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Resumo 

A presente tese estudou a motivação para o trabalho dos profissionais de saúde 
vinculados às Unidades Básicas (UBS) da rede de saúde do município de Natal (RN). 
Compreendeu-se a motivação para o trabalho como um processo e, para tanto, aplicou-
se a teoria das expectativas cujos componentes (resultados do trabalho, expectativa, 
valência, instrumentalidade e força motivacional) serviram para assim analisá-la. 
Entendendo-se também a motivação como um fenômeno multifacetado, adotou-se a 
perspectiva psicossociológica. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: uma com a 
aplicação do Inventário da Motivação e Significado do Trabalho (IMST) e outra com 
entrevistas. As análises dos resultados obtidos com o IMST revelaram que os fatores 
que mais contribuem para aumentar a força motivacional dos profissionais de saúde das 
UBS’s são, em valência, Autoexpressão e Realização Pessoal (FV2), Sobrevivência 
Pessoal e Familiar (FV3); em expectativa, os fatores Autoexpressão e Justiça no 
Trabalho (FE1), Segurança e Dignidade (FE2) e Responsabilidade (FE4); em 
instrumentalidade, os fatores Envolvimento (FI1) e Reconhecimento e Independência 
Econômica (FI4). Em contrapartida, os fatores que mais contribuem para baixar a força 
motivacional são os fatores Desgaste e Desumanização em valência (FV4), em 
expectativa (FE3) e em instrumentalidade (FI4), além do fator Justiça no Trabalho 
(FI2). Com base nas análises de conteúdo das entrevistas, foi possível, por equivalência, 
relacionar os sentidos apresentados pelos profissionais de saúde aos fatores encontrados 
com o IMST, indicando que os resultados da segunda etapa corroboraram e 
complementam os da primeira favorecendo uma compreensão mais ampla do fenômeno 
estudado. Na primeira etapa, a instrução dos participantes também prediz os resultados 
em motivação e, nas entrevistas, pode ser visto que a instrução está relacionada com as 
oportunidades que têm fora do sistema. Como a motivação para o trabalho é processual, 
o impacto de características pessoais e ocupacionais tende a interagir com aspectos 
contextuais. Na fala dos entrevistados, obtidas na segunda etapa, é visível a presença de 
conteúdos que mostram que percebem o SUS e as UBS’s em degradação. Conclui-se 
que a maioria dos profissionais de saúde apresenta força motivacional moderada, porém 
em queda, em função de vivenciarem e perceberem um contexto deteriorado com 
condições de trabalho cada vez mais desfavoráveis.  

 

 

Palavras-chave: motivação, teoria da expectativa, profissionais de saúde, unidade básica 
de saúde, SUS. 
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Abstract 

 

This thesis studied the motivation to work among health professionals of the Basic 
Unities (BUH) in the health network of the city of Natal (RN). It was understood that 
the work motivation is a process. Then, the expectation theory was applied and 
motivation components (results of work, expectative, valence, instrumentality, and 
motivational force) were used to analyses. It’s understanding the motivation as 
multifaceted phenomenon, the psycho sociological perspective was adopted. The 
research was developed in two phases: one with application of Work Motivation and 
Meaning Inventory (WMMI), and another with interview. In the first phases, the 
analysis of results revealed that the major factors contributing to increase the 
motivational force to health professionals in the BUH´s are: in valence, Self Expression 
and Personal Realization (VF2), Personal and Family Survival (VF3); in expectative, 
Self Expression and Work Justice (EF1), Safety and Dignity (EF2) and Responsibility 
(EF4); in instrumentality, Involvement (IF1) and Recognition and Economic 
Independence (IF4). In opposition, the factors that more contribute to reduce the 
motivational force are Wear and Dehumanization factors in valence (VF4), in 
expectative (EF3), and in instrumentality (IF4), behind the Work Justice Factor (IF2). 
Basing in content analysis of interviews, it was possible to associate by equivalence, the 
senses presented by health professionals with obtained results of first phase, indicating 
that the results of second phase corroborated and complemented those of first one. This 
possibility broadened the comprehension of the studied phenomenon. In speaking of the 
respondents, it was visible the presence of contents showing that they perceive the 
Health System and BUH´s in degradation. In the first phase, the participants´ instruction 
also predict the results in motivation, and in the interviews can be saw that the 
instruction is associated with the opportunities in outside of system. As work motivation 
is a process, the impact of personal and occupational characteristics tend to interact with 
contextual aspects. It was concluded the majority of health professionals present the 
moderated motivational force, but it was falling because they experience and perceive a 
degrading context with work condition increasingly unfavorable. 
 
 
Keywords: motivation, expectation theory, health professionals, basic unity of health, 
health system.  
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Resumen 

 

Esa tesis estudió la motivación para el trabajo de los profesionales de salud vinculados a 
las Unidades Básicas (UBS) de la red sanitaria del municipio de Natal (RN). Se 
comprendió la motivación como un proceso e, por eso, se aplicó la teoría de las 
expectativas cuyos componentes (resultados del trabajo, expectativas, valencia, 
instrumentalidad y fuerza motivacional) sirvieron para así analizarla. Entendiendo 
también la motivación como un fenómeno multifacetado, se adoptó la perspectiva 
psicosociológica. La investigación fue desarrollada en dos etapas: una con aplicación 
del Inventario de la Motivación y Significado del Trabajo (IMST) y otra con entrevistas. 
El análisis de los resultados obtenidos con el IMST revelaron que los factores que más 
contribuyen para incrementar la fuerza motivacional de los profesionales de salud de las 
UBS´s son, en valencia, Autoexpresión y Realización Personal (FV2), Sobrevivencia 
Personal y Familiar (FV3); en expectativa, los factores de Autoexpresión y Justicia en el 
Trabajo (FE1), Seguridad y Dignidad (FE2) y  Responsabilidad (FE4); en 
instrumentalidad, los factores Envolvimiento (FI1) y Reconocimiento y Independencia 
Económica (FI4). Al contrario, los factores que más contribuyen para bajar la fuerza 
motivacional son los factores Desgaste y Deshumanización en valencia (FV4), en 
expectativa (FE3) y en instrumentalidad, además del factor Justicia en el Trabajo (FI2). 
Con base en los análisis de contenido de las entrevistas, fue posible, por equivalencia, 
relacionar los sentidos presentados por los profesionales de salud a los factores 
encontrados por intermedio del IMST, indicando que los resultados de la según etapa 
corroboran y complementan os de la primer, favoreciendo una compresión más amplia 
del fenómeno estudiado. En las palablas de los entrevistados es visible la presencia de 
contenidos que muestran que ellos perciben el SUS y las UBS´s en degradación. Como 
la motivación para el trabajo es procesual, el impacto de características personales y 
ocupacionales tiende a interaccionar con aspectos contextuales. Se concluyó que la 
mayoría de los profesionales también predice los resultados en motivación y, en las 
entrevistas, puede ser visto que la instrucción está relacionada con las oportunidades 
que tienen fuera del sistema.  

 

Palabras claves: motivación, teoría de la expectativa, profesionales de salud, unidad 
básica de salud, sistema de salud.  
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Apresentação 

 

Uma preocupação das organizações atuais é o tema relativo à motivação no 

trabalho. Dessa forma, a busca de explicações para a motivação do trabalhador em 

relação ao seu trabalho tem sido uma constante em várias pesquisas e publicações de 

cientistas das ciências humanas e sociais, porém, em perspectivas diversas. Estudos 

nesse campo e com perspectivas que levem em conta vários níveis de análise (pessoal, 

grupal e societal), inclusive em instituições de saúde, são, ainda, incipientes.  

Desse modo, tendo como fundamento a perspectiva psicossociológica de análise, 

a presente tese objetiva estudar a motivação dos profissionais de saúde que trabalham 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município de Natal, RN. O trabalho nas 

UBS’s requer desses profissionais um investimento pessoal, na medida em que lidam 

diretamente e cotidianamente com uma variedade ampla de problemas apresentados 

pelos usuários. Na Secretaria Municipal de Saúde de Natal, diversos problemas 

identificados pela administração de pessoal vêm contribuindo para fragilização dos 

compromissos profissionais, para a baixa de rendimento no trabalho e desmotivação dos 

trabalhadores como um todo. Assim, a própria instituição de saúde, sua estrutura e 

organização, provavelmente funcionam como um elemento determinante na motivação 

de tais profissionais. A situação concreta das UBS (descrita mais no Capítulo 2) 

justifica o desenvolvimento de pesquisa com o objetivo mencionado.  

A tese está estruturada em seis capítulos. O primeiro diz respeito à 

problematização que conduziu ao objetivo da pesquisa, o qual é anunciado nesse 

capítulo.  Descrita a problematização e objetivo da tese, apresenta-se a perspectiva de 

análise cuja consecução está sendo buscada. 

O segundo capítulo discorre sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), procurando 

caracterizá-lo historicamente, identificar seus fundamentos e políticas, dando maior 

ênfase àquelas voltadas à gestão de recursos humanos. O capítulo examina também a 

rede de saúde do município de Natal/RN e as UBS’s como partes constituintes desta, 

apresentando-lhes a estrutura, ambiente organizacional e as políticas de gestão, 

procurando contextualizá-las no sentido de demonstrar aspectos que possam estar 

relacionados com a motivação para o trabalho dos profissionais que nelas atuam, uma 

vez que é a motivação desses profissionais o foco de atenção deste trabalho.  
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O terceiro capítulo caracteriza o construto motivação para o trabalho, 

apresentando, numa perspectiva histórica, sua origem e evolução. Também será descrita 

a teorização nesse campo de estudo, seus pressupostos e classificações, mas sem a 

pretensão de descrever e nem aprofundar todas as teorias existentes. Em sequência, será 

evidenciada a Teoria da Expectativa de Vroom, como modelo teórico a ser utilizado.  

O quarto capítulo apresenta o método de estudo, descrevendo o design da 

pesquisa e os procedimentos de coleta e análise de dados. O quinto diz respeito às 

análises dos resultados encontrados e o sexto trata das conclusões e recomendações.  

Finalizando, seguem-se os referenciais bibliográficos e anexos.  
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Capítulo 1: Problematização, objetivo do estudo e perspectiva de 
análise 
 

1.1. Problematização e objetivo de estudo 

 

O presente capítulo objetiva descrever o contexto de proposição do estudo sobre 

a motivação dos profissionais de saúde da rede básica de Natal, anunciar o objetivo da 

pesquisa e apresentar a perspectiva de análise em que sua consecução foi buscada. 

