostram preocupação com a situação dos 

profissionais e indicam estar de portas abertas para receber os casos específicos. 

No momento?... eu não vejo nenhuma não (Gerente Técnica) 

No momento... A gente sempre está de portas abertas né? Pra ouvi-
los a qualquer momento que nos procuram. A direção também 
(Administradora) 

Em nenhum momento a equipe gestora fez referência às leis e normas 

vinculadas à saúde e condições de trabalho, o que já foi discutida nesta pesquisa. 

Não há referência a uma equipe de SESMT – Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e Medicina no trabalho que segundo a Norma regulamentadora 7 é 

necessário existir em alguns tipos de organizações, a depender da dimensão e 

periculosidade das atividades. No que diz respeito às ações preventivas para a  

saúde do trabalhador não foram registradas existência de projetos e programas, que 

de acordo com as normas da categoria, devem ser planejadas mediante cronograma 

de ações de prevenção e cuidados, além de outros procedimentos de segurança e 

medicina no trabalho. 

Os gestores vinculados à instituição, quando questionados sobre a possível 

relação entre condições de trabalho e bem-estar dos profissionais de saúde 

gerenciados por eles, descreveram que essas relações existem e afetam não só a 

saúde como o indivíduo em sua totalidade.  

Sim, claro. Quando você vem pra um trabalho que você se sente 
bem, que você tem boas condições de trabalho (Diretora da 
unidade). 

Eu acho que eles ficam mal humorados, já aconteceu de eu chegar 
pra um médico e achar ele mal humorado. Doutor [nome do médico] 
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psiquiatra, ele chegou aqui ‘bonzinho’, novo e bonito, hoje ele tá 
já...assim, aí ele já não tem mais paciência sabe? (Diretora Técnica) 

Observa-se que a gestora respondente faz relação não só a saúde do 

médico relatado, como ao seu humor e até mesmo a sua aparência física, o que faz 

relação a uma visão ampla sobre o bem-estar. 

Dessa forma, compreende-se que as relações entre condições de trabalho e 

saúde são naturalmente estabelecidas entre os gestores respondentes, que 

geralmente apontam exemplos dessas relações no próprio âmbito da unidade. Eles 

possuem uma compreensão ampla sobre o tema, inclusive descrevem fatos que 

relacionam a saúde a uma perspectiva de bem-estar de acordo com a descrição da 

literatura. No entanto, como já foi discutido, a gestão não possui ações preventivas 

para essas variáveis no trabalho, apesar de indicarem que as condições de trabalho 

são insuficientes, sobretudo no que diz respeito às condições físicas e materiais. 

Afirmaram haver interferências entre as condições de trabalho e o bem-estar dos 

profissionais e inclusive relataram casos que exemplificam as interferências na 

saúde dos profissionais. Destaca-se para o fato de todos os gestores entrevistados 

citarem o impacto que a extinção do setor de pronto socorro teve sobre os 

funcionários e sobre a própria instituição, interferindo no quantitativo de pessoas e 

na motivação dos servidores.  
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4 METODOLOGIA 

 

De acordo com as preposições teóricas apresentadas nos capítulos 

anteriores, este capítulo explana o recurso metodológico utilizado nesta pesquisa, 

por meio da descrição das técnicas escolhidas e empregadas, com o propósito de 

desenvolver uma análise das relações percebidas entre condições de trabalho e 

saúde, na perspectiva de bem-estar, dos trabalhadores de saúde da Policlínica Zona 

Oeste. 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

O estudo caracteriza-se como empírico pela busca de informações e análise 

de uma realidade social e dinâmica e sua finalidade é de natureza exploratória com 

uma abordagem descritiva. Exploratória, pois pretende proporcionar melhores 

informações sobre o assunto a ser investigado; e descritiva, por buscar a descrição 

dos fenômenos e características da população e das relações estabelecidas entre as 

variáveis (GIL, 1999; ANDRADE, 2002; VERGARA, 2008). 

Trata-se de um estudo de caso pois investiga e busca a compreensão de um 

caso prático e específico. A escolha desse método se deu pela possibilidade de um 

estudo mais intenso, em uma única organização pública em nível municipal, 

prestadora de serviços de saúde do tipo policlínica para a comunidade da Zona 

Oeste de Natal-RN. A investigação se dá no contexto psicossocial pois é levada em 

consideração a definição de saúde na perspectiva de bem-estar, em sua amplitude 

multidimensional e integrada. O enfoque analítico da pesquisa é, portanto, de caráter 

quantitativo e qualitativo. Os profissionais foram abordados em seus expedientes de 

trabalho durante o atendimento aos pacientes, sendo necessário um contato 

dinâmico e objetivo.  

O presente estudo teve início com a pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

conseguir informações para um conhecimento prévio sobre o assunto a ser 

estudado (GIL, 1999; MARCONI e LAKATOS, 2001). Esta etapa foi alcançada 

debruçando-se nos temas condições de trabalho; saúde, bem-estar; e ambiente de 

trabalho dos profissionais de saúde. Para Gil (1999) a pesquisa bibliográfica precisa 
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ser embasada em material já elaborado e realizada numa perspectiva histórica ou 

isolada, constituindo o primeiro passo para todo o tipo de pesquisa. Isso foi realizado 

mediante a contextualização do tema e procura pelas taxonomias dos termos 

abordados, seus diferentes conceitos e construtos.  

 

4.2 CAMPO EMPÍRICO 

A investigação foi realizada na Policlínica Zona Oeste, unidade de saúde 

municipal da cidade do Natal-RN. É importante ressaltar alguns elementos históricos 

da organização, como forma de contextualizar a compreensão de fenômenos 

organizacionais. A unidade funciona desde a inauguração da última etapa do bairro 

da Cidade da Esperança, em meados da década de 70. Já abrigou uma série 

serviços distintos em saúde, como maternidade, unidade mista de saúde, posto de 

saúde, unidade integrada de saúde, pronto socorro e atualmente funciona como 

policlínica e oferece outros serviços básicos em saúde.  

A escolha da instituição se deu por se tratar de um ambiente profissional 

insalubre e por possuir no seu quadro um número de considerável de profissionais 

de saúde, objeto deste estudo. Em decorrência de suas atribuições, alguns desses 

profissionais, sofrem riscos químicos, em contato com medicamentos, gases 

inalantes e exposição à radiação. Também são expostos a riscos físicos por 

constante contato com instrumentos perfurocortantes e demais riscos agravados 

pela área, como a convivência com doenças virais e possibilidade de surtos e 

epidemias, além dos riscos que fazem parte do cotidiano do trabalho devido às 

estruturas físicas e acidentes laborais comuns. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada com os profissionais de saúde, termo utilizado para 

os profissionais que atuam diretamente no tratamento e cuidados aos usuários do 

serviço de saúde. Isso inclui as profissões da área de saúde, na qual o exercício da 

função é devidamente regulamentado. Na instituição pesquisada encontram-se 

especificamente os seguintes tipos de profissionais de saúde: odontólogo, médico, 
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enfermeiro, assistente social, psicólogo, farmacêutico, bioquímico, nutricionista, 

técnico em laboratório, técnico em higiene bucal, técnico de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem e auxiliar de farmácia (Quadro 7).  

Outro grupo de sujeitos da pesquisa foram os gestores vinculados à unidade 

pesquisada, houve o contato com 6 gestores com diferentes vínculos institucionais. 

O primeiro deles foi a diretora do Distrito Zona Oeste, o que aconteceu mediante a 

autorização da pesquisa, tendo em vista sua participação direta na gestão da 

unidade pesquisada e em outras unidades de abrangência do distrito Oeste de Natal-

RN. Em seguida, houve a oportunidade de contato com o ex-diretor da unidade, uma 

vez que, o mesmo se desligou meses antes do início da pesquisa. E por fim, o 

contato foi estabelecido com a atual gestão da unidade, atualmente composta por 1 

diretora geral, 1 administradora, 1 gerente técnica e 1 profissional encarregada pelo 

setor de recursos humanos. 

 

4.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Como forma de garantir informações suficientes para a análise sugerida nos 

objetivos da pesquisa foram escolhidos os servidores da Policlínica Zona Oeste, 

mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de Saúde. Quanto aos 

participantes da equipe gerencial, o contato foi realizado com todos, incluindo a 

gestora do distrito da qual a unidade pertence, totalizando 6 gestores. Dos 110 

profissionais de saúde da unidade pesquisada, foi possível contatar 60 profissionais 

(Quadro 7). Para garantir as informações necessárias, foi utilizada uma amostragem 

aleatória simples por conveniência entre os profissionais de saúde. Para Gil (1999, p. 

104) nesse método “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este 

tipo de amostragem em estudos exploratórios”, como é o caso. Segundo Gil (1999), 

esse método de amostra escolhido é destituído de qualquer rigor estatístico. 
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Quadro 7 – Universo e amostra da pesquisa 2013 

Função Profissionais de Saúde 
em Atuação 

Profissionais de Saúde 
Respondentes 

Médico 32 10 

Enfermeira 1 1 

Técnico de 
Enfermagem 18 11 

Auxiliar de 
Enfermagem 4 4 

Psicólogo 1 1 

Assistente Social 1 1 

Odontólogo 25 8 

Bioquímico 2 2 

Nutricionista 1 1 

Farmacêutico 2 2 

Técnico em Higiene 
Bucal 14 10 

Auxiliar de farmácia 2 2 

Técnico em Laboratório 7 7 

Total 110 60 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

4.5 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados e informações foram realizadas através de um formulário 

de pesquisa. Houve também um contato prévio com os gestores da instituição, 

utilizando-se um roteiro semiestruturado prévio, que ofereceu subsídios para melhor 

descrição do ambiente de trabalho da Policlínica, conforme consta no capítulo 3 

desta pesquisa. 



71 

 

O formulário (apêndice A) continha quatro blocos: dados pessoais; história e 

posição atual do trabalho; condições de trabalho e indicadores de bem-estar pessoal 

no trabalho. Também havia uma questão aberta sobre as relações percebidas pelos 

profissionais entre as condições de trabalho e bem-estar na unidade de saúde 

pesquisada. 

O primeiro bloco formado por questões de múltipla escolha tinha como 

objetivo identificar o perfil social dos profissionais de saúde em análise. O segundo 

bloco pretendeu identificar as condições contratuais e jurídicas dos profissionais, 

como o tipo de vínculo, tempo dedicado ao trabalho, percepção dos profissionais 

para com o seu horário e características das atividades do trabalho, também por 

meio de questões de múltipla escolha. Este bloco foi construído com base nas 

informações necessárias para compreensão da categoria condições contratuais e 

jurídicas, segundo descrição do Quadro 8. 

O terceiro bloco foi criado a partir das sínteses das categorias e 

subcategorias das condições de trabalho de BORGES et al. (2013, no prelo), 

descritas no (Quadro 5) da seção 2.2 do referencial teórico. Foram criadas 16 

perguntas com base no conteúdo das subcategorias, como forma de analisar as 

suas devidas abrangências no campo das condições de trabalho entre os 

profissionais pesquisados. A distribuição das questões pelas subcategorias estão 

descritas no (Quadro 8) abaixo. 

Quadro 8 - Quadro de distribuição das questões de condições de trabalho, por 
subcategorias 

Condições contratuais e jurídicas 
Regime jurídico Bloco 01 – Questão 1,  

Bloco 02 - Questões 2, 4 
Sistema de incentivo Bloco 02 - Questões 8 e 9 
Tempo Bloco 02 - Questões 1, 5, 6, 7 
 
Condições físicas e materiais 
Fatores físicos do trabalho Bloco 03 - Questões 1, 3 
Lugar do trabalho (Espaço geográfico) Bloco 03 - Questão 2 

 
Desenho espacial-arquitetônico Bloco 03 - Questão 4 
Condições de segurança Bloco 03 - Questão 5 
 
Processos e características da atividade 
Controle e autonomia e Bloco 03 - Questão 6 
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Ritmos de trabalho 
Ritmos de trabalho e 
Conteúdo do trabalho 

Bloco 03 - Questão 7 

Processo  Bloco 03 - Questão 8 
Papel social  Bloco 03 - Questão 9 
 
Condições do ambiente sociogerencial 
Igualdade de oportunidades  Bloco 03 - Questões 10, 13 
Informação e participação  Bloco 03 - Questões 12 e 14 
Clima Organizacional  Bloco 03 - Questão 16 
Violência no lugar de trabalho  Bloco 03 - Questão 15 
Infraestrutura e Preção Bloco 03 - Questão 11 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 
 

O quarto bloco foi formado por 41 questões, extraídas dos indicadores de 

bem-estar pessoal nas organizações, segundo Dessen e Paz (2010) e 

transformadas em questões afirmativas para avaliação de concordância dos 

respondentes sobre sua percepção de bem-estar pessoal no trabalho. Destaca-se 

que apesar dos autores indicarem em suas pesquisas dez categorias, conforme 

subseção 2.2.1 (Quadro 6) do referencial teórico, este estudo utiliza apenas seis 

delas, pois acredita-se que elas representam as categorias mais adequadas para os 

sujeitos da pesquisa e são suficientes para indicar o bem-estar pessoal na 

organização estudada. Além disso, observa-se que algumas categorias de Dessen, 

Paz (2010) que não foram utilizadas no instrumento de coleta de dados estão 

subentendidas entre as questões utilizadas no presente bloco pelas demais 

categorias dos autores. 

Seguem a distribuição das questões por cada categoria de bem-estar 

pessoal, de acordo com o Quadro 9 abaixo. 

Quadro 9 - Quadro de distribuição das questões de bem-estar por categorias 
Categorias Bem-estar Questões 

Relação com Colegas Questões 1 - 7 

Identificação com a Organização Questões  8 - 14 

Oportunidades de Crescimento Questões 15 - 19 

Condições de Trabalho Questões 20 - 26 

Relação com os Pacientes Questões 27 - 29 



73 

 

Valorização Questões 30 - 33 

Realização Questões 34 - 41 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

É importante salientar que os dois últimos blocos descritos (blocos 3 e 4 do 

formulário) utilizam a escala do tipo Likert e possuem as mesmas opções de 

respostas para viabilizar o cruzamento das informações entre os temas. As opções 

foram organizadas em escalas, variando de 1 a 5, sendo (1) discordo totalmente; (2) 

discordo em parte; (3) não concordo nem discordo (4) concordo em parte (5) 

concordo totalmente. 