Parte do contexto de proposição é o interesse pessoal do autor desta tese em 

estudar o tema; interesse construído em sua trajetória acadêmica. Dessa, ressalta-se uma 

disciplina cursada na graduação, sua dissertação de mestrado1, focalizando o fenômeno 

da motivação e, de forma mais marcante, sua participação em um projeto integrado de 

pesquisa, enfocando os profissionais de saúde em Natal, com subprojeto sobre 

motivação, cujos resultados foram publicados em um livro intitulado “Os profissionais 

de saúde e seu trabalho” (Borges, 2005) e serviram como ponto de partida para o estudo 

agora apresentado. Tais resultados serão retomados no terceiro capítulo, que tratará 

sobre o contexto do sistema de saúde, no qual a rede básica de saúde se fundamenta e se 

estrutura.  

Do referido projeto de pesquisa (Borges & Alves-Filho, 2001; Borges & Alves-

Filho 2003; Alves-Filho & Borges 2005), interessa destacar, no momento, que apontou 

para a necessidade de maior aprofundamento e compreensão sobre a motivação dos 

profissionais de saúde.   

Outrossim, em função da leitura e participação no lançamento do livro “Os 

profissionais de saúde e seu trabalho”, fruto do projeto supracitado, a  secretária 

municipal de saúde de Natal, à época, efetuou contato com o autor desta tese, 

pretendendo saber da possibilidade de uma intervenção na rede básica de saúde do 

município, no tocante à motivação dos profissionais que nela atuam. Na conversa com a 

secretária, ficou claro que os resultados apresentados no livro, em especial os referentes 

à motivação dos profissionais de saúde, apenas reacenderam uma preocupação que ela 

possuía com relação a esse aspecto dos trabalhadores da área, uma vez que revelou 

considerá-lo um fator importante para o trabalho do setor da saúde, mas que, na sua 

                                                 
1 Dissertação defendida no ano de 1999, intitulada “ Motivação para o trabalho: um estudo de caso com os 
funcionários do posto efetivo do Banco do Brasil”.  
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percepção, os profissionais, especialmente os das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

não demonstravam ter.  

Como resposta imediata, o autor deste estudo assinalou que os dados 

apresentados não contemplavam somente profissionais da rede básica, mas também de 

outros contextos (um hospital militar e outro universitário, por exemplo) e, em função 

disso, seria importante pensar numa nova pesquisa que envolvesse apenas os 

profissionais de saúde da rede municipal. Como houve concordância, interesse e 

incentivo por parte da secretária para o desenvolvimento de uma nova pesquisa, fato 

relevante para a viabilidade do estudo e para a consecução de seus objetivos, o estudo 

foi então planejado. 

Outro elemento do contexto de proposição refere-se às características do setor de 

saúde, bem como do Sistema Único de Saúde (SUS). Sabe-se que mesmo em ritmo 

lento, o setor de saúde2 no Brasil está em crescimento, e com perspectivas de acentuar a 

incompatibilidade entre o seu dimensionamento e as necessidades da população, 

precisando, dessa maneira, continuar se expandindo. No entanto, os investimentos têm 

ocorrido muito mais no setor privado do que no setor público, nos âmbitos nacional, 

estadual e municipal (Aciole, 2006; Bezerra, 2006; Pires, 2008). No setor público, a 

expansão, quando comparada ao crescimento da demanda, tem ocorrido mais 

acentuadamente na rede básica, refletindo a aplicação dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a saber: universalidade, integralidade das ações, descentralização e 

hierarquização dos serviços de saúde e participação popular e controle social dos 

serviços públicos de saúde (Dimenstein & Traverso-Yépez, 2005). A aplicação desses 

princípios deve conduzir a uma maior ênfase em estratégias preventivas e de atenção 

primária à saúde (Dimenstein & Traverso-Yépez, 2005; CONASS, 2009).  

Desde sua criação, o SUS vem enfrentando uma série de problemas para 

implementação dos seus princípios (Dimenstein, 1998). No entanto, segundo 

Dimenstein e Santos (2005), uma de suas maiores dificuldades refere-se aos recursos 

humanos. Para essas autoras, problemas como a inadequação do perfil do trabalhador, o 

exacerbado corporativismo, a insuficiente remuneração em todos os níveis e a ausência 

de uma política nacional de recursos humanos voltada para a realidade do SUS têm 

servido, entre outros aspectos, de impedimento à construção de um sistema de saúde 

                                                 
2 O setor de saúde no Brasil envolve um subsistema estatal (público) e um subsistema privado, nos quais atuam atores 
sociais específicos, alocados em esferas específicas como o Estado e o mercado, objetivando perseguir e obter a 
realização de seus projetos, quer políticos, quer sociais, quer econômicos. (Aciole, 2006). 
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universal, integral e equânime, implicando no vínculo dos profissionais com o seu local 

de trabalho, assim como na responsabilidade e compromisso para com os cuidados em 

saúde. Compete, entretanto, indagar, se o que Dimenstein e Santos (2005) falam, trata-

se mesmo de ausência de políticas de recursos humanos ou problemas na gestão dessas 

políticas. 

De fato, quando avaliamos informações fornecidas pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), a respeito das políticas de recursos humanos em saúde, 

uma série de documentos evidencia-lhes a existência. De certo modo, isso contraria o 

que dizem Dimenstein e Santos (2005), quando se referem à ausência de política 

nacional de recursos humanos voltada para a realidade do SUS, levando-nos a 

questionar se o que ocorre, realmente, é a inadequação ou insuficiência, ou falta de 

aplicação (concretização) dessas políticas, ou seja, problemas de gestão. 

Da mesma forma, a ausência de política de recursos humanos a que se referiram 

Dimenstein e Santos (2005) não se aplica ao âmbito municipal, conforme apontam 

dados de relatórios da Secretaria Municipal de Saúde (2006, 2007). Sendo assim, o que 

pode de fato estar ocorrendo é uma inadequação, não aplicação ou não cumprimento de 

tais políticas. 

Para se ter uma ideia, em aplicação das diretrizes e metas estabelecidas pelo 

Plano Municipal de Saúde foram realizadas reformas, ampliações e manutenção em 

diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS, 2006). No relatório de 

gestão de 2006, a SMS mostra que tem investido na melhoria da infraestrutura física e 

tecnológica com aquisição de equipamentos, reforma e adequação física das unidades 

com vistas à qualidade do ambiente de trabalho, integrando o conjunto de ações que 

visam à maior humanização no processo de trabalho. Para o ano de 2007, a gestão 

assumiu o desafio de inovar na Política de Recursos Humanos e dos processos de 

trabalho na saúde. Essa inovação se estende desde a contratação de novos trabalhadores, 

sua remuneração, até a discussão e resolução de questões associadas às demandas da 

classe trabalhadora do setor. No relatório de gestão de 2007, a SMS apresentou, para o 

ano de 2008, as seguintes propostas: estruturar serviço de acolhimento e implantar 

política de avaliação institucional do trabalhador em saúde; estruturar sistema de 

informação, contendo banco de dados dos trabalhadores do SUS municipal; 

implementar política de humanização na atenção e gestão na rede progressiva de 

cuidados; readequar o quadro de pessoal permanente.  
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De todo modo, a luta a qual os diferentes profissionais que operam no campo 

travam entre si em busca de autonomia, independência e legitimidade social, assim 

como a disputa interna, que estabelece uma hierarquia no campo das especialidades, são 

outros problemas a contribuir para a existência de diferentes níveis de adesão às 

propostas de vínculo, responsabilidade e compromisso com os cuidados em saúde 

anteriormente referidos (Dimenstein & Santos, 2005; Pires, 2008). Viabilizar a atenção 

integral por meio de uma atuação interdisciplinar significa, portanto, romper com a 

hierarquia e/ou com as relações de poder existentes entre as diferentes profissões, com 

os padrões tradicionais de práticas e discutir sobre o papel social atribuído a cada uma 

das profissões envolvidas.  

Mas como isso é possível se tramita no congresso nacional um projeto de lei, 

chamado ato médico, o qual regula o exercício da medicina e determina que 

procedimentos devem ser realizados exclusivamente pelos médicos, dando-lhes a 

exclusividade do diagnóstico e da prescrição dos tratamentos?  Esse fato torna as 

demais categorias profissionais da saúde vulneráveis à restrição em suas competências. 

E isso não é contraditório com a ênfase do SUS à importância do trabalho em equipe? 

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), tal procedimento representa 

um retrocesso à concepção do próprio Sistema Único de Saúde, pois afronta diretamente 

o conceito de trabalho multiprofissional, hoje universalmente aceito. Segundo o CFO, 

como se não bastassem tantas ambiguidades e imprecisões, o artigo 4o evidencia, ainda, 

a ameaça de violação da autonomia das demais profissões, rotulando-as como exercício 

ilegal da medicina. Outras entidades representativas de profissões da saúde também se 

opõem à proposta com o argumento de que a população tem direito ao livre acesso aos 

profissionais da saúde, sem que necessitem passar obrigatoriamente por uma consulta 

médica. É o caso dos Conselhos Federais de Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional e Farmácia (http://cfo.org.br/sem-categoria/cfo-e-cros-

%e2%80%9cato-saude%e2%80%9d/). 

Para o Conselho Federal de Psicologia (CFP) o texto do projeto, aprovado pela 

Câmara e que agora segue para votação no Senado, ainda mantém um vício de origem: 

fere os princípios do SUS, a autonomia das profissões e limita o exercício dos 

profissionais de saúde. O que se deseja é um campo de atuação multiprofissional e 

interdisciplinar, como garante a Constituição Federal, para o SUS. Segundo o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), a atenção à saúde deve continuar sendo realizada pelo 
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conjunto de trabalhadores da área, garantindo ao usuário do sistema a atenção 

multiprofissional e interdisciplinar e o direito a uma atenção que leve em conta os 

diversos determinantes dos processos de saúde e doença 

(http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/noticias/noticia_091111_001.html). 

Esses fatos revelam que tais discussões se apresentam no âmbito nacional com 

uma tendência de que é preciso investir em novos modelos de trabalho, em novos 

modos de gestão dos setores de saúde, para que o ideário do SUS possa materializar-se. 

Como afirmam Dimenstein e Santos (2005), são necessários esforços no sentido de se 

compor equipes de saúde mais democráticas (divisão de tarefas, de postos de trabalho, 

salários equivalentes, etc.) e autônomas, mas, ao mesmo tempo, com compromissos e 

responsabilidades bem definidos.  

Entende-se que qualquer proposta de mudança teria que incorporar novos 

padrões de remuneração para os profissionais de saúde, pois o modelo atual incentiva às 

práticas tradicionais e a desigualdade entre as categorias. Sabe-se que a emergência de 

novos paradigmas geralmente é vista como uma ameaça à segurança e ao status já 

adquiridos bem como aos interesses econômicos envolvidos.  

 Porém, para esse engajamento concretizar-se, seria preciso que houvesse 

reciprocidade, em termos de boas condições de trabalho e de relacionamento humano. 

Segundo Siqueira e Gomide Júnior (2004), o vínculo com o trabalho envolve relações 

de troca econômica e social, princípios de reciprocidade e suporte organizacional, os 

quais traduzem as expectativas que as pessoas têm com relação às organizações em que 

trabalham, na medida em que elas possam satisfazer suas necessidades. De um lado, o 

indivíduo ajuda e, de outro, quer ser ajudado (reciprocidade) e alimenta crenças de que a 

organização cuida de seu bem-estar, valorizando suas contribuições (percepção de 

suporte). 

Verifica-se então que a realidade nacional se reproduz tanto no âmbito estadual 

como municipal. Sendo assim, os problemas existentes na Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal e, especificamente, os das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), não 

estão isolados dessa realidade. Ou seja, tais discussões se apresentam tanto em nível 

micro (local) quanto em nível macro (nacional), importando desse modo a compreensão 

do contexto em todos esses níveis, não sendo necessário, para tanto, que isso seja feito 

de forma separada.  
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Os profissionais de saúde das UBS’s da rede municipal de Natal estão na porta 

de entrada do sistema3, realizando atendimentos de atenção básica integral à população, 

fazendo triagem das demandas, a fim de não sobrecarregar os outros níveis do sistema, 

bem como buscando respondê-las com eficácia e qualidade. Além disso, as unidades 

básicas requerem desses profissionais um investimento pessoal para lidar direta e 

cotidianamente com uma variedade de problemas trazidos pelos usuários.  Para Botazzo 

(1999),  

 

vê-se que a UBS já não é o lugar do simples ou do menos complexo, posto que às 
suas atribuições, então, estariam acrescidas agora um conjunto de outras: assim, 
além de dar conta das suas próprias, teria de fazê-lo obrigatoriamente na direção 
que apontasse para o alívio da rede hospitalar, e esse conjunto de trabalho não é 
nada primário, é necessário que se admita (p. 20). 

 

Além disso, na Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS), os desvios de 

função e a distribuição inadequada dos servidores, a falta de mecanismos de avaliação 

de desempenho, os desníveis salariais, a forma de incentivos diferenciados entre as 

próprias unidades, a deterioração salarial do funcionalismo, são problemas identificados 

pela administração de pessoal e que têm contribuído para fragilizar os compromissos 

profissionais, ainda para a baixa de rendimento no trabalho e desmotivação dos 

trabalhadores como um todo (SMS, 2003). Registra-se também que coexistem vários 

tipos de contratos empregatícios e de salários entre os que atuam nas Unidades Básicas 

de Saúde em Natal, por exemplo, profissionais com emprego e com o salário base do 

Ministério da Saúde, da Funasa, da Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos da 

Prefeitura de Natal. Esses vários tipos de empregos e de salários são inadequados, 

causam discriminação, desestimulam e impedem, inclusive, que o trabalho seja 

adequadamente desenvolvido.  

Em estudo sobre o compromisso com o SUS entre os profissionais de saúde na 

rede básica de Natal, o qual buscou conhecer o padrão de vínculo (compromisso e 

confiabilidade) estabelecido entre estes, bem como o nível de adesão às propostas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), Dimenstein e Santos (2005) encontraram que os fatores 

facilitadores do comprometimento com o trabalho, segundo os entrevistados, 

                                                 
3 Segundo Botazzo (1999, p. 18) “Seja como Centro de Saúde na versão mais clássica da Saúde Pública, seja pelo 
lado da atenção primária, seja embarcada no Movimento Sanitário, e mesmo nos discursos dos conservadores, a 
Unidade Básica de Saúde pode ser localizada em todos eles e a ela se atribui o papel de ser esta coisa simples, menos 
complexa, imediatamente acessível por todos, a porta de entrada do sistema”.  
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concentram-se em dois eixos. O primeiro diz respeito às ações de natureza gerencial 

(nas diversas instâncias administrativas da Secretaria Municipal de Saúde) ou da 

organização do serviço. Nesse eixo, os componentes apontados como facilitadores são: 

o oferecimento de oportunidades para capacitação profissional; o bom funcionamento 

do serviço; a boa administração; a melhoria das condições de trabalho; o incentivo ao 

trabalho em equipe; o reconhecimento profissional; a supervisão da SMS e o aumento 

de salários. O segundo eixo concentra respostas de caráter pessoal, englobando os 

seguintes componentes: responsabilidade e gosto pela execução do próprio trabalho, 

bom relacionamento com os demais profissionais e vontade pessoal de melhorar o 

serviço.  

Por outro lado, a defasagem salarial, inoperância das equipes de saúde, 

instalações físicas precárias, falta de material e de apoio das diretorias das instituições 

de saúde são aspectos geradores de mal-estar entre os profissionais, pois são 

identificados como elementos que dificultam a prática e desvalorizam o trabalho, 

assumindo proporções importantes, que terminam por conformar uma prática movida 

pela lei do menor esforço possível e por um clima de desmotivação. A maioria dos 

profissionais entende que a defasagem gradativa dos salários ao longo dos anos e 

também a falta de recursos materiais vêm dificultando o trabalho nas instituições 

públicas de saúde e, consequentemente, a adesão dessas instituições ao trabalho e à 

vinculação com os usuários (Dimenstein & Santos, 2005). 

Um dos aspectos mais importantes, trazidos pelos vários entrevistados neste 

estudo, diz respeito à política de saúde presente naquele momento (2005), nas 

instituições de saúde em todo o Brasil. A ênfase dessa política recai na redução dos 

custos, independentemente da eficácia e efetividade sociais, e preocupação muito mais 

com a produção numérica de atos do que com a qualidade dos atendimentos.  

Finalmente, o estudo acerca do comprometimento com o trabalho entre as várias 

profissões de saúde revelou, entre outros, os seguintes pontos:  

- Há precárias condições de trabalho presentes no cotidiano dos profissionais, refletindo 

de forma considerável em todas as categorias, tanto no que se refere à motivação, ao 

interesse e à disposição para o trabalho quanto nas relações que se estabelecem com a 

equipe e a clientela. Apesar dessas condições, os profissionais vivenciam certo grau de 

satisfação com o trabalho, ancorado no prazer de exercer a profissão escolhida e de 

contribuir, de certa forma, para a melhoria da assistência pública em saúde; 



26 
 

 

- há falta de reconhecimento social do valor do trabalho realizado em tão precárias 

condições, tanto por parte da população como por parte dos diferentes níveis de 

governo. Existe certa visibilidade do trabalho na sociedade, mas os aspectos negativos 

são muito mais ressaltados do que aqueles que estão a serviço de uma prática de saúde 

dentro do ideário do SUS;  

- há fatores políticos, institucionais, econômicos e pessoais perpassando, 

simultaneamente, a questão do comprometimento com o trabalho entre profissionais de 

saúde e tornando difícil estabelecer um padrão por categoria, uma vez que esses 

elementos se articulam de forma singular nos espaços coletivos e cotidianos de trabalho, 

bem como nos espaços subjetivos de cada ator social. 

 No estudo sobre motivação no trabalho para os profissionais de saúde no SUS 

em Natal (Alves-Filho & Borges, 2005), já referido no início deste capítulo, e cuja 

análise consistia num design transversal do tempo, em que se comparavam dados 

coletados em dois momentos distintos, uma das conclusões a que se chegou (Figura 1) 

foi que os profissionais de saúde, no primeiro momento (Borges & Alves-Filho 2001), 

percebiam as condições de trabalho como insatisfatórias, porém apresentavam uma 

motivação moderada para o trabalho. No segundo momento (Borges & Alves-Filho 

2003), foi notado que continuavam percebendo as más condições de trabalho, mas a 

motivação para o trabalho foi mantida. 

 

Figura 1. Relacionamento entre significado do trabalho e motivação no tempo 
Fonte: Alves-Filho e Borges, 2005. 
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Todo esse contexto cria e aguça dúvidas e inquietações sobre a motivação dos 

profissionais de saúde e as informações, até então expostas, evidenciam importantes 

aspectos que reforçam a relevância em estudá-la, como um processo psicossocial vivido 

por esses. Desse modo, a presente tese tem por objetivo responder a seguinte pergunta: 

Quais as características da motivação dos profissionais de saúde vinculados às unidades 

básicas da rede de saúde do município de Natal/RN?  

Ainda em termos de justificativa deste estudo, acredita-se também que os 

resultados gerados possam ser aplicáveis para fundamentar ações que visem melhorar 

tanto o desempenho dos profissionais e instituições da saúde, quanto o bem-estar 

psicossocial de tais profissionais e, em última instância, dos cidadãos, usuários do 

serviço. Com isso, espera-se igualmente contribuir com uma parcela de conhecimento 

que, de algum modo, ajude a compreender e mudar a realidade quanto aos problemas 

existentes no setor de saúde os quais, conforme revela Rosen (1994), ao escrever sobre a 

história da saúde pública, vêm de longa data. E no Brasil, um país de desenvolvimento 

tardio, esses problemas tendem a ser ainda maiores.  

 

1.2. Perspectiva de análise 

 

Tendo o contexto de proposição do estudo sido descrito e o objetivo anunciado, 

importa apresentar a perspectiva epistemológica em que o fenômeno da motivação para 

o trabalho foi estudado e compreendido. Entende-se que deixar evidente a visão de 

mundo do pesquisador e, desse modo, a forma como observa e aborda o objeto de 

estudo, contribui para esclarecer como a tese foi estruturada e desenvolvida e, ao 

mesmo tempo, permite ao leitor desenvolver sua própria crítica. Assim, a perspectiva 

adotada nesta tese foi a psicossociológica, por meio da qual se avaliou a motivação dos 

profissionais de saúde das unidades básicas de saúde do município de Natal, contexto 

específico do estudo. E, para caracterizá-la, passa-se a explicitar os pressupostos 

epistemológicos que a sustentam.   

Segundo Peiró (1996), o conhecimento sobre as organizações só pode avançar 

através de pesquisas que se ocupem ao mesmo tempo com diferentes níveis de análise, 

quais sejam as pessoas, os grupos e as organizações e o entorno, levando em 

consideração a interação desses níveis. Nesse mesmo sentido, Munduate (1997) diz que 

para compreender melhor fenômenos organizacionais como liderança, conflito, 



28 
 

 

rotatividade, entre outros, em toda sua extensão, é preciso incorporar a essa 

compreensão fatores macrossociais, significando considerar a conjuntura 

socioeconômica. Mas para Peiró (1996), tradicionalmente, a Psicologia do Trabalho e 

das Organizações tem adotado um enfoque micro no estudo do comportamento das 

pessoas no contexto das organizações.  