Ainda no formulário de pesquisa, existiu uma pergunta aberta realizada aos 

respondentes ao final da pesquisa, como forma de compreender que relações os 

profissionais da Policlínica percebiam entre suas condições de trabalho e o seu 

bem-estar na unidade de saúde em que atuavam. Esta pergunta foi lançada para 

que os profissionais de saúde pudessem expressar suas ideias sobre o tema em 

questão, partindo das relações entre as condições de trabalho vividas por eles e 

suas impressões para com o seu próprio bem-estar. 

 

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

As técnicas qualitativas e quantitativas estão descritas na Tabela (10) 

abaixo, que expõe os itens do instrumento de pesquisa e suas devidas estratégias 

de análise. 

Quadro 10 – Estratégias metodológicas 
Formulário de pesquisa 

Participantes 60 profissionais de saúde atuantes na unidade 

 
 
 
Instrumentos 

Formulário contendo: 
 Bloco 1- Perfil social, vínculos e características; 
 Bloco 2 - História e posição atual do trabalho; 
 Bloco 3- Condições de trabalho (baseado em BORGES, et al.., 2013, 

no prelo); 
 Bloco 4 - Indicadores de bem-estar pessoal nas organizações 

(adaptado de PAZ, DESSEN, 2010); 
 Questão aberta - Percepção dos profissionais sobre as relações 
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entre condições de trabalho e bem-estar 
Procedimentos 
de Coleta 

 
Aplicação de formulário realizado na unidade estudada 

Procedimento de 
análise 

Estatística descritiva 
Análise de conteúdo (BARDIN, 1977) 

Ferramentas de 
análise 

SPSS 17.0 
Manyeyes 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

O estudo contemplou métodos quantitativos através da coleta de dados com 

o objetivo de analisar os dados resultantes da estatística descritiva para a definição 

do perfil social e características dos profissionais e seu vínculo institucional, além 

das análises das categorias e subcategorias de condições de trabalho e bem-estar 

por meio de médias de respostas e desvio padrão. Segundo Richardson (1999, p. 

51), o método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego de instrumentos de 

pesquisa, na coleta e no tratamento dos dados, destacando-se pela busca da 

garantia da precisão dos resultados, evitando-se distorções de análise e 

interpretações” O autor ainda complementa que estes métodos são frequentemente 

usados em pesquisas descritivas como o presente estudo, principalmente naqueles 

que procuram descobrir as relações entre as variáveis e causalidade entre o 

fenômeno. 

A análise qualitativa concebe um estudo mais profundo para com os 

fenômenos em questão, sobretudo em estudos de cunho social. Segundo 

Richardson (1999, p. 50), “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

socias”. A técnica de análise escolhida foi de análise de conteúdo segundo Bardin 

(1977). Para Roesch (2005), trata-se da forma mais elementar de análise qualitativa. 

Segundo Puglisi e Franco (2005), o objetivo da análise de conteúdo é o de fomentar 

a inferência a partir dos vestígios e características apresentados por procedimentos 

com diferentes graus de complexidade. 

A análise de conteúdo foi utilizada para as respostas da questão aberta do 

formulário. De acordo com as seguintes etapas descritas por Bardin (1977, p. 95) “a 

análise de conteúdo desenvolve-se em três fases: (a) pré análise; (b) exploração do 



75 

 

material; e (c) tratamento dos dados, inferência e interpretação”. Todos os 

participantes da pesquisa responderam à questão aberta lançada ao final do 

formulário, as respostas foram anotadas na íntegra e foram devidamente digitadas 

para serem submetidas a uma análise detalhada. Para Gil (1999, p. 165) “a pré-

análise é a fase de organização. Inicia-se geralmente com os primeiros contatos 

com os documentos (leitura flutuante). A seguir, procede-se à (...) preparação do 

material para análise”. Com isso, o conteúdo das respostas foram analisados 

individualmente e coletivamente, identificando-se os elementos mais presentes no 

conteúdo, dando o nome de unidade de registro. 

a unidade de análise. Também denominada “unidade de registro” ou “ 
unidade de significado”, a unidade de análise é o elemento unitário de 
conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação. Toda 
categorização ou classificação, necessita definir o elemento ou indivíduo 
unitário a ser classificado. Na análise de conteúdo denominamos este 
elemento de unidade de análise (MORAES, 2005, p. 5). 

Após triagem das repetições, passou-se a estabelecer uma relação direta 

deste conteúdo com os temas encontrados, dando o nome de unidade de contexto. 

Este procedimento foi feito com base nas orientações de Gil (1999, p. 165) e teoria 

de Bardin (1977) que diz “a exploração do material (...) refere-se fundamentalmente 

às tarefas de codificação, envolvendo: o recorte (escolha das unidades), a 

enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação (escolha da 

categoria)”. Resgataram-se as unidades de registro para um novo enquadramento, 

dessa vez para estabelecer relação entre o que a pesquisa revelou e as categorias 

encontradas na revisão bibliográfica, como forma de identificar através do conteúdo 

das respostas e em conformidade com a teoria os fatores relevantes para o tema de 

pesquisa.  

Ainda que seja desejável e importante procurar definir as unidades de 
análise de modo a terem um significado completo nelas mesmas, também é 
uma prática da análise de conteúdo definir, juntamente com estas unidades, 
um outro tipo de unidade de conteúdo, a unidade de contexto. É uma 
unidade, de modo geral mais ampla do que a de análise, que serve de 
referência a esta, fixando limites contextuais para interpretá-la. Cada 
unidade de contexto, geralmente, contém diversas unidades de registro 
(MORAES, 2005, p. 8). 

Foram utilizados quadros explicativos contendo unidades de contexto, 

pontos chaves identificados na maioria das respostas e indicados por tópicos e 

unidades de registro, contendo as citações dos respondentes sobre suas relações 

estabelecidas entre Bem-estar e condições de trabalho. Em seguida foram 
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enquadradas as respectivas unidades de registros contidas em suas unidades de 

conteúdo de acordo com as categorias propostas pelos estudo, de forma a alinhar 

os resultados encontrados com às teorias utilizadas. 

Para compreensão das relações vistas entre os profissionais de saúde nas 

variáveis condições de trabalho e bem-estar foi utilizado no primeiro momento a 

nuvem de palavras, elaborada por meio do software gratuito Manyeyes. Essa figura 

mostra as palavras que mais aparecem na fala dos 60 respondentes de acordo com 

o tamanho que elas se apresentam na figura. Para melhor detalhar o contexto e 

colocação das palavras mais encontradas nas falas dos profissionais e em palavras 

chaves deste estudo foram utilizadas  no segundo momento as árvores de palavras 

que resgatam os principais complementos das palavras ao longo do conteúdo de 

respostas, oferecendo os principais pontos comuns entre as falas dos entrevistados 

e os temas questionados aos profissionais. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 
 

Este capítulo apresenta as principais análises de resultados encontrados 

pelo estudo, iniciando pela descrição do perfil dos profissionais de saúde da 

Policlínica Zona Oeste. Na sequência, apresenta as condições de trabalho dos 

profissionais de saúde; em seguida, mostra as condições de saúde e por fim, 

descreve a percepção dos profissionais de saúde sobre as relações existentes entre 

condições de trabalho e  saúde na perspectiva de bem-estar.  

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL 

 

Ao analisar o perfil dos profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste, 

objetiva-se identificar as características predominantes dos profissionais que atuam 

nesta instituição. Para a formação do perfil, foram levantadas informações sobre 

sexo, faixa etária, estado civil, número de dependentes, local de nascimento, nível 

de instrução, profissão e renda em salários mínimos. 

O Gráfico 1 mostra como se distribuem os profissional de saúde em relação à 

variável sexo.  
Gráfico 1 – Sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

De acordo com o Gráfico 1, dos 60 profissionais contatados 46 são 

mulheres, mostrando uma predominância considerável do sexo feminino.  
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A faixa etária revela que aqueles com idade entre 46 a 55 anos representam 

a maioria, havendo entre os respondentes 25 profissionais com essa média de 

idade. Destaca-se que não há profissionais com idade abaixo de 25 anos e aqueles 

com idade acima de 36 anos totalizaram 17 pessoas, o que mostra que a maioria é 

composta por pessoas de meia idade com predominância acima de 46 anos, 

segundo Gráfico 2. Vale salientar que 3 pessoas preferiram não expor a sua idade.  

Gráfico 2 – Faixa Etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

De acordo com o Gráfico 3 referente ao estado civil dos profissionais, os 

pesquisados dividem-se praticamente entre solteiros com 24 respondentes e 

casados com 23. Os viúvos, separados e outros estados civis não definidos são 

minoria. 

Gráfico 3 – Estado Civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 
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O Gráfico 4 mostra que a quantidade de profissionais que não possuem 

filhos dependentes totaliza 22 pessoas. Os que possuem filhos são maioria e variam 

de 1 filho (18 respondentes) a 2 filhos (15 respondentes) considerados como 

dependentes. Isso quer dizer que mais da metade possui  filhos e a predominância 

observada quanto ao número de filhos é de 1 a 2 filhos dependentes para cada 

respondente. É importante salientar que os filhos que não dependem dos pais 

financeiramente não foram levados em consideração, conforme orientação dada aos 

respondentes. Logo, os que responderam não ter filhos dependentes, não quer dizer 

necessariamente que não tenham filhos. 

 

Gráfico 4 – Filhos dependentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

A grande maioria dos profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste que 

responderam à pesquisa são nascidos no Estado do Rio Grande do Norte, conforme 

Gráfico 5, sendo que 19 do total de 60, nasceram em outras cidades do Estado e 

quase a metade (29 pessoas) são nascidas em Natal, enquanto 11 delas são de 

outros estados do Brasil, o que mostra muitas naturalidades distintas, apesar de 

haver predominância entre os nascidos em Natal. 
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Gráfico 5 – Local de nascimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

O nível de instrução conforme Tabela 1 mostra que apenas 1 respondente 

possui o ensino fundamental, enquanto 23 pessoas possuem o ensino médio, pois 

isso inclui os 16 profissionais que se declararam possuidores do ensino técnico 

profissionalizante. Observa-se que as formações técnicas predominantes neste perfil 

são de técnicos em enfermagem e técnicos em saúde bucal. Os profissionais que 

possuem ensino superior são maioria neste quesito, representando mais da metade 

dos respondentes, o que totaliza 33 pessoas dos 60 participantes, incluindo 

profissionais que possuem pós-graduação lato sensu representada por 17 dos 

respondentes e os 3 profissionais que possuem formação stricto sensu. A maioria 

dos médicos que participaram da pesquisa indica a residência médica como uma 
especialização do tipo lato sensu e se enquadram neste perfil. 

Tabela 1 – Nível de Instrução 
Nível de Instrução N 
Ensino Fundamental 1 

Ensino Médio 7 
Curso Técnico 16 
Ensino Superior 16 
Especialização 17 
Mestrado 3 
Total 60 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
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No quesito renda levou-se em consideração a renda individual. Os 

profissionais foram orientados a responder apenas sobre os ganhos relacionados ao 

vínculo com a unidade pesquisada, sem levar em conta os ganhos de outros 

vínculos profissionais ou renda familiar. O parâmetro escolhido para a renda foi em 

salários mínimos de acordo com o valor em vigência no período da coleta dos 

dados, o que representa o salário mínimo de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito 

reais), exposto no art. 3º da Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, art. 84, caput, 

incisos IV e VI. A predominância salarial encontrada foi de até 4 salários mínimos,  

representando 24 profissionais respondentes. Destaca-se também um número 

considerável de 13 profissionais que ganham até 2 salários mínimos; 1 profissional 

preferiu não responder a essa pergunta e a minoria de 3 respondentes recebe acima 

de 10 salários mínimos. As profissões encontradas entre os profissionais de saúde 

da Policlínica Zona Oeste são: médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem, psicólogo, assistente social, odontólogo, bioquímico, nutricionista, 

farmacêutico técnico em higiene bucal, auxiliar de farmácia e técnico em laboratório. 

Tabela 2 – Renda em salários mínimos 
Renda em Salários Mínimos N 

Não respondeu 1 

Até 2 salários mínimos 13 

Até 4 salários mínimos 24 

Até 6 salários mínimos 8 

Até 8 salários mínimos 5 

Até 10 salários mínimos 6 

Acima de 10 salários mínimos 3 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

Em conformidade com o conjunto de resultados apresentados anteriormente, 

a força de trabalho encontrada na Policlínica Zona Oeste é formada 

predominantemente por profissionais de nível superior que ganham até 4 salários 

mínimos na prestação de serviços junto à organização pesquisada, apesar do 

número de profissionais com ensino médio e renda até 2 salários mínimos possuir 

um significativo destaque. Conclui-se que existe uma predominância de profissionais 
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do sexo feminino, de meia idade, que possui de 1 a 2 filhos dependentes, sendo a 

maioria nascida no Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo na cidade do Natal. 

 

5.2 CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 
POLICLÍNICA ZONA OESTE 

 

Esta seção apresenta as condições de trabalho verificadas na Policlínica 

Zona Oeste e vivenciadas pelos profissionais de saúde. Serão discutidas as 

condições de trabalho em seus aspectos contratuais e jurídicos, físicos e materiais, 

dos processos e características do trabalho e dos aspectos sociogerenciais, 

segundo as taxonomias apresentadas na subseção 2.1, Quadro (4).  

5.2.1 Condições Contratuais e Jurídicas 

As condições contratuais e jurídicas apresentadas entre os profissionais de 

saúde da Policlínica Zona Oeste são mostradas em princípio pelos vínculos 

encontrados. Quase todos os profissionais são funcionários públicos, em níveis 

municipais ou estaduais alocados para a unidade ou cedidos pelo Estado. O quadro 

apresenta em sua totalidade, servidores lotados pela Secretaria Municipal de Saúde 

– SMS o que corresponde a 38 servidores municipais de saúde e 20 profissionais 

cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP. Existe ainda uma 

quantidade mínima de profissionais de saúde respondentes com outros vínculos, o 

que representa apenas 2 profissionais do laboratório de análises clínicas 

funcionários de uma empresa privada prestadora de serviço. 

De forma geral, no que diz respeito ao vínculo, os profissionais apresentam 

características homogêneas, com mais da metade da amostra de profissionais 

vinculados a SMS. Estes, por sua vez recebem proventos mensais e possibilidades 

de vantagens como ajuda de custo; auxílio para diferença de caixa; salário família; 

auxílio doença; gratificação e percentagem. Esses dados foram obtidos segundo Lei 

Ordinária n. 01517/65, art. 120 de 23 de dezembro de 1965 do Estatuto do 

Funcionalismo Público Municipal.  

O outro perfil de servidores é formado pelos funcionários cedidos pela 

SESAP, o que corresponde a mais de um terço da amostra. De forma similar, como 
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servidores públicos possuem seus proventos mensais garantidos pelo Estado. De 

acordo com a Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, art. 196, os 

servidores estaduais, além de seus ganhos mensais, possuem os seguintes 

benefícios complementares: aposentadoria; auxílio-natalidade; salário-família; 

licenças previstas por lei; assistência à saúde; garantia de condições individuais e 

ambientais satisfatórias para o respectivo trabalho; além de benefícios aos 

dependentes, em casos de invalidez ou óbito do servidor. 

Quando perguntados sobre a existência de cursos de especialização durante 

o tempo de prestação de serviço na unidade, 34 pessoas, mais da metade dos 

respondentes alega não ter essa oportunidade. Informaram ter realizado 

especializações durante o tempo de serviço os demais 26 profissionais, sendo que 

muitos deles destacaram que não foi custeado pelos seus respectivos vínculos 

(SMS ou SESAP) e sim de iniciativa própria. Informaram também que tais 

especializações variaram entre “úteis a muito úteis” para o trabalho que exercem. 

Um dos fatores em análise nas condições contratuais e jurídicas refere-se à 

carga horária dos profissionais. O Gráfico 6, a seguir, mostra a distribuição 

percentual dos respondentes quanto às horas de trabalho dedicadas à Policlínica 

Zona Oeste. Observa-se que a maioria, 20 pessoas (33,3%) dedica 40 horas 

semanais ao trabalho, o que representa um terço dos respondentes, neste caso 20 

profissionais, seguido daqueles que dedicam 20 e 30 horas semanais, estes 

coincidem com 16 indivíduos (26,7%) para cada um dos grupos. Há ainda, poucos 

casos de profissionais com mais de 40 horas por semana ou menos de 20 horas. 

Acredita-se que esses casos se referem aos respondentes que indicaram o horário 

de trabalho que de fato praticam dentro das necessidades de demanda para suas 

funções e não se referiram à carga horária de contrato. De acordo com Lei 

Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006. Capítulo IV, art. 20, os profissionais 

desempenham suas funções em regimes de 20 horas, de 30 horas ou de até 40 

horas semanais, podendo ser de até 8 horas de trabalho por dia, exceto em casos 

de escalas de plantões de 12 horas. 

 

 



84 

 

Gráfico 6 – Horas de trabalho por semana na Policlínica Zona Oeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

Destaca-se que 80% dos respondentes alegam que consideram seu horário 

de trabalho flexível, o que mostra a aceitação destes profissionais para com o tempo 

que dedicam à organização e a possibilidade de modificação dos horários mediante 

necessidades pessoais.  

Gráfico 7 - Horas de trabalho por semana em outro local 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

Os profissionais também foram questionados sobre a existência de 

atividades profissionais exercidas em outros locais, o que normalmente acontece 

entre profissionais de saúde. No entanto, diferente das expectativas, o Gráfico 7 

mostra que apenas 22 (36,7%) dos respondentes trabalham em outros lugares, 

dividindo-se em carga horária de 20 horas, de 30 horas e até de 60 horas de 

trabalho fora da Policlínica, o que somado às horas de trabalho na unidade, pode 
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chegar até 100 horas de trabalho semanal. Sobretudo, este perfil concentrou-se 

entre os médicos da unidade, que segundo anotações de campo, trabalham em 

hospitais particulares, clínicas próprias, prefeituras, unidades federais, estaduais ou 

municipais, além do vínculo junto à Policlínica.  

Abaixo segue depoimento de um dos médicos que descreve dificuldades em 

possuir diversos vínculos com renda menor 

Eu preferia ter um trabalho só, que ganhasse bem e tivesse condições de 

trabalho, do que está indo de um lugar a outro ganhando pouco em cada 

um deles (Médica da Policlínica). 

Destaca-se ainda, que 38 profissionais que informaram trabalhar apenas na 

unidade Policlínica Zona Oeste, caracterizam-se por serem profissionais antigos na 

instituição, a maioria de nível médio e que se dedicam exclusivamente à unidade. 

Segundo observações de campo, alguns relataram morar no próprio bairro e ter a 

unidade de saúde como o primeiro e único vínculo profissional. Isso também foi 

observado quando as respostas sobre o tempo total de trabalho e o tempo de 

trabalho dedicado à unidade coincidiam.  

Tabela 3 – Tempo de trabalho geral e na Policlínica 
Tempo de Trabalho (Geral) 

Tempo/em anos N % 
Até 15 anos 12 20 
16 a 30 anos 37 61,7 
31 a 45 anos 10 16,7 
Acima de 46 
anos    

1 1,7 

Total 60 100 
Tempo de Trabalho (POLICLÍNICA) 

Menos de 1 ano 16 26,7 
1 a 5 anos 10 16,7 
6 a 10 anos 16 26,7 
11 a 15 anos 5 8,3 
16 a 20 anos 3 5 
Acima de 20 
anos 

10 16,7 

Total 60 100 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

 

A Tabela 3 descreve o tempo de trabalho geral e tempo de trabalho na 

Policlínica Zona Oeste. Como já foi descrito no capítulo anterior de análise do perfil, 



86 

 

predomina a faixa etária entre 46 e 55 anos e ainda o aparecimento significativo de 

profissionais acima de 55 anos de idade. Essas informações corroboram com o 

tempo de trabalho geral e na unidade, destacando-se a presença de dois grupos, os 

mais jovens, com pouco tempo de atuação no mercado de trabalho e na Policlínica, 

e os mais experientes no mercado e com muito tempo de atuação na unidade, o que 

se encaixa no perfil de meia idade predominante entre os respondentes. 

O primeiro grupo dos mais jovens é claramente representado pelos 12 

profissionais que estão no mercado de trabalho há menos de 15 anos e pelos 26 

profissionais que trabalham na Policlínica há menos de 5 anos. É importante colocar 

que desses, 16 profissionais trabalham há menos de um ano na unidade. O outro 

grupo facilmente identificado provavelmente inclui os profissionais acima de 46 anos, 

que atuam no mercado há mais de 30 anos e trabalham na Policlínica há mais de 11 

anos, em alguns casos 10 respondentes estão há mais de 20 anos na mesma 

unidade de saúde.  

Como forma de melhor compreender as atribuições dos profissionais e 

relacionar às suas funções contratuais perguntou-se quanto às atividades 

executadas predominantemente pelos profissionais de saúde. Entre as respostas 

obtidas a opção de atividades de assistência à saúde representou maioria, seguida 

de atendimento ao público. Vale salientar que este público é formado por pacientes 

em tratamento ou encaminhado para centros especializados. Há ainda uma pequena 

quantidade de casos de indivíduos que atuavam em cargos de chefia antes de 

atuarem na unidade. Esses dados mostram que praticamente não existem casos de 

desvios de função entre os profissionais de saúde da unidade e que esses 

desenvolvem suas atividades de acordo com seu perfil profissional e formação.  

Em busca de informações sobre o histórico e posição dos profissionais 

pesquisados para contextualizar informações sobre o perfil e as condições 

contratuais e jurídicas, foi questionado aos profissionais o que estes faziam antes de 

trabalhar na Policlínica. A Tabela 4 abaixo mostra as atividades predominantes.  
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Tabela 4 – O que fazia antes de trabalhar na unidade 
Atividades N % 
Não respondeu 1 1,7 
Não trabalhava 6 10 
Trabalhava fora 
do setor de 
saúde 

7 11,7 

Trabalhava em 
outra unidade 
de saúde com 
perfil 
semelhante 

17 28,3 

Trabalhava em 
outra unidade 
de saúde com 
perfil diferente 

22 36,7 

Outros 7 11,7 

Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

A predominância neste caso está entre os profissionais que trabalhavam em 

outra unidade de saúde com perfil assistencial diferente da Policlínica com 22 

respondentes. Destaca-se também o perfil daqueles que trabalhavam em outra 

unidade de saúde com perfil semelhante de 17 pessoas. Logo, observa-se que a 

grande maioria já atuava na área de saúde. Isso se dá, pois os profissionais da 

Policlínica analisada são servidores públicos do Estado e Município e comumente 

são alocados para diferentes unidades de saúde, ou seja, estes profissionais 

precisam atender às demandas locais, podendo ser transferidos mediante 

solicitações. Uma parcela menor 7 indivíduos de respondentes trabalhava fora do 

setor de saúde, e esse mesmo quantitativo 7 respondentes também é a 

representação de outras opções de atividades antes de trabalhar na Policlínica, tais 

como autônomos, trabalhos manuais e sacoleiras. Os 6 profissionais que não 

trabalhavam antes de atuar na policlínica, reforçam o que já foi dito anteriormente 

sobre os indivíduos que têm a Policlínica seu primeiro e único emprego. A maioria 

não trabalha em outros lugares, dedicando-se exclusivamente a esta atividade. 

Em síntese, os dados mostram que as condições contratuais e jurídicas são 

condizentes aos padrões normativos, uma vez que praticamente todos os 

profissionais que atuam na unidade pesquisada são servidores públicos, logo 



88 

 

recebem recompensas mensais, direitos e benefícios regulares. Observa-se também 

que os profissionais mostram-se satisfeitos com suas relações com os horários de 

trabalho, pois a maioria entende seus horários de trabalho como flexíveis. Com 

exceção de alguns médicos que se dedicam a diferentes vínculos profissionais,  

observando-se certo risco e dificuldade em suas condições de trabalho na esfera 

contratual e jurídica. As condições físicas e materiais também serão avaliados neste 

ambiente, a seguir. 

5.2.2 Condições Físicas e Materiais 

Esta etapa do formulário é organizada de forma escalar, o que permite a 

análise dos padrões de condições físicas e materiais em 5 fatores, em que 1 é a 

menor concordância e 5 a maior concordância da afirmação sobre a exposição aos 

elementos apresentados, segundo a metodologia. Nas tabelas utilizadas nesta e nas 

próximas subseções indica-se o número total de respondentes (N), as médias de 

respostas para cada subcategoria (M) e o desvio padrão (DP). O desvio padrão 

significa a variabilidade da média, é a medida mais comum para explicar as 

dispersões de respostas. Se o resultado tiver muito alto (DP>2), significa que a 

média não é representativa, nesse caso os dados estão espalhados por uma série 

de valores. Se tiver baixa (DP<2), significa que o resultado é representativo, ou seja, 

existe a tendência de estarem mais próximos da média.  

A categoria de análise condições físicas e materiais do ambiente onde os 

profissionais pesquisados atuam inclui espaços de trabalho, estrutura arquitetônica e 

geográfica, condições climáticas e os padrões de segurança oferecidos, bem como 

material disponível para realização de suas atribuições.  

Segundo a Tabela 5, os respondentes estão expostos aos 5 fatores de 

riscos físicos e materiais apresentados. Tendo como base as médias de resposta, 

observam-se as diferentes intensidades para cada dimensão apresentada, de 

acordo com os fatores definidos. O fator indicado como de maior intensidade de 

exposição entre os profissionais são os aspectos psicobiológicos com média 

(M=4,10), tendo como máxima de 5 e mínima de 1, além de possuir o menor desvio 

padrão entre as opções (DP=1,33). Na sequência, destacam-se os aspectos físicos 

e químicos com (M=3,38; DP=1,62), aspectos que possuem relação direta com a 

saúde física e psíquica dos profissionais e reflete os riscos já discutidos pelos 
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profissionais de saúde no âmbito de suas atividades, (MOZACHI, 2006; Lei nº 6.514, 

de 22.12.1977, art. 189 da Consolidação das Leis Trabalhistas das Atividades 

Insalubres ou Perigosas).  

 

Tabela 5 –  Fatores das Condições Físicas e Materiais ( Média e Desvio Padrão) 
Fatores N Média Desvio 

Padrão 
C1 - Aspectos 
Psicobiológicos  

60 4,10 1,33 

C2 - Espaço de 
trabalho  

60 2,38 1,58 

C3 - Aspectos 
físico-químicos  

60 3,81 1,62 

C4 - Exigência 
de esforço 
físico  

60 3,05 1,70 

C5 - Riscos de 
acidentes 

60 3,38 1,57 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

De acordo com as observações no local de trabalho, os funcionários dos 

setores de laboratório e odontologia foram os que mais apontaram os riscos 

químicos e biológicos a que estão expostos. Destaca-se neste quesito a falta de 

equipamento de proteção individual como máscaras e luvas. Segundo descrição de 

alguns respondentes os próprios funcionários precisam comprar seu material de 

proteção individual para trabalhar, segundo Quadro (12) que resume as respostas à 

pergunta aberta. 

Segundo o Ministério do Trabalho em sua norma regulamentadora de 

número 32, que trata especificamente da segurança e saúde no trabalho em 

serviços de saúde, os ambientes de saúde são considerados de alto risco biológico 

e químico. A NR 32 não só aponta os tipos de riscos biológicos e químicos como as 

define de acordo com o anexo primeiro da mesma norma, indicando ações de 

detecção de riscos, por meio da realização do Programa Proteção a Riscos 

Ocupacionais; de ações de prevenção e educação em saúde como, por exemplo, a 

vacinação de algumas patologias específicas, como Hepatite B, tétano e difteria e os 
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cuidados necessários na ocorrência de acidentes de trabalho, como o 

preenchimento imediato da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.  

Uma das causas de maior destaque nas reclamações foram os riscos 

biológicos encontrados na estrutura física do prédio que foram apontados não só 

como carência das condições físicas, como também enquanto riscos à saúde. 

Segue Quadro 11 descritivo indicando os principais relatos dos respondentes sobre 

os riscos químicos e biológicos apresentados na unidade. 

Quadro 11 - Unidade de Contexto e Registro dos Riscos Químicos, Biológicos e 
Ergonômicos. 

Unidade de Contexto Unidade de Registro 

 

 

Riscos Químicos, Biológicos e 
Ergonômicos 

 

Local é muito insalubre. Não temos o mínimo de 
conforto 

Minha sala tem mofo; problemas respiratórios 

Não tem cadeira adequada; apoio para mouse; 
mofo; poeira. 