No entanto, ainda segundo Peiró (1996), contribuições das teorias cognitivas, 

bem como a necessidade de uma visão mais sistemática das relações entre a pessoa e a 

organização, têm impulsionado diversas linhas de estudo que estão ampliando e 

enriquecendo a concepção dessas relações.  Assim, vem-se prestando uma maior 

consideração à interação entre o comportamento das pessoas e o entorno complexo tanto 

material quanto psicossocial que representa a organização. Para Katzell (1994), 

considerar aspectos tanto micro quanto macro é uma evolução e precisa ser levada em 

conta para melhor compreensão dos fenômenos organizacionais. Isso leva a crer que 

para conseguir compreender a complexidade do fenômeno da motivação para o trabalho 

faz-se necessário adotar uma perspectiva que envolva tais níveis de análise. Sobre isso 

Erez, Kleinbeck e Thierry (2001) dizem que a motivação para o trabalho deve ser 

analisada nos níveis individual, grupal, organizacional e mesmo cultural – abordagem 

multinível.  

No prefácio do livro “Os profissionais de saúde e seu trabalho”, citado no início 

deste capítulo, Alvaro (2005) afirma que a vida das pessoas se constrói no contexto das 

interações cotidianas, marco de atitudes e crenças, no qual é dado sentido ao que se faz 

e ao que é esperado. E, na oportunidade, refere-se ao sistema público de saúde em Natal 

como sendo tanto um produto histórico, resultado das transformações ocorridas ao 

longo do tempo, como um produto das interações cotidianas entre os profissionais e 

usuários do serviço. Citadas interações compõem o contexto no qual se vão construindo 

percepções sobre a dinâmica do trabalho nas organizações sanitárias. Nessa mesma 

direção, Campos (2007) diz que “os trabalhadores de saúde são produtos do sistema de 

relações em que estão mergulhados, mas são, ao mesmo tempo, produtores deste mesmo 

sistema. Sujeito e objeto, no mesmo momento e em todo o tempo” (p. 242). Nessa 

perspectiva, o contexto organizacional e as condições de trabalho estão entre os fatores 

que contribuem para o bem-estar físico e mental dos profissionais de saúde, sendo esse 

contexto lugar privilegiado para o estudo de fenômeno como a motivação.  
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Nesta tese, assume-se a premissa de que existe uma relação dialética entre o 

mundo psíquico e o ambiente, sendo a partir dessa relação que tanto as ações das 

pessoas quanto a realidade social são melhor compreendidas. (Aciole, 2006; Álvaro, 

Garrido, Schweiger, Torregrosa, 2007; Peiró, 1996). Segundo Borges, Silva, Maranhão, 

Moura & Gê (2005), nessa perspectiva de inter-relação entre contexto sociomaterial e 

psiquismo, há uma tendência para se estudar cada fenômeno psíquico como processo e 

não como estado. Assim, entende-se o construto motivação no trabalho, significando 

considerar uma variedade ampla de aspectos aos quais está associado 

(multideterminação), o que exige, portanto, uma abordagem sócio-histórica dos 

fenômenos, como é o caso da perspectiva psicossociológica.  

Tal perspectiva acrescenta aos argumentos de Peiró (1996), Munduate (1997) e 

Katzell (1994), sobre a consideração a múltiplos níveis de análise, a abrangência de um 

nível conjuntural ou macroestrutural. Nível de análise fundamental na presente 

pesquisa, posto que os participantes – os profissionais de saúde – estão inseridos nas 

unidades básicas (municipais) as quais aplicam políticas federais.  

A perspectiva psicossociológica caracteriza-se por estudar a realidade social, 

considerando a interação de fatores sociais e individuais (Álvaro, Garrido, Schweiger, 

Torregrosa, 2007). Tal perspectiva consiste numa aplicação de princípios e/ou de uma 

visão de mundo existencialista (materialista-dialético), em que a existência precede a 

essência (Politzer, Besse & Caveing, 1946/1970; Sartre & Ferreira, 1946/1961; Yakhot, 

1975), significando que primeiramente o homem existe, depois pensa, toma consciência 

de sua existência, para depois decidir o rumo que quer dar a ela (Sartre & Ferreira, 

1946/1961). Sob essa ótica, o ser humano define-se por meio do trabalho, como também 

por outras opções que faz na vida, ou seja, o homem não é pré-definido. Nesse caminho, 

o plano material vem primeiro que o social e o psíquico. Sendo assim, nesta tese fez-se 

necessário buscar entender o contexto material (socioeconômico) em que o fenômeno 

investigado, a motivação dos profissionais de saúde, insere-se. 

Nessa perspectiva, assume-se também o pressuposto de que o trabalho tem papel 

estruturante na vida das pessoas e da sociedade, o que se dá tanto em um nível de 

análise individual quanto macro. No primeiro, o trabalho tem sido um importante fator 

de identificação social e bem-estar psicológico, constituindo-se, por exemplo, em fonte 

de realização e oportunidade de criar, produzir, ser útil e contribuir com a sociedade. E, 

em nível macro, sociológico, o trabalho é categoria fundante da condição humana 
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(Lessa, 2005; Marx, 1894/2006), causando impactos na estrutura da sociedade, no seu 

funcionamento e na vida cotidiana de cada ser humano (Antunes 1995; Toni, 2003; 

Lessa, 2005).   

Igualmente, Schaff (1993) diz que o trabalho ocupa uma esfera de vida relevante 

para o homem, evidenciando-se quando se observa que exerce um papel em que 

contribui como definidor da estrutura de tempo, divisor entre atividades pessoais e 

impessoais, legitimador social de diferentes fases vivenciadas. Representa também uma 

necessidade existencial, cujos rendimentos servem para a satisfação de necessidades 

humanas (alimentação, moradia, educação, lazer, bem estar social, arte e prestígio), 

tornando-se, portanto, um elemento crítico para construir o autoconceito e identidades 

pessoais. Assim, o trabalho possui forte caráter estruturante nos níveis pessoal e social. 

Estudos realizados por Borges e Alves-Filho (2003) e Alves-Filho e Borges 

(2005) sobre motivação e significado do trabalho mostram que as pessoas esperam, 

dentre outras coisas, crescerem, realizarem-se, serem reconhecidas e contribuir para a 

sociedade através do seu trabalho. Mostram também que apesar de condições adversas 

ao trabalhador, inclusive no contexto da saúde (Alves-Filho & Borges, 2005), estes 

mantêm, em nível moderado, sua motivação. Mas a que custo pessoal isso ocorre?  Não 

havendo a motivação, é possível continuar trabalhando? Estar motivado tem mais 

importância para o trabalhador ou para a organização em que trabalha? De todo modo, 

com base no pressuposto de que o trabalho possui caráter estruturante, entende-se que 

quando as condições em que o mesmo é desenvolvido não oportunizam o alcance dos 

resultados esperados através dele, a motivação pode ser afetada.  

Dessa maneira, as condições concretas em que o trabalho é desempenhado 

fundamentam os significados que o indivíduo atribui a ele, afetando a motivação. Para o 

estudo da motivação no trabalho, isso implica na necessidade de se entender o contexto 

material (socioeconômico) no qual os fenômenos psicossociais investigados se inserem, 

ou seja, descrever, questionar-se e refletir sobre o contexto da saúde, as políticas 

estabelecidas e as práticas adotadas, principalmente as que se referem à recursos 

humanos.  

Outro princípio adotado do existencialismo é de que no mundo tudo se relaciona 

(Politzer, Besse & Caveing, 1946/1970; Sartre & Ferreira, 1946/1961; Yakhot, 1975), 

indicando a tendência de todos os fenômenos psicossociais serem relacionados entre si, 

tornando impossível explicá-los por uma única causa (multideterminação anteriormente 
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referida). Sendo assim, é preciso distinguir quais são as relações primárias e as 

secundárias, bem como revelar redes de relações. Dessa forma, estudar a motivação 

para o trabalho implica em um olhar sobre a conduta humana. Nessa direção, Álvaro, 

Garrido, Schweiger e Torregrosa (2007) apontam a existência de três níveis de análise, 

indissociáveis na prática, o nível pessoal, o interpessoal e o social, o que vem a 

contemplar a ampliação e enriquecimento desse olhar, conforme enfatizam Katzell 

(1994), Peiró (1996) e Munduate (1997). Tal compreensão epistêmica se desdobra no 

plano teórico-metodológico na tendência em articular mais de uma técnica de pesquisa, 

caminhando para a superação das tentativas de cisão entre técnicas de análise de dados 

qualitativas e quantitativas (Álvaro, 1995; Katzell, 1994). Neste trabalho, essa 

articulação foi buscada na medida em que os métodos e técnicas utilizadas envolveram 

a aplicação de inventário e entrevistas. Todas elas abrangeram noções de quantidade e 

de qualidade, embora possam se diferenciar quando recorrem a análises estatísticas e 

interpretativas. 

Latham e Pinder (2005) fizeram uma revisão da década  de 1993-2003, 

verificando que a motivação continua a deter uma posição importante aos olhos dos 

estudiosos e que muitos estudos apontam para a importância do contexto na 

compreensão da motivação no trabalho. Desse modo, esses autores entendem a 

motivação como sendo um processo psicológico resultante da interação entre o 

indivíduo e o meio ambiente. Outrossim, a interação entre o contexto e o indivíduo deve 

considerar o comportamento organizacional. Isso ratifica a coerência dos pressupostos 

adotados na presente tese, reforçando a importância e relevância em estudar a 

motivação a partir deles.   

Para esses autores, a capacidade de prever, entender e influenciar a motivação no 

ambiente de trabalho tem aumentado significativamente como resultado da atenção que 

tem sido dada a todos e não apenas a alguns aspectos da motivação de um empregado. 

Nesse sentido, a importância do contexto tem sido reconhecida. 

Destarte, ao adotar uma abordagem psicossociológica para a análise de fenômeno 

como a motivação para o trabalho, toma-se como referência um determinado contexto 

no qual o objeto de estudo se desenvolve. Ao fazer isso, precisa-se reconhecer que o 

conhecimento científico não é absoluto, haja vista ser produzido num determinado 

momento histórico e social no qual um problema é evidenciado. Como se pode verificar 

nos estudos sobre motivação fundamentados nas teorias de processo que buscam 
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compreender esse fenômeno como contextual, as mudanças de resultados encontrados 

em tempos e contextos diferentes revelam que o que se deve buscar é, diante das 

informações disponíveis, uma melhor resposta e não uma verdade absoluta.   