Numa rampa o colega quebrou o pé 

A gente pode se furar nos perfurocortantes 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

Os riscos de acidente se estendem não só nas esferas biológicas e 

químicas, mas também riscos relacionados à estrutura física da organização, 

material e maquinário utilizado para as atividades. Os profissionais de saúde da 

Policlínica apontaram a exposição dos riscos de acidentes de trabalho (M=3,38; 

DP=1,57), classificado como terceiro fator de maior exposição entre os 

respondentes. Ainda na NR 32 verificam-se os cuidados preventivos para esta 

dimensão, sobretudo no que diz respeito à manutenção dos equipamentos e 

sinalização de riscos e a importância de equipamentos de proteção individual – EPI. 

Outro fator de análise apontado pelos profissionais é a Exigência de esforço 

físico, com escore (M=3,05; DP=1,70), como o 4º fator de maior exposição. Indica o 

quanto o trabalhador percebe que está exposto às atividades que implicam 

movimentos repetitivos em uso de máquinas e equipamentos ou exigência de força 

física. Isso inclui estudos da ergonomia e de doenças osteomusculares causadas 

pelo excesso de repetição e esforço físico. A NR 17 trata especificamente de ações 

vinculadas a ergonomia no trabalho o que inclui estudos e ações preventivas nos 
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aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à 

própria organização do trabalho. No entanto, não observa-se comentários na 

questão aberta no que diz respeito a esse quesito, pois as atividades inerentes aos 

profissionais de forma geral não estão relacionadas a necessidade de esforços 

físicos. 

Finalmente, o fator Espaço de Trabalho - diz respeito ao espaço para 

realização do trabalho ou convívio, incluindo variáveis de trabalho externo ou até 

mesmo em espaços virtuais. Essa dimensão apesar de ser apontada como de 

exposição aos riscos físicos e materiais pelos entrevistados, hierarquicamente teve à 

menor média (M=2,38; DP=1,58), ficando como o 5º fator de impacto à saúde. 

Observa-se que este fator foi relativamente baixo se comparado com os demais da 

mesma categoria, é possível que isso reflita as características do trabalho 

encontradas na Policlínica, em sua maioria, desenvolvidas em instalações 

específicas no próprio prédio de funcionamento, com pequenos casos em que os 

funcionários necessitam se ausentar e utilizar ambientes externos, a exemplo do 

setor de esterilização e farmácia. Apesar de boa parte dos profissionais de saúde 

desenvolverem suas atividades no próprio ambiente da unidade, registra-se na 

experiência de coleta de campo uma situação em que a técnica de enfermagem 

precisou ausentar-se de seu espaço de trabalho para realizar a esterilização do 

material cirúrgico em outra unidade devido a problemas no equipamento local. Ela 

descreveu a situação como comum. 

Os dados quantitativos apresentados revelaram exposição significativa a 

riscos. No entanto é importante frisar que esta categoria abrange o material e 

infraestrutura necessária para as condições de trabalho dos profissionais. De forma 

geral, houve a descrição de riscos físicos no ambiente da organização, sobretudo no 

que diz respeito a manipulação dos equipamentos perfurocortantes e espaços 

geográficos, os profissionais indicam os riscos na atividade de manipulação de 

sangue e medicamentos e ainda descrevem riscos de acidentes em rampas e 

espaços inadequados. Porém, quando respondem à questão objetiva no item riscos 

de acidentes, essa dimensão aparece como nem concordo nem discordo. Dessa 

forma, observa-se que os profissionais não se queixam dos riscos inerentes a 

função, pois sempre dão maior destaque aos riscos estruturais. 
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No Quadro 12 abaixo, relaciona-se a categoria condições de trabalho 

segundo Borges et al. (2013 no prelo) com as unidades de contexto encontradas 

pelas falas dos respondentes nas questões abertas, seguido das unidades de 

registro que trata-se de trechos das respostas dadas. Logo, observa-se o 

alinhamento das categorias com os itens encontradas que se configuram pelos 

trechos das respostas. fatores catalogados na pergunta aberta descrevendo as 

condições de infraestrutura, de material, insumos e falta de manutenção destacados 

pelos respondentes.  

Quadro 12 – Unidades de Contexto e Registro das Condições Físicas e Materiais 

 

 

 

 

Condições 
Físicas e 
Materiais 

Unidade de Contexto Unidade de Registro 

 

 

 

 

 

Apontamento à 
infraestrutura precária 

As condições não são nada boas; são medianas; 
trabalhamos no limite; 

A policlínica oferece poucas condições estruturais 
para exercício do nosso trabalho 

Local de trabalho inadequado pela infraestrutura e 
ausência de materiais 

Se você quer ir ao banheiro e não tem como, não 
tem água 

Começo a atender com mesa caindo aos pedaços, 
(...) fio desencapado, uma vez a maca quebrou e o 
paciente caiu em cima de mim 

Higiene, mofo, pintura, limpeza. 

Falta infraestrutura 

 

 

Equipamentos e 
manutenção 

compressor barulhento; Fossa estourada; Fio 
desencapado. 

necessários um acompanhamento de manutenção 
da aparelhagem para proporcionar um melhor 
conforto 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

As informações oferecidas pelos profissionais de saúde por meio de seus 

relatos sobre as condições físicas e materiais corroboram com as os índices 

verificados nas subcategorias do instrumento, pois reafirma que um dos maiores 

problemas encontrados na instituição é de ordem estrutural. Observa-se que neste 

quesito os respondentes apontam dois diferentes âmbitos contextuais: apontamento 
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à infraestrutura precária e equipamentos e manutenção. O que reflete os relatos dos 

profissionais quando indicam que as condições em que a instituição se apresenta 

são precárias.  

5.2.3 Processos e Características da atividade 

 

Os processos e características do trabalho constituem a terceira categoria 

de análise das condições de trabalho. Abrangem o conteúdo das atividades de 

trabalho, a organização e divisão do trabalho, as demandas do posto de trabalho, os 

modos de execução das atividades e o desempenho do trabalhador (BORGES et al., 

2013). 

Os quatro fatores na Tabela 6 abaixo buscam verificar a percepção dos 

profissionais de saúde da Policlínica para esta dimensão. 

Tabela 6 – Médias nos Fatores de Processos e Características do Trabalho 
Fatores N Média Desvio 

Padrão 

Espaço de autonomia  60 3,91 1,27 
Complexidade, 
responsabilidade e 
rapidez. 

60 4,67 0,68 

Organização do tempo  60 4,08 1,12 
Estímulo à colaboração 60 4,08 1,25 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

O fator que apresentou um maior índice de escore foi o de Complexidade, 

Responsabilidade e Rapidez no Trabalho, com média (M=4,67; DP=0,68) na escala 

de 1 a 5. Isso representa uma alta pontuação, o que expressa que a grande maioria 

dos respondentes considera suas atividades como de alta complexidade e que exige 

grande responsabilidade e rapidez nas ações. Segundo a teoria, o ambiente de 

saúde caracteriza-se pelos desafios nos cuidados dos pacientes, de forma que 

muitas vezes estes depositam a confiança de suas vidas nos profissionais de saúde, 

tendo em vista suas funções para com o tratamento (MOZACHI, 2006).  



94 

 

No que diz respeito à questão aberta, não houve respostas que pudessem 

ser relacionadas a essa dimensão, para este resultado aponta-se as seguintes 

interpretações ao fato: a agilidade necessária no atendimento médico, característico 

da função é comum em casos de urgências e emergências, que segundo 

informações obtidas entre os gestores (capítulo 3) a unidade não possui mais o setor 

de pronto socorro, resumindo-se a atendimentos ambulatoriais pré-agendados e 

outros serviços complementares; a outra possibilidade diz respeito a complexidade 

das atividades que é uma das características aceita pela função destes profissionais, 

como já foi discutido no item 2.3 desta pesquisa que trata sobre o ambiente trabalho 

dos profissionais de saúde. O ambiente de saúde envolve uma série de 

responsabilidades e complexidade, com suas respectivas características para cada 

função exercida. Porém, de forma geral estes profissionais necessitam lidar com a 

vida e saúde e com a possibilidade inclusive de morte, tendo em vista as doenças e 

os agravos das mesmas. Isso inclui aspectos relativos à dor e o sofrimento humano, 

exigindo uma contínua adaptação entre o trabalho, suas características e o 

trabalhador para que haja sempre agilidade e qualidade na prestação dos serviços 

oferecidos. E que de fato isso não prejudique também a saúde do próprio 

profissional cuidador nas esferas físicas e psicológicas (ROYAZ; MAZIALE, 2001). 

Os fatores Organização do Tempo e Estímulo à Colaboração obtiveram 

exatamente as mesmas médias, diferenciando-se apenas pelo desvio padrão, que 

no primeiro fator apresentou um menor índice, indicando uma dispersão menor de 

respostas. A Organização do tempo diz respeito à possibilidade do trabalhador 

poder organizar o seu tempo no trabalho, podendo inclusive atuar no planejamento 

de suas pausas, folgas e férias (BORGES et al., 2013 no prelo). Como foi expresso 

no subitem 4.2.1 que descreveu as condições contratuais e jurídicas para com a 

carga horária, a maioria dos profissionais expressou possuir horários flexíveis, em 

consonância ao fator organização do tempo que indica uma média alta de respostas 

(M=4,08; DP=1,12). Isso significa que muitos respondentes optaram pelo nível 

máximo de resposta (5) o que significa concordarem totalmente sobre a 

possibilidade de possuírem controle sobre a organização do tempo no trabalho. 

Além disso, os índices da Tabela 4 desta categoria mostram, em concordância com 

as respostas da pergunta aberta, que os profissionais encontram-se satisfeitos com 

este quesito, mostram ter um bom relacionamento com suas chefias ou pelo menos 
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com a flexibilidade de seus horários. Essas afirmativas são mostradas pelas 

respostas dos profissionais que indicam abertura por parte dos gestores com relação 

a este quesito, segundo a unidade de contexto flexibilidade de horários (Quadro 13).   

Na sequência, diferenciado apenas pelo desvio padrão, o Estímulo à 

Colaboração apresentou (M=4,08; DP=1,25) o que indica um resultado igualmente 

satisfatório. Este fator refere-se à possibilidade de contar com a colaboração de 

pares ao mesmo tempo em que se colabora com eles na realização do trabalho. 

Para Costa (2013) a colaboração entre os membros de uma equipe de saúde é uma 

condição desejada para o trabalho em saúde. Isso se dá devido à possibilidade de 

apoio psíquico oferecido uns aos outros e por questões técnicas. A autora ainda 

destaca que este fator trata de uma das ações preventivas do adoecimento psíquico 

no trabalho.  

As respostas dadas pelos profissionais nas questões abertas de acordo com 

o Quadro 12 refletem as boas relações encontradas entre os profissionais dos 

setores, de forma geral eles se unem como forma de amenizar os demais problemas 

encontrados. O que explica o alto índice de estímulo a colaboração encontrado nos 

dados da tabela 4. No entanto, observa-se que o estímulo à colaboração não é 

comum em todos os setores da unidade. Os que têm maior destaque geralmente 

são aqueles setores que possuem equipes maiores e o relacionamento mais 

estreito, alguns descrevendo não ter contato com profissionais de outros setores. O 

profissional que mostrou pouca frequência de comentários neste quesito foram foi a 

categoria de médicos, relatando não conhecer os colegas de função e informando 

que desenvolvem suas atividades e vão embora, normalmente para outras unidades 

de saúde que também atuam, limitando suas relações aos técnicos de enfermagem 

que auxiliam. Os mesmos alegam, segundo relatos descritos na questão aberta, que 

não conhecem os outros médicos que atuam na unidade. 

O Espaço de Autonomia é apontado pela amostra como um dos fatores 

influenciadores dos processos e características do trabalho e tem uma pontuação 

média de (M=3,91; DP=1,27). A subcategoria em questão define-se pela 

possibilidade de contar com a organização para a realização dos próprios métodos 

de trabalho, planejamento e ritmo, espaço e ação de suas atividades de forma 

autônoma (BORGES, 2013). A realidade encontrada mostra que os profissionais 
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possuem autonomia, sobretudo entre os profissionais de nível superior que 

contabilizam mais da metade dos respondentes, a exemplo dos médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e nutricionistas que possuem autonomia 

de seus horários, podendo inclusive reservar os dias ou horário disponíveis para o 

atendimento. Segundo observações de campo, alguns conseguem tratar 

diretamente com a administração da unidade, o que na maioria das vezes 

representa sua chefia imediata, não havendo superiores por setor.  

Para os profissionais de nível superior, o fato dos mesmos serem os chefes 

de seus próprios setores, contribui para a autonomia de suas atividades, a exemplo 

dos farmacêuticos e bioquímicos que lideram suas equipes de trabalho. Além disso, 

profissionais como médicos, nutricionistas, psicólogas e assistentes sociais possuem 

características de trabalho particulares, por possuírem ações profissionais em 

caráter individual, sem necessidades de equipe. Estes profissionais precisam muitas 

vezes apenas do aparato ambulatorial, o que estabelece independência e 

autonomia.  

Em contrapartida, uma parte dos profissionais de nível médio e técnico 

necessita da atuação em equipe e muitas vezes desenvolve suas atribuições 

auxiliando outros profissionais, como é o caso dos técnicos de saúde bucal, que 

assessoram os odontólogos no atendimento aos pacientes, assim como 

profissionais que necessitam seguir horário pré-estabelecidos e prazos, como é o 

caso dos técnicos de laboratório. Nessas situações o trabalho em equipe é 

primordial para o setor, sendo elemento básico para o sucesso das ações do 

trabalho.  

Essas relações são estabelecidas no ambiente profissional devido às 

questões intrínsecas aos padrões hierárquicos, o que favorece uma maior liberdade 

e autonomia para quem está no topo das relações entre líderes e liderados. Como já 

foi discutido no item das relações sociogerenciais desta pesquisa, para Peduzzi 

(2007) os resultados da especialização influenciam nas desigualdades. Isso reflete 

nos aspectos dessa dimensão, tanto pelas características de cada função e 

interdependência da equipe, como pela autonomia das chefias para com o controle 

das decisões gerenciais, incluindo métodos, ritmos e tempo de trabalho. 



97 

 

Abaixo a Tabela 13, contendo a presente categoria, as unidades de contexto 

identificadas em campo e as unidades de registro transcritas. 

Quadro 13 - Unidades de Contexto e Registro dos Processos e Características do 
Trabalho 

 

 

 

Processos e 
Características 
do Trabalho 

Unidade de Contexto Unidade de Registro 

 

Relações interpessoais  

Quando o pessoal começou a sair daqui do setor a 
gente ficou muito triste, aqui todo mundo se ajuda, 
a gente é como uma família mesmo, sabe (Técnica 
de laboratório) 

Aqui se agente não se ajuda as coisas pioram 
mesmo (Técnica de enfermagem) 

Eu chego, atendo aos pacientes e logo depois saio 
direto para outro local (...) eu não conheço os 
colegas de trabalho [outros médicos] aqui. (Médico) 

Dificuldade na execução 

das atividades 
equipamentos e simples materiais como: caneta e 
blocos de papel, o básico para o trabalho 

espera um melhor ambiente de trabalho, e mais 
equipamentos para realizar um excelente serviço 

 

Flexibilidade no trabalho 

Aqui agente se ajeita uma cobre a outra se for 
necessário (Assistente de saúde bucal) 

Eu combinei meus horários com a gerência, na 
verdade eu sigo a demanda, como tem pouca 
gente para minha área (Médico) 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 

As respostas dadas pelos profissionais nas questões abertas de acordo com 

o Quadro 13 refletem as boas relações encontradas entre os profissionais dos 

setores. De forma geral, eles se unem como forma de amenizar os demais 

problemas encontrados, o que explica o alto índice de estímulo à colaboração 

encontrado nas respostas abertas. Observações feitas pelo pesquisador confirmam 

o espírito de colaboração e amizade entre os participantes de alguns setores, o que 

corrobora com os dados quantitativos e comentários feitos na questão aberta. 

É possível concluir que os processos e características do trabalho na 

unidade Policlínica são favoráveis às suas condições de trabalho. Essa categoria 

mostrou ter uma boa aceitação por parte dos profissionais. Essa dimensão é de 

extrema importância na construção das condições de trabalho favoráveis a saúde e 

bem-estar, pois se refere às relações e imagem que os profissionais desenvolvem 
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sobre suas atividades, podendo causar sofrimento psíquico ou elevação da 

sensação de bem-estar.  

5.2.4 Ambiente sociogerencial 

A quarta categoria das condições de trabalho refere-se ao ambiente 

sociogerencial, que por sua vez trata dos aspectos das relações verticais e 

horizontais de trabalho, ou seja, as relações entre líderes e liderados, de baixo para 

cima e de cima para baixo. Assim como as relações entre pares, inclui também os 

aspectos sociais de gerenciamento e gestão. 

Segue Tabela 7 que descreve os escores de respostas para cada 

subcategoria e desvio padrão. 

Tabela 7 – Médias nos fatores ambientes sociogerencial 
Fatores N Média Desvio 

Padrão 

Organização 
das atividades 
 

60 3,63 1,57 

Infraestrutura e 
pressão 
 

60 4,38 1,04 

Informações de 
saúde  
 

60 2,25 1,74 

Discriminação  
 

60 1,56 1,21 

Participação 
 

60 3,33 1,57 

Violência 
 

60 2,96 1,78 

Ambiente 
Conflitivo 

60 1,70 1,33 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 
 

Partindo de uma análise hierárquica entre os fatores da categoria Ambiente 

Sociogerencial, destaca-se que o fator de maior impacto (M=4,38; DP=1,04) diz 

respeito à Infraestrutura e Pressão. A temática tem como base a falta de 

equipamentos e alta demanda para pouca estrutura, avaliando o indivíduo quanto ao 
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nível de pressão vivido no trabalho e às exigências desproporcionais às condições 

oferecidas (BORGES et al., 2013 no prelo). O alto índice do fator justifica-se dadas 

as condições do atual sistema de saúde estadual e municipal do Rio Grande do 

Norte, enfrentando grave crise no período de coleta de dados na instituição. Apesar 

da unidade ser municipal, há um aumento considerável da demanda de 

atendimentos, uma vez que as unidades estaduais e as outras unidades municipais 

de saúde encontram-se igualmente em crise. Conforme observação, a unidade 

acolhe pacientes do interior e muitas vezes de fora do Estado, mesmo sendo uma 

unidade de saúde com foco na Zona Oeste da cidade de Natal-RN, o que deveria 

abranger apenas um quarto da divisão geográfica da cidade. 

Nas questões abertas, registram-se muitos comentários relacionados a essa 

dimensão de acordo com os Quadros 11 de condições físicas e materiais e 

Quadro14 da presente categoria. Registram-se casos de conflitos entre pacientes e 

venda de espaços nas filas para recebimento de fichas de atendimento, além de 

falta de material básico como máscaras e luvas que os profissionais alegam comprar 

com o dinheiro próprio, para que não precisem suspender os serviços. Estes relatos 

corroboram com o alto índice indicado nas perguntas objetivas da mesma dimensão. 

Segue quadro indicando as unidades de registro e contexto encontrados 

entre os respondentes. 

Quadro 14 - Unidade de Contexto e Registro do Ambiente sociogerencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 
sociogerencial 

Unidade de Contexto Unidade de Registro 

 

 

 

 

Dificuldades e demanda 

 

falta cadeiras [de dentistas] não tem manutenção 

Os pacientes fazem fila aqui na frente da sala, as 
vezes tem até briga 

Liberam as fichas as seis da manhã, tem gente 
que dormir aqui num papelão  

Tem outros que vendem a vaga na fila por até 
cinquenta reais, aí agente não pode fazer nada 

 

 

Aqui não tem segurança durante o dia, só chegam 
à noite, entra aqui quem quer do jeito que quer. 

A paciente me ameaçou porque demorei atendê-
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Insegurança la. 

Eu não me sinto segura aqui, se acontece alguma 
coisa, agente não tem nem quem chamar 

 

Relações com a chefia e 
gerência 

O que o chefe decidir para mim tá bom. 

Agente chaga a m acordo aqui, todo mundo se dá 
bem. 

Essa diretoria agora é melhor, tudo ela chama pra 
conversar explica. 

Agente teve um problema com a outra direção, 
mas agora mudou tá bem melhor. 

Antes era ruim, mas agora com essa nova diretora 
parece que as coisas irão mudar, eu espero. 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

A Organização das Atividades mostra-se como um fator em relevante na 

categoria em questão, pois indica uma média considerável (M=3,63; DP=1,57). Esta 

dimensão representa o nível de abertura que o indivíduo possui na participação das 

distribuições das atividades e consciência do processo de mudança estabelecida, 

tratando da percepção do trabalhador para com a gestão. Na pesquisa, os dados 

mostram que há adequação para este item, ficando na média entre discordância e 

concordância. Na questão aberta, os profissionais não relataram queixas sobre essa 

dimensão, indicaram que geralmente há discussões com o grupo em que todos 

participam, mas normalmente as chefias tomam as decisões.  

A Participação vem logo depois numa ordem decrescente de médias de 

respostas (M= 3,33; DP= 1,57). Este item reflete a possibilidade dos indivíduos 

opinarem e participarem das mudanças e serem consultados, além da possibilidade 

de promoção ao diálogo. Isso acontece de forma mediana na Policlínica ficando na 

zona de resposta entre a concordância e a discordância. Destaca-se mais uma vez a 

relatividade de resposta pelas diferenças de funções encontradas na unidade. Além 

disso, alguns dos respondentes visualizavam a gestão como um todo, tendo em 

vista a diretoria, enquanto outros se limitavam às suas chefias. Mais uma vez isso se 

dá pelas diferenças de função, escolaridade e características do trabalho como já 

discutido. Alguns profissionais possuem como chefia direta a diretoria da unidade, 

enquanto outros possuem chefias do setor e tem pouco contato gerencial com a 
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diretoria. No tocante à questão aberta, os respondentes realizaram comentários 

sobre a diretoria, pois houve uma atual modificação, de forma que a diretoria 

possuía apenas alguns meses no cargo durante o processo de coleta de dados. 

Apesar do pouco tempo, os relatos foram favoráveis e os profissionais demostravam 

esperanças de melhorias. Uma das características relatadas era sobre a 

disponibilidade da atual diretoria e a prática de chamar a todos para conversa. 

Numa ordem decrescente de médias, o item Violência no trabalho 

apresenta-se em um nível de concordância parcialmente baixo (M=2,96; DP=1,78). 

Este item refere-se à violência encontrada no ambiente de trabalho, quanto à 

exposição à ameaça física, agressão verbal, intimidação, perseguição e 

discriminação sexual. Apesar da média representar uma discordância parcial desta 

esfera no trabalho, considera-se uma certa presença deste elemento visualizadas 

pela questão Quadro 14. Os relatos sobre violência observadas referem-se à não 

existência de um serviço de segurança durante o dia. Os profissionais temem 

assaltos ou furtos. 

Neste quesito, destacam-se também os relatos de alguns médicos que 

alegam que os pacientes muitas vezes se alteram devido às condições de trabalho e 

longa espera e se tornam verbalmente agressivos, chegando a ameaçá-los. Vale 

salientar que na unidade existem atendimentos psiquiátricos, o que agrava ainda 

mais a insegurança dos profissionais. Os relatos dos profissionais sobre a questão 

social dos bairros circunvizinhos e do perfil social da comunidade atendida refletem 

a insegurança vivenciada pelos profissionais. Apesar das descrições, existe uma 

certa contradição dos dados e das informações, acredita-se que parte dos 

respondentes limitaram a interpretação da questão às relações entre os membros da 

organização e nem todos os profissionais lidam diretamente com o público. 

O fator Informações de Saúde apresentou um escore baixo (M=2,25; 

DP=1,74). Isso acontece pois este elemento é constituído pelas informações 

transmitidas pela organização aos seus funcionários, sobre os riscos encontrados 

em cada setor, assim como por suas concepções para com as ações gerenciais 

objetivando prevenção de acidentes de trabalho e saúde ocupacional. Constatou-se 

que os profissionais alegam desconhecer qualquer tipo de estudo sobre os riscos e 

prevenções no trabalho e que a unidade não desenvolve nenhuma campanha de 
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saúde ocupacional, apesar de se tratar de uma unidade de saúde e possuir 

insalubridade em suas atividades práticas. O contato com a equipe gerencial da 

organização confirma a inexistência de práticas preventivas e não descreve ações 

de conscientização nesta área. A NR 32 já abordada neste capítulo indica os riscos 

existentes nas unidades de saúde e aponta para a necessidade de realização do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que por sua vez é descrito 

pela NR 9 e visa ações de prevenção a saúde e integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais. Além do CEREST – Centro de Referência a Saúde 

do Trabalhador, que tem o papel de suporte técnico, educação e coordenação de 

projetos em saúde ocupacional destinado à rede SUS. 

Quanto ao fator Ambiente Conflitivo a relação de concordância dos 

elementos ocorre de forma inversa, uma vez que este elemento é negativo para com 

as condições de saúde do trabalhador. As médias mais baixas significam a ausência 

de conflitos entre os colegas de trabalho e situações propícias a desavenças, assim 

como a existência de divergência de valores e princípios. Logo, esta categoria 

apresenta uma média baixa (M=1,70; DP=1,33), o que remete à compreensão de 

que o ambiente de trabalho da Policlínica é harmonioso e não possui grandes 

desavenças. Os conflitos descritos são aceitos pelos profissionais com naturalidade 

e não afetam o desenvolvimento do trabalho, tampouco às condições de trabalho. 

Não registra-se comentários contrários aos dados descritos, o que corrobora com as 

afirmações. 

Por fim, o fator Discriminação mostra-se com média baixa (M=1,56; 

DP=1,21). De forma que as médias de respostas baixas mostravam a discordância 

dos respondentes quanto à existência do fator Discriminação, o que envolve 

discriminação no local de trabalho nas esferas raciais, traços pessoais, idade ou 

características físicas. As respostas se concentram no campo da discordância total, 

ou seja, os respondentes alegam não haver discriminação no local de trabalho. 

Esta categoria possui diferentes resultados de acordo com as dimensões, 

mas em geral observam-se condições gerenciais favoráveis, apesar dos agravos na 

alta demanda de atividades, tendo em vista problemas de ordem infraestrutural e de 

equipamentos. Os relatos encontrados na questão aberta resumem-se às unidades. 
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5.3 CONDIÇÕES DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DE BEM-ESTAR, DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA POLICLÍNICA ZONA OESTE 

 

Os resultados a seguir apresentam a saúde dos trabalhadores analisados 

segundo a perspectiva de bem-estar (CHAVES, 2007). Para obter as informações 

dos profissionais da Policlínica Zona Oeste adaptou-se o questionário de Dessen e 

Paz (2010) levando em consideração 6 dimensões de bem-estar pessoal nas 

organizações. Estas dimensões estão descritas nas Tabelas (6 a 12) ao longo desta 

seção, incluindo médias de resposta (M) e desvio padrão (DP). Os relatos das 

observações feitas pelo pesquisador serão colocados no decorrer do texto. As 

categorias de bem-estar analisadas abaixo são: relações com colegas; identificação 

com a organização; oportunidade de crescimento; relações com clientes, valorização 

e realização. 

A categoria Relações com os Colegas indica como o indivíduo percebe sua 

relação com os colegas de trabalho e como isso afeta a sua saúde, na busca por 

relações saudáveis de amizade confiança, respeito, apoio e colaboração. A Tabela 8 

possui todas as médias com altos índices de resposta, o que mostra que há no 

ambiente da policlínica um padrão de relacionamento favorável às condições de 

saúde dos profissionais. Destaca-se como a maior média entre as subcategorias o 

(M=4,75). Segundo War (2007), o bem-estar depende das relações estabelecidas 

entre as pessoas, enquanto Paz (2004) destaca para a importância do suporte social 

para um ambiente saudável. Logo, os profissionais de saúde da Policlínica Zona 

Oeste percebem suas relações de forma saudável, mas não ideal, podendo haver 

ações gerenciais que possam estabelecer maior desenvolvimento para este âmbito. 

Tabela 8 - Médias nos fatores Relação com Colegas 
 

 

 

 

Relação com 
Colegas 

Fatores N Médias Desvio Padrão 

Amizade entre os 

Colegas de Trabalho 

60 4,40 1,22 

Confiança com os 

Colegas de Trabalho 

60 4,16 1,19 

Apoio dos Colegas de 
Trabalho 

60 4,30 1,13 

Posso Contar com os 60 4,21 1,18 
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Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

As relações entre os colegas de trabalho também foi mostrada através da 

pergunta aberta, houve um grande número de respostas que relacionavam às boas 

relações existentes na Policlínica de acordo com o Quadro 14 das relações 

sociogerencias na unidade de contexto relações com a chefia e diretoria e Quadro 

13 dos processos e características do trabalho, unidade de contexto relações 

interpessoais. Um dos relatos indica a necessidade de interação como forma de 

vencer os desafios encontrados. Destaca-se também, relatos de descontentamento 

com a saída de funcionários da unidade, movidos pela extinção do pronto socorro. 