Outrossim, ao se pensar em adotar a perspectiva psicossociológica como uma 

tendência que vem crescendo na Psicologia, pensando na sua complexidade e, 

consequentemente, nos riscos decorrentes dessa adoção, importa registrar que não há 

pretensão, com este estudo, de esgotar ou aplicar, na íntegra, todo o rigor que a 

abordagem exige.  

Apresentada a opção epistemológica, o capítulo seguinte irá descrever o contexto 

da saúde, procurando evidenciar aspectos que possam esclarecer e/ou explicar as 

condições de trabalho a que vem sendo submetidos os profissionais que atuam nesse 

ambiente, em específico a rede básica de saúde de Natal/RN, sua estrutura e ambiente 

organizacional, bem como as políticas de gestão, buscando contextualizá-la com o 

propósito de verificar o que pode estar relacionado com a motivação para o trabalho dos 

profissionais envolvidos. 
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Capítulo 2: O contexto do sistema de saúde 

 

O presente capítulo tem como propósito discorrer sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS), como modelo implantado pelo Brasil na Constituição de 1988. Buscar-se-

á pôr em evidência as origens desse sistema, seus fundamentos e políticas, dando ênfase 

àquelas voltadas à gestão de recursos humanos. Outrossim, como o estudo proposto 

para essa tese foi desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) que compõem a 

rede básica de saúde do município de Natal, RN, e são a porta de entrada do sistema, o 

capítulo focaliza dentro do SUS as UBS’s, procurando apresentar sua estrutura, 

ambiente organizacional e as políticas de gestão, buscando contextualizá-la no sentido 

de demonstrar aspectos que possam estar relacionados com a motivação para o trabalho 

dos profissionais que nelas atuam, uma vez que é essa motivação o objetivo maior deste 

trabalho.  

 

2.1. Setor saúde e sistema de saúde: considerações 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2007) define o setor da saúde 

“como o conjunto de valores, normas e instituições, bem como dos atores que 

desenvolvem atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços cujos 

objetivos primordiais são promover a saúde de indivíduos ou grupos populacionais” (p. 

357). Segundo o citado órgão, pode-se supor que as atividades que esses atores e 

instituições realizam estão direcionadas à prevenção e ao controle da enfermidade; à 

provisão de serviços de saúde pessoais à população; à investigação científica em saúde; 

à capacitação de pessoal de saúde e à disseminação de informação à população em 

geral. 

De acordo com a OPAS (2007), essa definição contempla o reconhecimento de 

que cada país organiza seu próprio sistema de saúde; regula as relações do setor com 

outros setores sociais e econômicos; desenvolve uma visão dinâmica do setor, que leva 

em consideração as mudanças nas instituições e atores que o ajustam, o conjunto de 

seus valores, conhecimentos, habilidades, organização, recursos, tecnologias, interesses 

e assimetrias de poder; e delibera sobre os meios de análise funcional do sistema de 

serviços de saúde e suas implicações para a ação. Desse modo, o setor saúde abarca 
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todas as ações que contribuem para a melhoria da saúde, inclusive as atividades 

econômicas e produtivas relacionadas com esta.  

Os sistemas de saúde, segundo a OPAS (2007), atuam como mediadores e 

articuladores, dentro de um marco político, econômico e técnico, e em um determinado 

momento histórico. Sendo assim, a definição, os limites e os objetivos de um sistema de 

saúde são específicos de cada país de acordo com seus próprios valores e princípios. 

Neste trabalho, conforme dito no início do capítulo, será dado ênfase ao SUS, como 

sendo o sistema de saúde brasileiro vigente a partir da Constituição de 19884. 

Segundo a OPAS (2007), a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais 

recentemente definiu o sistema de saúde como o conjunto de organizações, indivíduos e 

ações cuja intenção primordial é promover, recobrar ou melhorar a saúde, o que engloba 

as ações direcionadas a incidir nos determinantes da saúde, bem como as direcionadas a 

melhorar a situação sanitária. No marco da definição da OMS, o sistema de saúde 

engloba, além dos estabelecimentos sanitários, o cuidado da saúde no lar, os 

fornecedores privados, entre outros, e compreende também ações que realizam outros 

setores e que afetam à saúde. No entanto, apesar dos diferentes sentidos existentes de 

sistema de saúde e setor de saúde, a evolução de ambos os conceitos tem levado a uma 

fusão progressiva dos mesmos. 

O setor saúde é formado por uma rede complexa de serviços que envolvem 

provedores e financiadores ligados ao setor público e ao setor privado. Este último 

inclui provedores com fins lucrativos e organizações beneméritas sem fins comerciais. 

Ao setor público de saúde, de acesso universal, compete a cobertura exclusiva com 

serviços assistenciais de 75% da população, além da oferta universal dos serviços 

coletivos (vigilância epidemiológica e sanitária, controle de doenças transmissíveis, 

etc.).  

No Brasil, a política nacional de saúde está baseada na Constituição Federal de 

1988, que fixou os princípios e as diretivas para a assistência de saúde, prestada pelo 

SUS, que foi regulamentado em 1990, e tem como princípio fundamental o acesso 

                                                 
4 A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, no seu Título VIII – da Ordem Social, Capítulo II – 
da Seguridade Social, Seção II – da Saúde, cria o Sistema Único de Saúde (SUS). O texto final aprovado incorporou 
as grandes demandas do movimento sanitário, tais como a saúde entendida amplamente como resultado de políticas 
econômicas e sociais; a saúde como direito de todos e dever do Estado; a relevância pública das ações e dos serviços 
de saúde; a criação de um sistema único de saúde, organizado pelos princípios da descentralização, do atendimento 
integral e da participação da comunidade (MS, 2009, p. 17). 
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universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, 

integradas em uma rede regionalizada e hierarquizada de prestação de serviços, sob a 

responsabilidade das três esferas de Governo (federal, estadual e municipal), com a 

participação complementar da iniciativa privada. O SUS tem como diretrizes 

operacionais a descentralização da gestão, a integralidade da assistência e a participação 

da comunidade (Cherhiglia, 1999; CONASS, 2009; Dimenstein, 1998; OPAS, 2007). 

A prestação de serviços de saúde do SUS se realiza mediante as redes dos 

governos federal, estadual e municipal, assim como por estabelecimentos privados 

contratados, quer sejam esses com fins lucrativos ou não. O SUS é constituído por 

subsistemas em todos os estados (SUS estadual) e cada município (SUS municipal). A 

legislação atribui aos municípios a responsabilidade primordial de prover ações e 

serviços de saúde para a assistência das necessidades sanitárias de suas respectivas 

populações, com a cooperação técnica e financeira tanto federal como estadual. A 

direção nacional do SUS corresponde ao Ministério da Saúde, que executa funções 

reguladoras e de coordenação no âmbito nacional e que também tem participação 

primordial no financiamento do sistema. Aos conselhos profissionais, cabe o controle 

do exercício das distintas profissões dedicadas à assistência da saúde. Os conselhos são 

entidades públicas não estatais, criadas por lei, e com autonomia para supervisionar os 

aspectos éticos e legais do exercício profissional em cada especialidade dentro de sua 

respectiva jurisdição. O exercício das profissões de saúde também está sujeito à 

regulamentação federal de vigilância sanitária (OPAS 2004; 2007). 

Para assegurar a articulação das ações do SUS nas três esferas de gestão 

governamental, duas instâncias de negociação e pactos funcionam regularmente: no 

âmbito estadual, a comissão de Intergestão Bipartite, com representação paritária da 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS), e no âmbito nacional, a Comissão de Intergestão Tripartite5 (CIT), com 

                                                 

5 A comissão de Intergestão Tripartite tem composição paritária formada por 18 membros, sendo seis indicados pelo Ministério da Saúde (MS), seis pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e seis pelo 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e municípios nessa 

Comissão é regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões no País, além dos Presidentes de Conass e Conasems. Nesse espaço, as decisões são tomadas por consenso e não por votação. (Ministério da Saúde. 

Portal da saúde. Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=28601. 
Acesso em 12 de maio de 2010.  
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representação paritária do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários 

de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). Os acordos alcançados nessas comissões são formalizados no nível de 

esfera de gestão correspondente. A participação social no SUS se manifesta 

principalmente nas duas instâncias formais: os conselhos de saúde e as conferências de 

saúde. Aos conselhos, que têm caráter permanente, cabe a função de definir as 

estratégias e controlar a execução da política sanitária, incluindo-se os aspectos 

econômicos e financeiros. As conferências são convocadas a cada quatro anos, com 

ampla participação de todos os segmentos sociais interessados. Nelas se analisam os 

progressos na situação da saúde e são propostas diretivas para as políticas públicas do 

setor. Os conselhos e as conferências contam com representação das instâncias 

governamentais, dos prestadores de serviços, dos profissionais da saúde e dos usuários, 

estes dois últimos com participação paritária em relação ao conjunto dos outros dois 

setores (CONASS, 2009; Scavino, 2004).  

 

2.2. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é, por definição constitucional, um sistema 

público de saúde, nacional e de caráter universal, com base na concepção de saúde 

como direito de cidadania e que tem as diretrizes organizativas de descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; integralidade do atendimento e participação 

da comunidade. O SUS vem sendo implantado como um processo social em permanente 

construção. E, apesar de sua instituição formal ter se dado na Constituição Federal de 

1988, ele somente foi regulamentado em 19 de setembro de 1990, através da Lei 8.080 

(CONASS, 2009).  

O SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada poderá 

participar do SUS em caráter complementar. Baseada nos preceitos constitucionais, a 

construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários (Ministério da 

Saúde [MS], 1990): 
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• Universalidade – É entendido como garantia de atenção à saúde por parte do 

sistema, a todo e qualquer cidadão, que passa a ter direito de acesso a todos os 

serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público.  

• Equidade – Significa assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo 

com a complexidade que cada caso requeira, independente do local de moradia 

do cidadão, sem privilégios e sem barreiras.  

• Integralidade – Consiste em reconhecer, na prática dos serviços, que cada pessoa 

é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Do mesmo modo, são 

assim considerados como um todo indivisível as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, bem como as unidades prestadoras de serviços, com seus 

diversos graus de complexidade.  

•  Regionalização e Hierarquização – Significam que os serviços devem ser 

organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa 

área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida, o que 

implica a capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população 

todas as modalidades de assistência, assim como o acesso a todo tipo de 

tecnologia disponível para a resolubilidade de seus problemas. Segundo esse 

princípio, (MS, 1990) “o acesso da população à rede deve se dar através dos 

serviços de nível primário de atenção que devem estar qualificados para atender 

e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde (p. 5)”.  