Além de expressões utilizadas por respondentes que indicam que sua equipe é 

como uma família. Dessa forma, as respostas dadas a questão aberta corrobora 

com as altas médias encontradas nesta categoria, confirmando que as relações 

encontradas na instituição são favoráveis ao bem-estar dos indivíduos. 

A segunda categoria analisada refere-se à Identificação com a Organização 

que possui uma média geral (M=3,43), o que o deixa no patamar mediano entre 

concordância e discordância quanto ao nível de identificação com a Policlínica. Para 

o bem-estar é necessário que os indivíduos sintam admiração, orgulho, confiança e 

identificação pela organização onde prestam serviços, ao ponto de percebê-la como 

uma organização séria e crendo nos resultados realizados por ela. Verificou-se na 

questão aberta que a classe médica é a que menos possui esta identificação, pois 

participam de diversas organizações de saúde ao mesmo tempo e muitas vezes 

dedicam pouco tempo à unidade pesquisada, diferente dos profissionais que 

dedicam 40 horas semanais à Policlínica e que têm a organização como único 

vínculo profissional.  

Colegas de Trabalho 

Espírito de 
Colaboração entre os 

Colegas de Trabalho 

60 4,20 1,23 

Respeito entre os 
Colegas de Trabalho 

60 4,75 0,65 

Respeito entre os 
Colegas de Outro Setor 

60 4,61 0,84 
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Tabela 9 - Médias nos fatores Identificação com a organização 
 

 

 

Identificação com a 
organização 

Fatores N Médias Desvio Padrão 

Admiração da 

Organização 

60 3,16 1,53 

Orgulho da Organização 60 3,68 1,51 
Confiança na 

Organização 

60 3,44 1,51 

Seriedade da 
Organização 

60 3,60 1,35 

Resultado no Trabalho 

da Organização 

60 3,57 1,40 

Imagem da Organização 

para a Comunidade 

60 2,91 1,50 

Cumprimento dos 
Direitos na Organização 

60 3,40 1,44 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

De acordo com as informações disponíveis no Quadro 15 das respostas 

abertas, os profissionais não relatam se identificar com a organização em se, porém 

indicam identificação com a função e com o fato de servir a comunidade. Mas de 

forma geral, a identificação com a função e com as atividades da organização estão 

diretamente interligadas.  

Segue Quadro 15 abaixo, indicando as unidades de contexto e registro 

sobre a categoria identificação com a organização. 

Quadro 15 - Unidades de Contexto e Registro Identificação com a organização 
 

 

 

 

 

Identificação com a 

organização 

Unidade de Contexto  Unidade de Registro 

 

 

 

 

 

Identificação com as atividade e 
função 

“Apesar das dificuldades seguimos ao 
máximo a nossa ética profissional” 

“Gosto do trabalho que realizo e tento 
ajudar da melhor forma.” 

“Apesar das dificuldades tentamos realizar 
um bom trabalho e servir a comunidade” 

“Vemos que a comunidade é muito 
carente e que realmente precisa do nosso 
trabalho.” 

“Apesar das dificuldades, sinto-me bem 
com a função que ocupa e com o trabalho 
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que realiza” 

“Do ponto de vista específico da 
psicologia, posso dizer que sou realizada 
desenvolvendo o atendimento clínico aos 
pacientes” 

“Apesar das dificuldades vê-se que há uma 
tentativa de melhora” 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

Acredita-se que os respondentes referem-se de forma geral às suas 

atividades, profissões ou funções ou o fato de servir a própria comunidade e não 

fazem referência a organização em si, pelo fato de associarem a organização a 

direção ou mesmo ao vínculo com a prefeitura. Notou-se que quando modificam as 

nomenclaturas organização para trabalho, função ou atividades, os mesmos veem 

de forma diferente. Acredita-se que se a pergunta usasse estes termos os escores 

seriam ainda maiores. 

A categoria Oportunidade de Crescimento refere-se à avaliação do sistema 

de promoção por parte dos profissionais, bem como o conhecimento dos critérios 

estabelecidos, contando também com as oportunidades de capacitação e realização 

de treinamento. No entanto, os resultados na unidade pesquisada foram muito 

baixos, ficando na escala da discordância total quanto à existência de oportunidades 

de crescimento, com média geral de (M=1,74).  

 

Tabela 10 - Médias nos fatores Oportunidades de Crescimento 
 
 
 
Oportunidades de 
Crescimento 

Fatores N Médias Desvio Padrão 

 Sistema de Promoção 60 1,68 1,26 

Maneira de Promover 60 1,45 0,96 

Critérios para 
Promoção 

60 1,54 1,13 

Oportunidade de 

Aprender nas 
Capacitações 

60 2,10 1,42 

Treinamentos 

Relevantes para o 
Trabalho 

60 1,85 1,29 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
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É importante salientar que os vínculos existentes na instituição são de 

profissionais públicos municipais e estaduais que estão ligados a legislações 

trabalhistas da categoria, que possuem orientações sobre plano de cargos e 

salários. Porém, não há comentários na questão aberta que remetam a esta 

categoria, o que pode indicar que o tema não é comum entre os profissionais que 

entram para os cargos por meio de concursos públicos ou estão a muito tempo no 

cargo e função. 

As Relações com Pacientes é um fator fundamental para formação de um 

ambiente profissional saudável. Esta dimensão é um complemento à dimensão das 

relações entre os colegas. As relações com pacientes são pautadas na necessidade 

de que o bem-estar também seja influenciado pelas relações desenvolvidas com as 

outras pessoas, sendo a ajuda recebida delas é elemento essencial para um 

ambiente socialmente saudável, (PAZ, 2004; VAN HRON et al. 2004; WAR, 2007). 

Por isso, se faz necessária uma relação pautada no respeito. Esta dimensão foi 

considerada boa na percepção dos profissionais de saúde da Policlínica, com média 

geral de (M=4,07). 

 

Tabela 11 - Médias nos fatores Relações com pacientes 
 

 

Relações com 
Pacientes 

Fatores N Médias Desvio 
Padrão 

Relacionamento com 
Pacientes 

60 4,08 1,47 

Influência Positiva na 
Relação com 
Pacientes 

60 4,05 1,59 

Tratamento 
Respeitoso dos 
Pacientes 

60 4,08 1,39 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

No tocante às respostas abertas destacam-se comentários positivos quando 

os profissionais se referem à comunidade e a sua prestação de serviços a eles, 

conforme Quadro 15 - identificação com a organização, unidade de contexto 

identificação com as atividades. Alguns relatam a satisfação em ajudar, haja vista a 

realidade social precária de alguns pacientes. No entanto, registram-se casos de 



108 

 

violência, conforme relatos do Quadro 15 - relações sociogerenciais, unidade de 

contexto insegurança. Apesar destes relatos, acredita-se que trata-se de casos 

particulares e que as relações entre pacientes e profissionais são positivas, em 

conformidade com os escores apresentados. Logo, isso influencia positivamente 

para o bem-estar destes profissionais, sobretudo pela sensação de ajuda e cuidados 

exercida pela função e descrita nas respostas aberta como já descrita anteriormente. 

A categoria Valorização respalda-se no conhecimento que o indivíduo deve 

adquirir sobre os resultados que o seu trabalho oferece para a organização para 

considerá-lo relevante, de forma que isso se projete de alguma forma junto à 

sociedade. No quesito valorização, a média das repostas foram excelentes. Os 

profissionais pesquisados responderam às questões dessa dimensão com média 

(M=4,7) muito próxima da concordância plena. É possível que esta avaliação tenha 

base no tipo de trabalho realizado na unidade, pois os mesmos são cuidadores, em 

meio a uma realidade de problemas na saúde do país. Além disso, a Policlínica fica 

localizada em um bairro de periferia da Zona Oeste e seus pacientes em sua maioria 

são formados por pessoas de comunidade carente da região, o que reflete nos 

resultados do trabalho individual e consequentemente em resultados satisfatórios 

para a sociedade.  

Tabela 12 - Médias nos fatores Valorização 
 

 

 

Valorização 

Fatores N Médias Desvio 
Padrão 

Importância das Atividades 
para os Objetivos da 
Organização 

60 4,41 1,07 

Responsabilidade pelo 
Trabalho Executado 

60 4,73 0,75 

Conhecimento dos 
Resultados para Organização 

60 4,40 1,07 

Importância do Trabalho 
para a Sociedade 

60 5,00 1,53 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

Da mesma forma que a categoria anterior, encontram-se relações dos dados 

acima com as respostas abertas para essa categoria na forma como os profissionais 

percebem a comunidade. O fato de servirem a comunidade tem relação com a 
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valorização, especificamente nos resultados para a organização, uma vez que 

prestar serviços de cuidados médicos para a comunidade, implica nas atividades fins 

da organização. No entanto, não aparecem relatos referentes a outras dimensões 

desta mesma categoria. De forma geral, esta categoria mostra-se favorável ao bem-

estar dos profissionais de saúde. 

A categoria Realização compreende a identificação do indivíduo com o 

trabalho e o prazer causado por suas atribuições, possibilitando o uso de 

habilidades, talentos para o desenvolvimento pessoal. Com média de respostas 

(M=4,3), os profissionais participantes refletem uma percepção favorável à dimensão 

realização, indicando possuir apreço pelo trabalho e gostarem do que fazem. Para 

Pachoal (2008) o trabalho deve contribuir para a realização pessoal, o indivíduo 

deve realizar sempre o que gosta no alcance de suas habilidades e capacidades. 

Paz (2004) indica a necessidade de reciprocidade entre organização e trabalhador. 

Tabela 13 - Médias nos fatores Realização 
 

 

 

 

Realização 

Fatores N Médias Desvio Padrão 

Satisfação com o Trabalho 60 4,76 0,74 
Apreço pelo Trabalho 60 4,60 0,84 

Interesse pelas Tarefas 60 4,08 1,33 

Realização Profissional 60 4,30 1,16 
Apreço pela Variedade de 

Tarefas 

60 4,21 1,27 

Realização Pessoal no 
Trabalho 

60 3,51 1,43 

Desenvolvimento do 

Potencial  

60 4,58 0,84 

Utilização de Habilidades e 

Talentos nas Tarefas  

60 4,37 0,82 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

Os dados da tabela 11, não estão em conformidade com as respostas 

obtidas na questão aberta. É possível que aqueles que não estão realizados sejam 

parte de um perfil de quantidade menor e por isso não exerceram influências 

estatísticas nas respostas objetivas. Segue relatos dos profissionais que 

demonstram descontentamento com a organização e com as atividades e alegam 
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que a decepção interfere em sua saúde, em especial na saúde psicológica, 

conforme Quadro 16. 

Quadro 16 - Unidades de Contexto e Registro da categoria Realização 
Unidade de Contexto  Unidade de Registro 

. 
 
 
 
Descontentamento e desmotivação 
 

“Com certeza; vai para a parte da 
realização. Estudei muito e gostaria de 
ser mais valorizado” 
“falta estímulo para o desenvolvimento 
do trabalho. Com isso vem a ausência da 
motivação” 
“Afeta ao meu humor a vontade de 
trabalhar” 
“Sinto-me também decepcionada, e isso 
abala o psicológico o que me faz sentir 
injustiçada e oprimida, pois não vejo 
resultados” 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 
 

A categoria Realização possui escores de perguntas altas, o mais baixo 

deles refere-se à subcategoria realização pessoal no trabalho, mesmo assim estes 

se enquadram na opção de concordância parcial, o que mostra que os profissionais 

da Policlínica são realizados com o trabalho e isso não desfavorece a seu bem-

estar. Porém, as respostas abertas mostram um outro tipo de profissionais que não 

estão realizados com o trabalho. Observa-se que em geral são os profissionais de 

nível superior, sobretudo os médicos que indicam total descontentamento com o 

trabalho. O que afetam sua saúde e equilíbrio pessoal e profissional. 

Tendo em vista as informações obitidas até agora sobre condições de 

trabalho e bem-estar, observa-se que as condições de trabalho são desfavoráveis 

em algumas dimensões, sobre tudo no que se refere a questões de infraestrutura e 

material. Da mesma forma, o bem-estar dos profissionais em questão apresentam 

comprometimento em algumas vertentes conforme já foi expresso. No entanto, 

apesar de possuírem condições de trabalho precárias e bem-estar comprometidos e 

algumas esferas da realidade organizacional, os profissionais relatam haver 

comprometimento com o trabalho por questões de ética e indetificação, conforme 

Quadro 17. 
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Quadro 17 - Unidades de Contexto e Registro de Comprometimento Profissional 
Unidade de Contexto  Unidade de Registro 

 

 

 

 

 

Comprometimento Profissional 

 

Há um comprometimento por partes dos profissionais! 

Apesar das dificuldades seguimos ao máximo a nossa 
ética profissional 

Observou-se uma melhoria quanto a organização nos 
“encaminhamento” gerais das atividades da policlínica 

Gostar do que fazer é muito importante. 

Há um grande esforço até que sentimental e também 
profissional para que tudo seja feito da melhor 
maneira possível. 

Acredito que existe um grande esforço conjunto dos 
funcionários para que exerçam suas atividades da 
melhor maneira 

Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

Os profissionais respondentes informam também uma série de motivos no 

trabalho para queixas no seu bem-estar, descrevendo situações diversas que podem 

levar ao desiquilíbrio da saúde. Conforme Tabela abaixo: 

Quadro 18 – Citações dos entrevistados sobre seu bem-estar  
 

 

 

 

 

 

 

Problemas de saúde percebidos ou tendências 
apontadas 

Condições de trabalho não são favoráveis e isso 
afeta na saúde do trabalhador 

muitas pessoas que trabalham aqui estão com 
saúde abalada. Tem gente que tomou até rivotril 
estrutura não é boa, você não vai se sentir bem; 
vai ser prejudicial a sua saúde né? 

Eu não me sinto estimulado(a) a sempre me 
atualizar, isso me da angústia 

começo a atender com mesa caindo aos pedaços, 
já começo a me estressar 

vai ter repercussão  com sua qualidade de vida. Se 
você tem condições de fazer seu trabalho 

não desenvolve um trabalho de qualidade, o que 
pode trazer determinadas doenças 

você lida com problemas do doente o dia todo, e 
isso acaba interferindo na saúde durante o dia a 
dia. 

Condições de coleta: se o indivíduo se abaixar 
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muito acaba que prejudica a coluna 

Fonte: Dados da pesquisa 2013 

Os profissionais de saúde indicam claramente as relações existentes entre 

as condições de trabalho e sua saúde, explicam essa relação indicando casos de 

uso de medicamentos e reflexos na aparência e humor dos profissionais. Os 

principais problemas de saúde apresentados são de ordem psíquica, como estresse, 

alterações no humor e desmotivação para com o trabalho. 

5.4 CONCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA POLICLÍNICA ZONA 

OESTE SOBRE SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SUA SAÚDE 

 

Esta seção tem como objetivo explanar como os profissionais de saúde 

entendem as influências das condições de trabalho da Policlínica Zona Oeste com o 

seu bem-estar. Para isso, pretende-se analisar o conteúdo das respostas dos 

profissionais, por meio das palavras que mais aparecem em suas falas e o contexto 

delas e das palavras chaves do estudo. 

As palavras que possuem maior destaque são: infraestrutura, estrutura, falta, 

materiais. Observa-se que elas estão relacionadas, sobretudo às categorias das 

condições físicas e materiais, o que corrobora com as demais análises realizadas 

neste estudo, que apontam essas categorias como uma das maiores dificuldades da 

instituição.  

Observa-se também palavras voltadas para avaliação do ambiente de 

trabalho e aspectos que relacionam o trabalho à vida: dificuldades, ambiente, 

profissionais, atendimento, qualidade, vida. A palavra saúde foi uma das mais 

citadas também, o que naturalmente expressa uma preocupação ou relação entre o 

tema condições de trabalho e bem-estar, solicitados na pergunta em questão. 

Percebe-se que parte dessas palavras fazem relação à forma como os profissionais 

observam o seu trabalho e os aspectos relacionados a ele (conforto, necessidades, 

realização, ausência, autonomia), mostram também anseios no ambiente de 

trabalho e as possíveis motivações ou desmotivações para com a identificação com 

o trabalho (comunidade, pessoas), ou os possíveis responsáveis pela situação 

descrita nas análises (gestão, governo). 
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Figura 2 – Nuvem de palavras – respostas dos profissionais de saúde sobre a 
relação entre condições de trabalho e bem-estar 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013 

Quando perguntados sobre a existência das influências existentes entre 

condições de trabalho e bem-estar, praticamente todos os profissionais 

responderam positivamente à questão e relacionaram a diferentes motivos conforme 

árvore de palavras da Figura 3. 
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Figura 3 – Árvore de palavras “sim” – complemento das respostas dos profissionais 

de saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

As influências entre condições de trabalho e bem-estar foram relacionadas a 

uma série de motivos, destacando-se novamente questões vinculadas às condições 

físicas e materiais e à saúde física e psicológica, afetadas devido a pressões e 

riscos, fatores relacionados ao ambiente de trabalho e relacionamentos e questões 

que envolvem higiene e segurança no trabalho.  

Tendo em vista o foco dado aos fatores que envolvem as condições físicas e 

materiais de trabalho e o fato deste tema ser uma das palavras chaves do estudo, foi 

realizado o resgate às diferentes utilizações do termo, na fala dos respondentes. 

Figura (4) abaixo: 

Figura 4 - Árvore de palavras “condições” – complemento das respostas dos 
profissionais de saúde 
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Fonte: Dados da pesquisa 2013. 
 

Mediante as relações das palavras e expressões que acompanham o termo 

chave desta pesquisa, fica claro que as condições de trabalho percebidas na 

Policlínica não são favoráveis na percepção dos profissionais de saúde. Eles 

expressam a necessidade de condições adequadas para a realização de suas 

atividades de forma eficaz e indicam se sentirem desestimulados frente a esta 

situação. 

Outro termo trabalhado na árvore de palavras é a palavra chave bem-estar, 

como formar de compreender as expressões utilizadas pelos respondentes ao 

descreverem suas percepções sobre o termo e suas devidas influências com as 

condições de trabalho oferecidas pela instituição. Figura (5). 
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Figura 5 - Árvore de palavras “bem-estar” – complemento das respostas dos 
profissionais de saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 
 

Novamente as informações corroboram de forma coerente as que vêm 

sendo mostradas nas figuras anteriores e demais sessões de análise de dados, pois 

os respondentes descrevem bem-estar em um sentido amplo, relacionando-o com a 

infraestrutura, proximidade de moradia do trabalho, ambiente de trabalho e a 

satisfação e busca pela eficiência na excussão das atividades. 

Uma das palavras bastante citada entre os participantes da pesquisa e que 

necessita ser contextualizada para que haja uma maior compreensão do sentido é a 

palavra “falta”. A Figura 6 explica melhor o que falta para os profissionais 

pesquisados e que justifica a repetição no conteúdo de resposta dos profissionais de 

saúde. 
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Figura 6 - Árvore de palavras “falta” – complemento das respostas dos profissionais 
de saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

Observa-se uma atenção voltada para a comunidade da qual os 

profissionais prestam serviço, tendo em vista a necessidade de fatores de ordem 

social, o que exige uma maior interação de recursos na unidade como 

medicamentos gratuitos e estrutura suficiente para a demanda. A questão de 

infraestrutura aparece novamente, principalmente no que diz respeito à falta de 

manutenção do prédio de funcionamento, equipamentos e utensílios básicos para o 

desenvolvimento das atividades de atendimento aos pacientes e falta de conforto 

para os profissionais e consequentemente para os pacientes. Outro fator importante 

é a falta de estímulo para o desenvolvimento do trabalho, fator este que precisa 

haver uma atenção especial, tendo em vista o comprometimento na prestação de 

serviço. 

A estrutura da instituição foi indicada na fala de praticamente todos os 

respondentes, no entanto, como forma de compreender como a inadequação da 

esturra afeta o bem-estar dos profissionais resgatou-se o contexto desta palavra, 

conforme figura 7. 
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Figura 7 - Árvore de palavras “estrutura” – complemento das respostas dos 
profissionais de saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

Apesar das dificuldades encontradas, os profissionais buscam forças para 

manter suas atividades, motivadas pelas relações interpessoais desenvolvidas e 

pela missão profissional, pautado em comportamentos éticos. De forma geral eles 

têm esperanças de melhorias em suas condições de trabalho. 
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Figura 8 - Árvore de palavras “apesar das dificuldades” – complemento das 
respostas dos profissionais de saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

 

Dessa forma, percebe-se que os profissionais de saúde respondentes 

entendem que as condições de trabalho vivenciadas por eles influenciam o seu bem-

estar, sobretudo no que diz respeito a questões de desmotivação e condições físicas 

e materiais inadequadas para o exercício da função. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

A pesquisa partiu da compreensão que o trabalho é um ato social inerente 

ao homem em sua contemporaneidade e um elemento essencial para a vida em 

sociedade. Os aspectos gerais da vida que respaldam as definições atuais de saúde 

são normalmente encontrados em forma de desafios no trabalho. Variáveis 

econômicas, comerciais, tecnológicas, competitivas e a necessidade de adaptações 

e conhecimentos renovados para acompanhar as mudanças propostas no mundo 

cada vez mais globalizado e veloz refletem a realidade das organizações e somam-

se a outros desafios encontrados no trabalho dos profissionais de saúde. A 

exposição a riscos é inerente às características das funções destes profissionais, 

porém podem ser amenizadas desde que haja ações de atenção e prevenção das 

condições de trabalho oferecidas, mas primeiro elas precisam ser investigadas, 

verificadas e compreendidas em suas diversas vertentes e dimensões. 

Esta dissertação analisou as relações percebidas entre condições de 

trabalho e saúde, na perspectiva de bem-estar, dos trabalhadores de saúde da 

Policlínica Zona Oeste da cidade do Natal, tendo em vista os aspectos psicossociais 

como forma de compreender a dimensão da saúde nas esferas gerais da vida, em 

busca da harmonia do homem com sua realidade.  

Durante as investigações sobre as condições de trabalho oferecidas aos 

profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste foi possível notar que as condições 

de trabalho no âmbito físico e material mostraram-se precárias, isso inclui espaços 

de trabalho, sua estrutura arquitetônica e geográfica, as condições climáticas e os 

padrões de segurança oferecidos, bem como material disponível para a realização 

de suas atribuições. 

As condições de trabalho contratuais e jurídicas são homogêneas, pois 

quase todos os profissionais são servidores públicos municipais ou estaduais e seus 

contratos de trabalho são regidos por leis, havendo necessariamente rigor nessa 

dimensão. Maior parte dos profissionais possui apenas um vínculo e percebem seus 

horários de trabalho como flexíveis. Exceto os médicos que possuem diversos 

vínculos profissionais.  
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As condições de trabalho quanto aos processos e características das 

atividades mostraram-se satisfatórias, os profissionais movidos por boas relações 

interpessoais possuem um ambiente de colaboração. No entanto, os médicos que 

atuam na instituição possuem perfis diferentes dos demais profissionais, pois esta 

categoria profissional fica pouco tempo na unidade e normalmente desenvolve suas 

atividades em diferentes unidades de saúde, o que causa pouca interação com a 

realidade da instituição. 

As condições de trabalho sociogerenciais mostraram diferentes resultados 

em suas subcategorias, as dimensões de violência no trabalho, discriminação e 

ambiente conflitivo foram baixas. No tocante à organização das atividades, esse 

quesito mostrou-se adequado, pois os respondentes alegam participar parcialmente 

das condições, mas não se mostraram desconfortáveis com isso. As pressões 

decorrentes da demanda por falta de equipamento e material tiveram maior impacto, 

principalmente no que diz respeito à quantidade de atendimentos e disponibilidade 

de fichas de consultas, ocasionando grandes filas e relatos de insatisfação por parte 

dos usuários. No quesito informações sobre saúde, os índices e respostas abertas 

também não foram favoráveis, pois de forma geral os profissionais alegam não ter 

orientação sobre cuidados e riscos à sua saúde no local de trabalho. 

As condições de saúde, na perspectiva de bem-estar, dos profissionais de 

saúde da policlínica Zona Oeste foram verificadas por meio das variáveis de bem-

estar pessoal. As relações com os colegas mostraram-se adequadas e motivadoras, 

da mesma forma que as relações com os pacientes. Os profissionais indicaram 

haver identificação com a organização, sobretudo no que diz respeito à identificação 

com as atividades profissionais, no tocante ao atendimento e cuidados à 

comunidade. Eles também avaliam o fator valorização adequados, pois consideram 

que os resultados de seus trabalhos são positivos para a organização. No entanto, 

os profissionais de saúde indicaram que não existem oportunidades de crescimento 

na instituição. Quanto ao fator realização, estes disseram se sentir realizados 

quando responderam às questões objetivas, porém na oportunidade de respostas 

abertas, os profissionais mostraram-se desmotivados e disseram se sentir 

desvalorizados. Acredita-se que esta divergência deve-se aos diferentes perfis de 

profissionais encontrados na organização, pois de forma geral, os que alegam 

insatisfação são profissionais em cargos de nível superior. 
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Os profissionais de saúde respondentes percebem que as condições de 

trabalho vivenciadas por eles influenciam o seu bem-estar, os mesmos indicaram 

que muitos profissionais que ali atuam, possuem a saúde abalada devido a questões 

do trabalho. Eles apontaram que as condições de trabalho são causadores de 

doença, principalmente por motivos de insatisfação e por conviverem em um 

ambiente inadequado para o trabalho. 

O estudo conclui que apesar da Policlínica Zona Oeste apresentar muitas 

dimensões positivas em suas condições de trabalho, com destaque para as relações 

interpessoais e processos de trabalho, as condições físicas e materiais mostram-se 

comprometidas em diferentes dimensões desta categoria, sobretudo nas esferas 

estruturais, de disponibilidade de material e no tocante à manutenção de 

equipamentos e condições sanitárias. Estes elementos são fundamentais para as 

condições de trabalho oferecidas pela organização e afetam diretamente não só as 

outras variáveis das condições de trabalho como, acima de tudo, as condições de 

saúde na perspectiva de bem-estar. Mostrando assim, a existência de relações entre 

as temáticas em questão. 

O estudo limitou-se a análise de uma única unidade de saúde, o que retrata 

a realidade específica desta instituição. A possibilidade de um estudo com 

profissionais de saúde de diferentes unidades possibilitaria uma visão panorâmica 

da realidade dos profissionais de saúde da cidade do Natal, em instituições públicas 

e privadas. 

Observou-se diferentes perfis de respostas, justificados pela diversidade de 

cargos e funções e consequentemente de características pessoais como 

escolaridade, estado civil, idade e renda. De forma preliminar, o enquadramento dos 

profissionais de saúde da Policlínica Zona Oeste foi organizado em quatro grupos: 

os identificados com a profissão que apesar de não se satisfazerem com as 

condições oferecidas pela organização compreendem que a organização oferece 

condições básicas de trabalho e bem-estar; aqueles que respondem negativamente 

a quase todas as perguntas; os que veem oportunidade de crescimento 

independentemente da organização e por sua vez, avaliam praticamente todas as 

categorias de forma positiva, e por fim, aqueles que se identificam com as relações e 

as oportunidades, e que apesar de não reconhecerem possibilidades de realização 
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profissional veem na organização oportunidades de crescimento e relações 

satisfatórias. 

Sugere-se então, pesquisas futuras que atuem no campo dos diferentes 

perfis de respondentes, como forma de averiguar por outros métodos a diversidade 

de profissionais encontrados na Policlínica Zona Oeste; às reais necessidades que 

permeiam cada tipo de profissional, seus anseios e buscas e as possíveis ações 

gerenciais aplicáveis para os diferentes perfis, como forma de contornar os aspectos 

negativos encontrados em cada realidade, promovendo ambientes de trabalho 

seguro, saudável e estimulante, garantindo-lhes condições de trabalho adequadas e 

a promoção de bem-estar pessoal e profissional. Portanto, pretende-se dar 

andamento a esta pesquisa, como oportunidade de aperfeiçoamento e contribuições 

para à instituição pesquisada e para estudos sobre a atuação profissional em 

organizações de saúde. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Esclarecimentos  
 

Este é um convite para você participar da pesquisa Bem-estar e Condições de 
Trabalho dos Profissionais de Saúde da Unidade Policlínica da Zona Oeste que é 
coordenado por João Paulo Damásio Sales.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura analisar as relações percebidas entre condições de 
trabalho e saúde, na perspectiva de bem-estar, dos trabalhadores de saúde da 
Policlínica Zona Oeste.  