É o caso das Unidades Básicas de Saúde. 

• Resolubilidade – Exigência que, quando um indivíduo busca o atendimento ou 

quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 

correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua 

competência. 

• Descentralização – Entendida como uma redistribuição das responsabilidades 

quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo: federal, 

estadual e municipal. Ficando sob a responsabilidade de cada um destes entes o 

que for de sua abrangência. Segundo esse princípio (MS, 1999),  
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deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de 
governo com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde – é o que se 
chama municipalização da saúde. Aos municípios cabe, portanto, a maior 
responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus 
cidadãos (p. 5).  

 

• Participação dos cidadãos – É a garantia constitucional de que a população 

participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da 

sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. “Essa participação 

deve se dar nos Conselhos de Saúde, com representação paritária de usuários, 

governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço.” (MS, 1999, p. 5).  

• Complementariedade do setor privado – Esse princípio rege que quando por 

insuficiência do setor público é feita a contratação de serviços privados, devendo 

esta ser realizada através da celebração de contrato, conforme as normas de 

direito público. Além disso, a instituição privada deverá estar de acordo com os 

princípios básicos e normas técnicas do SUS, e seus serviços deverão se dar na 

mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede 

regionalizada e hierarquizada dos serviços.  

Segundo o MS (2006), a instituição do SUS produziu resultados imediatos. O 

mais importante foi o fim da separação que havia no sistema público de saúde brasileiro 

entre os incluídos e os não incluídos economicamente. Para os incluídos havia a Saúde 

Previdenciária a que tinham direito os portadores da “carteirinha” do Instituto Nacional 

de Assistência Médica Previdência Social (INAMPS); para os não incluídos restavam a 

atenção ambulatorial provida por unidades de medicina simplificada e a atenção 

hospitalar prestada por entidades filantrópicas aos indigentes. 

De acordo com o CONASS (2006), a dimensão dos números e a qualidade de 

certos programas são indicadores que podem atestar os avanços obtidos pelo SUS e isso 

pode ser analisado nas perspectivas das estruturas existentes, dos processos de produção 

de serviços, dos resultados sanitários e da opinião da população brasileira. 

Em termos de números (dados de 2006), o SUS organiza-se por meio de uma 

rede diversificada de serviços que envolve cerca de 6 mil hospitais, com mais de 440 

mil leitos contratados e 63 mil unidades ambulatoriais. São 26 mil equipes de saúde da 

família, 215 mil agentes comunitários de saúde e 13 mil equipes de saúde bucal 
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prestando serviços de atenção primária em mais de 5 mil municípios brasileiros. Dessa 

estrutura tem-se, em termos de números anuais da produção de serviços de saúde, 12 

milhões de internações hospitalares, mais de 1 bilhão de procedimentos em atenção 

primária à saúde, 150 milhões de consultas médicas, 2 milhões de partos, 300 milhões 

de exames laboratoriais, 1 milhão de tomografias computadorizadas, 9 milhões de 

exames de ultrassonografia, 140 milhões de doses de vacina, mais de 15 mil 

transplantes de órgãos, entre outros (CONASS, 2006). 

Com relação aos programas que podem servir de constatação para os avanços do 

SUS, podem ser evidenciados os programas de vacinação, transplantes e HIV/AIDS. No 

que concerne ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem 33 anos de 

existência, este é um programa considerado exitoso; a febre amarela e a varíola foram 

erradicadas; há mais de uma década e meia não se registra nenhum caso novo de 

poliomielite. 

Segundo o CONASS (2006), a estratégia de dias nacionais de vacinação, 

desenvolvida no Brasil, foi adotada por vários países e doenças que afligiam milhares 

de crianças brasileiras estão controladas. De acordo com esse órgão 

as formas graves de tuberculose, o tétano, a coqueluche, a difteria, a rubéola, a 
caxumba, entre outras, estão em franca redução. Há três anos não é registrado 
nenhum caso de sarampo, doença considerada em processo de erradicação no 
Brasil (p. 38). 

 

Porém, para o CONASS (2006), a celebração desses avanços não deve se 

restringir ao que chama de ações autolaudatórias, uma vez que  

se o SUS é uma solução engenhosa, apresenta, ainda, muitos desafios a enfrentar... 
não devendo ser visto como um problema sem solução, mas como uma solução 
com problemas. Celebrar os resultados, de forma consequente, significará 
reafirmar os seus princípios e encetar um movimento constante em defesa do 
sistema público de saúde brasileiro (p. 40).  

 

De todo modo, pelos números e programas apresentados, é possível de fato 

verificar, além da dimensão do SUS, que muitos têm sido os avanços. Mas, como bem 

deixa claro o CONASS (2006, p. 42) “persistem problemas a serem enfrentados para 

consolidá-lo como um sistema público universal que possa prestar serviços de qualidade 

a toda a população brasileira”.  Esses problemas podem ser agrupados em desafios a 
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serem superados distinguindo-se, dentre eles, o desafio da universalização; do 

financiamento; do modelo institucional; o desafio do modelo de atenção à saúde; o 

desafio da gestão do trabalho; e o desafio da participação social. No presente capítulo, 

em função dos objetivos traçados para a construção do mesmo, descrever-se-á sobre o 

desafio da gestão do trabalho, no que diz respeito às políticas de recursos humanos.  

O SUS, com sua composição de gestão tripartite, é um campo permanente de 

conflitos, negociações e pactuações, e a prática na sua implementação tem apontado 

para a integração necessária da esfera da política, do planejamento e da 

operacionalização desse sistema. Os desafios para os gestores são muitos, mas, no que 

se refere aos processos contínuos de planejamento, é importante destacar o seu caráter 

técnico-político, articulado aos princípios da universalidade, integralidade e equidade na 

definição de ações e serviços e à diretriz da direção única em cada esfera de governo. 

O SUS e sua gestão não se constituem apenas pelo componente de assistência à 

saúde, mas também por programas estratégicos e de promoção da saúde, informática e 

informação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos, vigilância sanitária e 

ambiental, vigilância epidemiológica e controle de doenças e pela gestão dos 

investimentos em saúde. Para o planejamento, para a programação e o desenvolvimento 

das ações na área da assistência à saúde é fundamental que se compreenda, como 

princípio básico, que as unidades públicas de saúde, sejam municipais, estaduais ou 

federais, integram automaticamente o SUS. O instrumento de planejamento e 

programação a ser utilizado para viabilizar a realização adequada dessa função é a 

elaboração, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde e com a participação de 

todos os municípios, da Programação Pactuada e Integrada (PPI), que se norteia pelo 

princípio de integralidade das ações e busca garantir o princípio da equidade (CONASS, 

2009). 

Segundo Botazzo (1999), o que se pensou foi um SUS como um sistema 

democrático, parte de um projeto de sociedade radicalmente transformada, na qual o 

controle dos trabalhadores, como forma de exercício de poder sobre o Estado, orientaria 

o sentido dessa transformação. Para o autor, a reforma sanitária, sob controle social e 

com participação popular, deveria gerar um sistema único, estatal gratuito, 

universalizado, no qual as ações produzidas tivessem a marca da integralidade. Porém, 

as coisas não se passavam exatamente dessa maneira:  
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nem a constituição vem sendo integralmente cumprida, nem a lei da saúde foi 
implementada, nem a descentralização produziu a desconcentração de poder que 
se havia imaginado, nem a municipalização colocou o usuário mais próximo dos 
serviços e, fundamentalmente, a rede de unidades básicas, construída nas últimas 
décadas, está longe de assegurar atendimento minimamente resolutivo na escala 
proposta (Botazzo, 1999, p. 19) 

 

 No que diz respeito à gestão da rede, as Unidades Básicas de Saúde que 

integravam a rede estadual foram repassadas para os municípios correspondentes, 

contribuindo para que estes executem as ações sob sua responsabilidade. As unidades 

ambulatoriais especializadas e os hospitais (principalmente aqueles de abrangência 

regional), por sua vez, não devem obrigatoriamente ter sua gerência transferida para os 

municípios, ou seja, podem continuar integrando a rede própria da Secretaria Estadual 

de Saúde. Contudo, de acordo com os pactos estabelecidos, estas unidades podem estar 

sob gestão do município.  

A necessidade de se obter a autonomia e a flexibilidade necessárias ao sucesso e 

à eficiência/eficácia dos serviços públicos de saúde tem levado à busca de novos 

modelos de gerência. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 

realizou no ano de 2007, em Florianópolis, Santa Catarina, o seminário para construção 

de consensos sobre alternativas de gerência de unidades públicas que resultou na 

publicação do CONASS Documenta n. 14 (CONASS, 2008). Nesta publicação, são 

destacados os problemas existentes nas unidades públicas de saúde no que diz respeito à 

sua gerência, quais sejam 

• Dificuldades de contratação, principalmente para incorporar e/ou repor recursos 
humanos com agilidade, considerando as especificidades da área da Saúde 
Pública, como, por exemplo, para serviços de urgência/emergência; 

• Dificuldades de incorporar recursos humanos de acordo com a quantidade e a 
necessidade dos serviços e o perfil da clientela atendida;  

• Dificuldades na reposição do estoque de insumos diversos e de manutenção de 
equipamentos de saúde; 

• Deficiência no gerenciamento das unidades públicas que dificulta a adoção de 
mecanismos eficientes e resolutivos que qualifiquem o cuidado e permitam o 
monitoramento e a avaliação dos resultados; 

• Problemas no financiamento das unidades em decorrência da forma atual de 
remuneração por produção de serviços; 

• Elevado custo de manutenção; 
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• Falta de racionalização interna que provoca desperdícios notadamente na área 
logística de insumos; 

• Dificuldade de aplicar nas rotinas das unidades de saúde as políticas de ciência e 
tecnologia e de economia à saúde (avaliação de novas tecnologias e de 
medicamentos); 

• Baixa produtividade; 

• Dificuldade de investimentos em equipamentos médico-hospitalares e de 
informática; 

• Desmotivação dos trabalhadores devido à inexistência de mecanismos de 
gerência na administração direta que estimulem maior produtividade, qualidade e 
eficiência; 

• Problemas com o registro da produção de serviços, que em geral é inferior ao 
realizado, em virtude de uma cultura institucional que não valoriza esse processo 
administrativo em unidades públicas; 

• Falta de flexibilidade administrativa, especialmente em relação à gestão 
orçamentária/financeira, de recursos humanos e processo de compras; 

• Dificuldades na aplicação de uma política salarial diferenciada e flexível para 
profissionais em diferentes áreas de especialização. (CONASS, 2008, p. 14) 

  

Pelo exposto, verifica-se que a gestão do Sistema Único de Saúde e a gerência 

de Unidades Públicas de Saúde são fundamentais para que possa construir um sistema 

de saúde público de qualidade. Verifica-se também que a maior parte das causas desses 

problemas parece residir na gerência interna da unidade, sendo isso um aspecto a ser 

identificado. Outrossim, também é possível inferir que esses aspectos podem influenciar 

direta ou indiretamente na motivação dos profissionais de saúde que atuam nesse 

contexto. Nesse sentido, é mister entender melhor a gestão do trabalho no SUS.  

 

2.3. O SUS e a gestão do trabalho em saúde 

Durante um longo período que se inicia nos anos 1950 e se estende até meados 

dos anos 1980, a preocupação dos gestores públicos no setor da saúde estava restrita ao 

financiamento, estrutura da rede e organização dos serviços. A questão de recursos 

humanos era abordada como um dos insumos necessários: recursos humanos, recursos 

materiais e recursos financeiros.  A discussão sobre um novo paradigma do trabalho nas 

sociedades pós-industriais, que se origina nas décadas de 1980 e de 1990 a partir da 
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reestruturação produtiva, recoloca a centralidade do trabalhador6 no processo produtivo, 

ampliando a discussão sobre a gestão do trabalho, o que inclui repensar os processos de 

planejamento e qualificação do trabalho e do trabalhador, colocando assim uma nova 

agenda para os gestores (CONASS, 2006).  

A realidade do trabalho evidencia uma transformação significativa, caracterizada 

por uma transição entre o modelo taylorista/fordista — que vigorou entre os anos 1950 

e 1970, no qual a organização do trabalho se caracterizava pela dominância do trabalho 

prescrito, com poucas possibilidades de intervenção nos processos produtivos e com 

pouca autonomia por parte dos trabalhadores — e novos modelos tecnológicos baseados 

na intelectualização do trabalho, cujas principais referências passam a ser o 

conhecimento técnico e a qualificação profissional que exigem um novo perfil de 

trabalhador, mais participativo e polivalente, mais escolarizado e com maior soberania 

no trabalho (CONASS, 2006; Pires, 2008; Toni, 2003).  

Pires (2008) diz que o setor de serviços, dentre eles a saúde, de algum modo foi 

influenciado pelo trabalho parcelado e pela gestão taylorista-fordista, assim como 

também está sendo influenciado pelas inovações tecnológico-organizacionais do 

processo recente de reestruturação produtiva. No entanto, a autora (2008) afirma que 

“ao contrário dos trabalhadores desqualificados, que desenvolvem atividades parcelares, 

do modelo taylorista-fordista, no setor de saúde é utilizado um trabalhador mais 

escolarizado, mais polivalente, que tem suas habilidades revalorizadas e é capaz de 

intervir criativamente no processo de trabalho (p. 50)”. Desse modo, “apesar da 

necessidade de contextualizar a análise do processo de trabalho em serviços, não é 

possível dizer que as conclusões e análises feitas para a produção industrial se aplicam, 

mimeticamente, ao setor de serviços (p. 77)”. De fato, por mais que haja algum tipo de 

parcelamento de tarefas ou outro aspecto característico do taylorismo-fordismo, não 

podemos fazer comparações com o que ocorreu na indústria, pois são processos bastante 

diferentes.  

Nessa conjuntura, enfatizando e complementando o que foi dito, novas 

competências são requeridas dos trabalhadores, tais como o aumento de escolaridade, 

exigência de conhecimentos gerais, capacidade de planejar, capacidade de comunicação, 

                                                 
6 Nas décadas de 1980 e 1990, cresceu a polêmica entre os que pregam a perda da centralidade, e os que advogam 
pelo trabalho como categoria social central na vida das pessoas. Sobre essa polêmica ver, por exemplo, Gorz (1987) e 
Offe (1989); Antunes (1995; 1999); Shaff (1993), Toni, (2003); Lessa (2005). 
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trabalho em equipe, flexibilidade, acesso a mais informações, capacidade de decisão 

frente a problemas complexos, valorização de traços de personalidade, como 

responsabilidade, criatividade, iniciativa e espírito crítico. Essas novas competências 

implicam redefinir os modos de formar, recrutar, selecionar, qualificar e manter os 

profissionais em suas respectivas atividades, criando diferentes alternativas de 

incorporação, e remuneração da força de trabalho, como um instrumento gerencial 

essencial à Gestão de Recursos Humanos (CONASS, 2006). 

Diante dessas exigências, resta saber o que tem sido feito por parte da gestão dos 

serviços de saúde, especificamente nas UBS, no sentido da qualificação dos seus 

profissionais. Estão estes sendo devidamente capacitados?  Há programas de 

qualificação para todas as categorias? Se há, são planejadas para o desenvolvimento das 

competências exigidas? Qual o impacto disso na motivação dos profissionais de saúde? 

Essas são questões que também se buscará responder com base nos dados da pesquisa, 

uma vez que a perspectiva adotada para análise leva em conta o contexto em que se 

desenvolvem as ações dos sujeitos, no caso os profissionais de saúde das UBS’s. 

Recente estudo do Banco Mundial para avaliar o gasto público na gestão de 

recursos no SUS (Duarte & Botazzo, 2009) identificou como principais problemas da 

gestão os seguintes: 

• Regimes múltiplos de contratação, inclusive de níveis de governos, trabalhando 

sob mesmas condições, mas com horários e salários muito diferentes; 

• Inadequação quantitativa do quadro de pessoal, sendo o mais frequente a 

insuficiência de funcionários; 

• Excesso de pessoal com baixa qualificação profissional e falta de pessoal de 

nível técnico com qualificação adequada; 

• Grande rotatividade de funcionários por transferências e afastamentos por vários 

motivos; 

• Absenteísmo e dupla militância7; 

• Funcionários com baixa motivação; 

                                                 
7 Para os autores, dupla militância significa trabalhar em mais de um lugar. 
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• Ausência de sistemas de avaliação de desempenho, programas de incentivos e de 

ascensão profissional; 

• Treinamento e capacitação de pessoal sem foco definido e sem avaliação de 

impacto. 

Para Duarte e Botazzo (2009), esse estudo ainda apontou que os problemas de 

gestão de recursos humanos são, em princípio, de natureza gerencial sem, contudo, 

ignorar que os gerentes das unidades públicas de saúde têm pouca ou nenhuma 

autonomia para resolvê-los. Para Botazzo (1999), não é fácil ser trabalhador da área da 

saúde e nem é fácil a vida do gerente de uma UBS’s.  

É fundamental considerar o que dizem Duarte e Botazzo no sentido de não 

buscar a compreensão dos problemas existentes apenas na questão gerencial em termos 

individuais, ou seja, a culpabilização na pessoa do gerente ou gestor, esquecendo de 

observar as condições em que estes têm que desenvolver o seu trabalho. Assim, importa 

questionar se aos gerentes são dadas as condições de trabalho necessárias (materiais e 

sociogerencias). 

Os anos de 1970 e o início dos anos de 1980 também foram caracterizados por 

intensa crise econômica com suas repercussões nas políticas públicas. Os empregos em 

saúde foram marcados por forte e constante expansão, uma vez que, entre 1977 e 1984, 

os empregos nas redes hospitalares e ambulatoriais cresceram a uma taxa de 7,9% ao 

ano. Entretanto, essa expansão não foi acompanhada de aumento significativo nos 

gastos com remuneração do trabalho, mas, ao contrário, pode-se observar o 

rebaixamento de salários com consequências para os profissionais de nível superior na 

multiplicidade de vínculos e, para os de nível médio e elementar, o congelamento 

relativo dos salários (CONASS, 2009). Esse crescimento no setor da saúde tem sido 

uma constante que se explica pelo aumento da demanda de serviços considerados 

prioritários. 

Essa expansão acelerada e em grande escala dos serviços ocasionou mudanças 

significativas na composição e estruturação da força de trabalho em saúde, com 

concentração nas esferas estaduais e municipais de governo. A Tabela 1 apresenta dados 

que, pelos menos em três anos distintos (1999, 2002 e 2005), fica evidente essa 

concentração, sendo ainda maior na esfera municipal. 



46 
 

 

    Tabela 1     

   Número de profissionais por ano e esfera administrativa 

Ano Federal Estadual Municipal Privada não 

especificada 

Privada 

com fins 

lucrativos 

Privada sem 

fins 

lucrativos 

Total 

1999 35.906 85.348 204494 339.764 - - 665.512 

2002 32.000 92.674 241.168 - 224.973 138.932 729747 

2005 35.608 108.919 296.805 - 260.957 168.072 870.361 

      Fonte: Datasus – Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ 

 

De acordo com o CONASS (2006; 2009), a descentralização das ações e dos 

serviços sociais e de saúde tem um lado perverso, o da desresponsabilização da esfera 

federal em relação à manutenção dessa força de trabalho responsável pelas políticas 

sociais, fato agravado pela política fiscal e tributária que privilegia a União. Uma 

evidência disso é a indefinição adotada pela gestão federal do SUS em relação à 

reposição dos servidores remanejados (para Estados e municípios) do antigo INAMPS 

(aproximadamente 50 mil servidores em 2002), com custo estimado de um bilhão de 

reais/ano – e da Funasa (26 mil servidores, estimados). Esse tem sido um gargalo no 

gerenciamento das UBS’s, que vem criando diversos problemas de gestão de recursos 

humanos (Botazzo, 1999; Duarte & Botazzo, 2009; Massud, 2001). Os servidores, 

apesar de serem pagos pelo órgão de origem, têm, além de salário diferenciado, regime 

de trabalho também diferenciado. Esse fato tem sido um impedimento para elaboração e 

implantação da política de cargos e salários, causando insatisfação por parte dos demais 

servidores. 

As medidas restritivas à incorporação de empregos públicos, editadas no fim dos 

anos 1990 e 2000 (Lei Camata e Lei de Responsabilidade Fiscal), fazem crescer 

diferentes modalidades de ingresso de trabalhadores no sistema, principalmente na 

esfera municipal. Essas modalidades incluem contratação temporária, terceirização por 

intermédio de empresas ou cooperativas, contratos por órgãos internacionais, contratos 

por meio de serviços prestados, bolsas de trabalho, estágios, contratos com entidades 

privadas lucrativas ou não lucrativas, contratos de gestão com organizações sociais, 

convênios com Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIPs), etc. (CONASS, 

2006). Essas múltiplas formas de gestão de contratos mobilizaram mudanças na lógica 
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de gestão interna dos órgãos públicos e geraram conflitos diversos pelo tratamento 

desigual conferido a cada contratado e na relação com os trabalhadores envolvidos nas 

tarefas contratadas pelo Estado, e isso tem se mostrado como fator desmotivador, pela 

falta de equidade.  Segundo o CONASS (2006; 2007) e Pires (2008), é o advento do 

trabalho precário e terceirizado nas atividades-fim do setor saúde notadamente nos 

municípios, por terem se transformado, em dez anos, nos maiores empregadores do 

sistema.  