Caso decida aceitar o convite, você responderá a um questionário contendo 
questões sobre suas condições de trabalho, sua saúde na perspectiva de bem-estar, 
sobre o histórico e posição no seu trabalho e sobre seus dados pessoais, 
excetuando-se aqueles que podem identificá-lo. Os riscos envolvidos com sua 
participação são: você ser identificado como respondente, que serão 
minimizados através das seguintes providências: sua identificação não será 
solicitada no questionário; este termo de consentimento será arquivado em 
separado do questionário impossibilitando qualquer tentativa posterior de 
identificação.  

O resultado da pesquisa possibilitará que os participantes e gestores 
possam refletir sobre a relação entre condições de trabalho e saúde, na perspectiva 
de bem-estar na Unidade Policlínica da Zona Oeste. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 
você será ressarcido, caso solicite. E em qualquer momento, se você sofrer algum 
dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para João Paulo Damásio 
Sales, no CCSA/UFRN, 3º piso do anexo, sala 01, Campus Universitário ou pelo 
telefone 9184-7618.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no seguinte endereço: Praça do Campus 
Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP59072-970, Natal/RN, 
Telefone/Fax (84)3215-3135.  
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Consentimento Livre e Esclarecido.  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 
realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
voluntariamente da pesquisa Bem-estar e Condições de Trabalho dos Profissionais de 
Saúde da Unidade Policlínica da Zona Oeste.  

Natal-RN,____/____/2013 
Nome do participante: 

 

 

___________________________________
_ 

Assinatura: 

 

 

_________________________________
_ 

 

Assinatura 
digital se 

necessári
o 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ABORDAGEM AOS GESTORES - SEMI-
ESTRUTURADO 

 

1- Descreva seu cargo e função na unidade Policlínica Zona Oeste. 

2- A quanto tempo desempenha esta função? Já desempenhou outra função na 

unidade Policlínica Zona Oeste ou em outra unidade de saúde? 

3- O que você entende por condições de trabalho? 

4- Quais são as condições de trabalho dos profissionais desta unidade? 

5- O que você entende como bem-estar no trabalho?  

6- Há relação entre bem-estar e saúde do trabalhador? 

7- Como você avalia o bem-estar dos profissionais que atuam nesta policlínica? 

8- As condições de trabalho dos profissionais de saúde desta unidade afetam de 

alguma forma o bem-estar deles? 

9- Que ações relacionadas com a melhoria das condições de trabalho são 

realizadas aqui? 

10- Que ações são realizadas aqui relacionadas com o bem-estar dos 

profissionais de saúde? 

11- Essas ações são parte de um planejamento com vistas à prevenção ou 

acontecem quando há um problema a ser resolvido? 

12- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

O presente questionário destina-se a um trabalho de pesquisa com o tema: “Bem-estar e 

Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Unidade Policlínica da Zona Oeste”, realizado 

no âmbito do Mestrado do Programa de Pós Graduação de Administração da UFRN. Através deste 

questionário pretende-se recolher opiniões sobre o assunto referido, dos profissionais de saúde da 

unidade Policlínica Zona Oeste. Asseguramos o anonimato e absoluta confidencialidade dos dados 

obtidos, os quais servirão apenas para o fim indicado. A sua opinião é muito importante, pelo que lhe 

solicitamos que responda a todas as questões com sinceridade. Caso pretenda receber informações 

adicionais sobre o estudo ou sobre os resultados, assim como, melhores esclarecimentos sobre a 

pesquisa, por favor, envie um e-mail para joãopaulo.sales@gmail.com ou entrar em contato com o 

número 9184-7618. 

Obrigado por sua disponibilidade e colaboração. 

João Paulo Damásio Sales 

BLOCO 01- DADOS PESSOAIS 

1- Vínculo de Trabalho: 

□ a) Servidor Público SMS 

□ b) Servidor Público SESAP 

□ c) COOPMED 

□ d) Empresa Privada CLT: 
qual?______________ 

□ e) Outros:qual? 
______________________ 

2- Sexo: 

□ a) Masculino 

 

□ b) Feminino 

Idade (em anos completos):_________________  

3- Local de Nascimento: 

□a) Natal 

□b) Grande Natal 

 

□c) Cidade no Estado do RN 

□d) Outros Estados 

4- Estado Civil: 

□a) Solteiro (a) 

□b) Casado (a) 

□c) União estável 

 

□d) Separado (a) 

□e) Divorciado (a) 

□f) Viúvo(a) 
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5- Tem filhos dependentes: 

□a) Sim     Quantos? ______ 

 

□b) Não 

6- Tem pais ou outros familiares como 
dependentes?  

□a) Sim     Quantos?______ 

 

□b) Não 

7- Qualificação Profissional: 

□a) Médico - especialidade: _______________ 

□b) Enfermeiro  

□c) Téc. Enfermagem  

□d) Aux. Enfermagem 

 

 

□e) Psicólogo 

□f) Assistente Social 

□g) Odontólogo 

□h) Bioquímico 

□i) Outros: _______________ 

8- Qual o seu nível de instrução? (assinalar o mais 
elevado) 

□a) Sem Escolaridade 

□b) Ensino Fundamental 

□c) Ensino Médio 

□d) Curso Técnico 

 

□e) Ensino Superior 

□f) Especialização 

□g) Mestrado 

□h) Doutorado 

9- Qual o nível de instrução de seus pais? (assinalar 
o mais elevado) 

□a) Sem Escolaridade 

□b) Ensino Fundamental 

□c) Ensino Médio 

□d) Curso Técnico 

 

 

□e) Ensino Superior 

□f) Especialização 

□g) Mestrado 

□h) Doutorado 

 
BLOC0 02 – HISTÓRIA E POSIÇÃO ATUAL DO TRABALHO 

 

1- Há quantos anos você trabalha? 

 

(em anos completos) 

Há quantos anos você trabalha nesta unidade?  

 

 

(em anos completos) 
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2- Trabalha em outro local além deste? 

 

 

□ a) Sim.  Quantos locais? _________ 

□ b) Não 

3- Antes de trabalhar nesta unidade o que você 
fazia?  

□ a) Não trabalhava 

□ b) Trabalhava fora do setor de saúde  

□ c) Trabalhava em outra unidade de saúde com 
perfil assistencial semelhante a esta 

 

 

□ d) Trabalhava em outra unidade de 
saúde com perfil assistencial diferente 
desta 

□ e) Outros:______ 

4- Você executa predominantemente (na maior 
parte do tempo): 

□ a) Atividade de chefia 

□ b) Atividade administrativa 

□ c) Atendimento ao público (exceto 
assistência a saúde) 

□ d) Atividade de assistência à saúde □  

□ e) Outras atividades:_______ 

5- Quantas horas você trabalha por 
semana?(Neste trabalho) 

 

 

6- Quantas horas você trabalha por semana em 
outro trabalho?(se houver)? 

 

 

7- Em sua opinião, o seu horário de trabalho é? 

□ a) Muito rígido  

□ b) Flexível  

 

□ c) Rígido 

□ d) Muito flexível 

8- Você fez algum curso de especialização desde 
que entrou para este serviço? 

 

 

□ a) Sim.  Quantos?_________ 

□ b) Não 

9- Se sim, eles foram úteis para o seu trabalho? 

□ a) Muito úteis  

□ b) Razoavelmente úteis 

 

□ c) Pouco úteis   

□ d) Inúteis 

 
BLOCO 03- CONDIÇÕES DE TRABALHO  
As questões a seguir avaliam suas condições de trabalho nesta unidade.  

Bloco 3.1 - Legenda de resposta: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo em parte;  
(3) Não concordo nem discordo (4) Concordo em parte (5) Concordo Totalmente. 
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Questões: 1 2 3 4 5 

1.No meu ambiente de trabalho existem aspectos psicobiológicos 
como riscos físicos e materiais que podem ter impacto na saúde 
(corporal e psíquica). 

     

2. No meu espaço de trabalho preciso realizar as atividades dentro 
de instalações específicas da organização e/ou quando 
necessário,vou a campo e uso espaço virtual. 

     

3. No meu ambiente de trabalho estou exposto a aspectos físico-
químicos do ambiente físico e material do trabalho, como a 
presença de vapores, fumaça e poeira; temperatura e iluminação. 

     

4. No meu ambiente de trabalho há exigência de esforço físico 
como atividades que exigem uma execução mecânica e 
movimentos repetitivos, com uso de máquinas e equipamentos. 

     

5. No meu ambiente de trabalho estou exposto a diferentes riscos 
de acidentes de pequeno porte, incapacitantes e fatais. 

     

 

Bloco 3.2 - Legenda de resposta: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo em parte;  
(3) Não concordo nem discordo (4) Concordo em parte (5) Concordo Totalmente. 
Questões: 1 2 3 4 5 

6. Tenho espaço de autonomia no meu trabalho para decidir o 
método, o planejamento e o ritmo de trabalho.  

     

7. As minhas atividades de trabalho exigem complexidade, 
responsabilidade e rapidez. 

     

8. Posso gerenciar a organização do tempo em meu trabalho, 
planejando os intervalos entre as atividades e minhas folgas e 
férias. 

     

9. No meu trabalho recebo estímulo à colaboração. Posso contar 
com a colaboração dos colegas e também colaboro com o trabalho 
deles. 

     

 
Bloco 3.3 - Legenda de resposta: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo em parte;  
(3) Não concordo nem discordo (4) Concordo em parte (5) Concordo Totalmente. 
Questões: 1 2 3 4 5 

10. No meu trabalho posso cuidar da organização das atividades; 
participo das distribuições das atividades e estou ciente das 
mudanças que acontecem. 

     

11. Com relação à infraestrutura e pressão, no meu trabalho 
existem pressões diretas e indiretas decorrentes da falta de 
equipamentos e material de trabalho e da  demanda para pouca 
infraestrutura. 
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BLOCO 04- INDICADORES DE BEM-ESTAR PESSOAL NO TRABALHO 

As questões a seguir avaliam sua percepção de bem-estar no trabalho nesta unidade de 
saúde. 

Legenda de resposta: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Não concordo 
nem discordo (4) Concordo em parte (5) Concordo Totalmente. 
Questões 1 2 3 4 5 

1. Gosto do tipo de amizade que meus colegas de trabalho 
demonstram por mim. 

     

2. Sinto confiança nos meus colegas de trabalho.      

3. Sou apoiado pelos meus colegas quando necessito.      

4. Acredito que posso contar com meus colegas de trabalho para 
desempenhar minhas atividades. 

     

5. Sinto-me bem com o espírito de colaboração dos meus colegas de 
trabalho. 

     

6. Sou tratado com respeito pelos meus colegas de trabalho      

7. Sou tratado com respeito pelos outros trabalhadores desta organização. 

8. Admiro a organização em que trabalho.      

9. Tenho orgulho de pertencer a esta organização.       

10. Confio nesta organização.       

11. Acredito na seriedade desta organização.      

12. Recebo informações de saúde sobre prevenção de acidentes 
de trabalho e promoção à saúde ocupacional 

     

13. Em meu trabalho há discriminação baseada em traços 
pessoais (idade, altura, deficiências, sexo).  

     

14. No meu trabalho a participação é estimulada; participo das 
decisões e mudanças e fico ciente do meu desempenho, existe 
um ambiente aberto ao diálogo. 

     

15.  Há violência no meu ambiente de trabalho e estou sujeito a 
situações como: ameaça de violência física, agressões verbais, 
intimidações, perseguições, discriminação sexual. 

     

16.  No meu trabalho existe ambiente conflitivo propício a 
desavenças com meus colegas e/ou situações em que preciso 
realizar ações que divergem dos meus valores e princípios. 
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12. Acredito no resultado do trabalho desta organização.       

13. Gosto da imagem desta organização junto à comunidade.       

14. Julgo que meus direitos são cumpridos por esta organização. 

15. Gosto do sistema de promoção desta organização.      

16. Gosto da maneira com que esta organização realiza as promoções 
de seu pessoal 

     

17. Tenho conhecimento dos critérios utilizados para as promoções.      

18. Sinto-me bem com a oportunidade que tenho de aprender por meio 
de capacitações oferecidas pela organização. 

     

19. Aqui, realizo treinamentos que são relevantes para o meu trabalho.       

20. Possuo equipamentos de trabalho adequados para garantir minha 
saúde. 

     

21. Possuo equipamentos de segurança que previnem os perigos do 
trabalho. 

     

22. Possuo uma jornada de trabalho adequada.      

23. Sinto-me bem com minha carga de trabalho.       

24. Tenho liberdade para executar minhas atividades usando meu 
estilo pessoal. 

     

25. Sinto que trabalho em um ambiente que favorece a minha saúde.      

26. Tenho a infraestrutura material necessários para a execução do meu trabalho. 

27. Gosto do estilo de relacionamento que tenho com meus pacientes.      

28.Meu relacionamento com meus pacientes influenciam 
positivamente o meu trabalho. 

     

29. Sou tratado com respeito pelos meus pacientes. 

30. Percebo a importância das minhas atividades para o alcance dos 
objetivos da organização. 

     

31. Sinto-me responsável pelos resultados do trabalho que executo.       

32. Conheço os resultados que meu trabalho traz para a organização.       

33. Acho que o trabalho que desempenho é essencial para a sociedade. 

34. Sinto-me bem com o que faço trabalhando aqui.      
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35. Gosto do trabalho que faço.      

36. Sinto-me bem com o grau de interesse que minhas tarefas me 
despertam. 

     

37. Sinto-me realizado profissionalmente no meu trabalho      

38. Gosto da variedade de tarefas que realizo.      

39. O meu trabalho possibilita a minha realização pessoal.      

40. Penso que, trabalhando nesta organização, eu desenvolvo meu 
potencial. 

     

41. Considero que utilizo minhas habilidades e talentos na execução 
de minhas tarefas. 

     

 

Questão aberta: 

Você acha que as condições de trabalho oferecidas pela Policlínica influenciam no 
seu bem-estar? De que forma? 

 