De acordo com o CONASS (2009), o conceito de trabalho precário não tem 

obtido consenso entre os diferentes atores mais diretamente envolvidos na 

implementação do sistema público de saúde, seja entre trabalhadores e gestores, seja 

entre os gestores das diferentes esferas de governo. No entanto, o entendimento sobre a 

precariedade e informalidade do trabalho envolve uma situação de déficit ou ausência 

de direitos de proteção social e uma instabilidade do vínculo, do ponto de vista dos 

interesses dos trabalhadores. 

No campo da Saúde, o ponto de vista adotado por alguns segmentos de 

trabalhadores do SUS é que qualquer terceirização de serviços implica precariedade de 

vínculos, na medida em que não houve concurso público para a contratação do 

trabalhador. Nessa lógica, quem não estiver incorporado ao regime jurídico único tem 

vínculo precário. Os gestores estaduais e municipais, diferentemente, defendem que 

todo vínculo de trabalho, seja direto ou indireto, deve assegurar os direitos trabalhistas e 

previdenciários dos trabalhadores e, desse modo, não há que se falar em precariedade se 

essas condições estão dadas nos vínculos indiretos ou terceirizados. Do ponto de vista 

legal, a multiplicidade de vínculos nem sempre cumpre o que a legislação brasileira 

estabelece como padrão de proteção ao trabalhador e os gestores têm assumido 

compromissos e adotado medidas para enfrentar o problema (CONASS, 2006). 

Para se ter uma ideia, o relatório da pesquisa nacional da estruturação da área de 

Recursos Humanos nas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 

realizada pelo CONASS em 2004, revelou na administração direta das Secretarias 

Estaduais de Saúde a predominância do Regime Jurídico Único (RJU), com 262.669 

trabalhadores de saúde ativos, 76,2% do total. Entretanto, não se deve desprezar o fato 

de que quase 10% dos trabalhadores de saúde, vinculados às Secretarias de Saúde em 

2003, estavam contratados, em sua grande maioria, como temporários. Segundo esse 
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relatório, a situação dos municípios é mais difícil, uma vez que 20% a 30% de todos os 

trabalhadores inseridos na Estratégia da Saúde da Família, por exemplo, apresentaram 

vínculos precários de trabalho e a maioria dos 190 mil trabalhadores em atividade no 

país apresenta inserção precária no sistema e está desprotegida em relação à legislação 

trabalhista (CONASS, 2004a). A heterogeneidade de vínculos é um aspecto importante, 

uma vez que as novas formas de contrato mudam radicalmente os mecanismos de 

ingresso e manutenção do trabalhador, estabelecendo novas relações de trabalho, 

definindo também a necessidade de adquirir competências que habilitem trabalhadores e 

gestores como negociadores das condições de trabalho. Sobre esse aspecto, Massud 

(2001), pesquisando sobre a política de gestão da atenção básica de saúde no município 

de Natal, encontrou um quadro de insatisfação.  

Nessa conjuntura, as instituições deveriam estar preparadas para realizar 

negociações e preservar a harmonização dos diferentes vínculos, função antes mediada 

pelos sindicatos e por outras entidades da sociedade civil na direção do trabalho decente 

que é um conceito assumido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como 

sendo um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 

equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna, segundo os padrões de cada 

sociedade (OIT, 2009). 

O entendimento do CONASS (2006) é o de que trazer essa discussão para o 

campo da Saúde é um desafio, na medida em que essa é uma área multi e 

interdisciplinar que compreende uma amplitude de atividades de produção e de serviços 

que abrangem desde a indústria de equipamentos e medicamentos até a prestação de 

serviços médicos, em nível hospitalar, ambulatorial ou de unidades de saúde, passando 

pela produção de conhecimento e informação. Além disso, o foco principal dessas 

atividades são pessoas e, portanto, o processo de trabalho é pautado no contato humano 

e nas relações interpessoais. 

Em 2004, os secretários estaduais de saúde propuseram a adoção de medidas 

integradas e solidárias para o enfrentamento das relações precárias do trabalho na gestão 

descentralizada do SUS, tais como apoiar a regularização da situação de precariedade 

dos vínculos nos estados e nos municípios; apoiar as Secretarias Municipais de Saúde 

na realização de seus concursos; e a regulamentação do Programa Saúde da Família 

(PSF) por meio de um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional que garantisse o 
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repasse dos incentivos aos municípios de modo permanente, objetivando diminuir a 

insegurança dos gestores municipais no que se refere à garantia de continuidade no 

pagamento dos incentivos e com isso estimular soluções duradouras para a incorporação 

dos trabalhadores do Programa. Entretanto, de acordo com o CONASS (2004b), mesmo 

com todas as ações judiciais por iniciativa do Ministério Público do Trabalho e todas as 

alterações da legislação em 2005-2006, o problema continua quase inalterado. 

Essa questão é agravada pelas restrições orçamentárias impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que limita os gastos com pessoal a 60% da receita 

corrente líquida, e a necessidade de incorporação de pessoal para atender às novas 

demandas trazidas pelas políticas de saúde, que vão desde a estruturação de equipes 

básicas do Programa Saúde da Família até a gestão de serviços de alta complexidade e 

mesmo fábricas de medicamentos, imunobiológicos e de outros insumos para a saúde, 

hoje existentes em muitos estados do país. Segundo o CONASS (2009), outra 

importante questão a ser considerada é que o papel regulador do Estado aponta para a 

necessidade de instrumentos que possibilitem a tomada de decisões e o monitoramento 

e a avaliação da força de trabalho e que se configuram em elementos estratégicos para a 

gestão do trabalho. Esses instrumentos são o planejamento, os sistemas de informação e 

o controle e o monitoramento da força de trabalho. 

Planejar recursos humanos significa incluir essa temática no planejamento dos 

órgãos federais, estaduais e municipais e trazer para os fóruns de decisão política do 

SUS, os conselhos e os órgãos colegiados, tripartite e bipartite, questões estratégicas 

como o financiamento dirigido à contratação e à manutenção da força de trabalho, 

qualificação dos trabalhadores e programas de proteção à saúde do trabalhador; e a 

comunicação com trabalhadores e demais órgãos dos sistemas federais, estaduais ou 

municipais que interagem com essas políticas. Esse sistema de planejamento deve 

incluir a definição de parâmetros não apenas no que se refere ao quadro de servidores 

do governo estadual, mas deve se considerar o conjunto da força de trabalho, definindo 

quais as modalidades de incorporação de pessoal a serem adotadas, quais as funções que 

serão consideradas típicas de Estado, quais as atividades que devem ser terceirizadas, 

em que áreas e em que condições e, finalmente, que parâmetros devem orientar a 

relação do Estado com o mercado de trabalho em saúde. Nesse sentido, é necessário 
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dotar os órgãos gestores do SUS da necessária infraestrutura e de capacidade 

institucional e garantir a capacitação de pessoal nessa área (CONASS, 2006).  

Também em 2004, os secretários estaduais traçaram algumas diretrizes com essa 

finalidade, entre elas a necessidade de uma reforma administrativa para colocar os 

responsáveis pelo setor compondo a equipe de condução estratégica das instituições; a 

formulação de plano de recursos humanos articulado com o Plano Plurianual de Saúde, 

incluindo o diagnóstico de necessidades; o aumento do orçamento próprio para a área de 

Gestão e Educação de RH; o aumento do quadro de servidores e especialistas do setor e 

sua qualificação por meio de um processo de educação permanente; a integração da área 

de gestão de pessoas com a área de desenvolvimento e formação; a modernização 

administrativa da gerência de RH, incluindo a sua completa informatização; e um 

programa de cooperação permanente para a gestão do trabalho entre as instâncias 

gestoras. 

Ainda no campo da gestão do trabalho em saúde, o Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários (PCCS) foi sempre um caminho apoiado pelos trabalhadores em conferências 

nacionais específicas de recursos humanos ou gestão do trabalho e outros fóruns sobre o 

tema. Nas discussões realizadas por ocasião do Seminário para Construção de 

Consensos, os gestores indicaram diretrizes para os PCCS que valorizassem o serviço 

público e os trabalhadores de saúde. Para tanto, os PCCS deveriam ser atualizados; 

garantir mobilidade; contemplar remunerações compostas de uma parte fixa e outra 

variável, que privilegiassem o esforço de formação, qualificação e avaliação de 

desempenho; conter estímulos para tempo integral e dedicação exclusiva, além de 

incorporar incentivos de acordo com as realidades de cada Estado (CONASS, 2009).  

Embora o SUS seja o grande empregador dos trabalhadores de saúde, estudos 

atuais mostram a inexistência, inadequação e/ou desatualização dos planos de carreiras 

na maioria das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Segundo o CONASS 

(2006), isso explica por que nos últimos anos as entidades que representam os 

trabalhadores da saúde venham reivindicando de forma recorrente a implementação dos 

planos de carreiras em todas as esferas da administração pública. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou em 2004 a Comissão Especial para 

Elaboração das Diretrizes do Plano de Carreira, Cargos e Salários do SUS-PCCS-SUS 

(Portaria GM 626, de 08 de abril de 2004), constituída por representantes das várias 
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Secretarias e órgãos do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, do Ministério da Ciência e Tecnologia, CONASS, CONASEMS e das 

entidades sindicais e patronais que compõem a Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS. As Diretrizes são orientações gerais que podem subsidiar a 

elaboração/reestruturação dos planos de carreiras dos trabalhadores do SUS nas três 

esferas de governo. Um dos pressupostos fundamentais das Diretrizes é a construção de 

carreiras assemelhadas no âmbito do SUS, ou seja, as Diretrizes possibilitarão a 

elaboração de planos de carreiras com estruturas semelhantes, respeitando, 

naturalmente, as peculiaridades e as necessidades locais (MS, 2006). 

Em relação à formação dos recursos humanos para a saúde, em 2007 foi 

instituída a Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, 

com o papel de estabelecer diretrizes, em especial no que diz respeito aos critérios para 

a regulação de cursos superiores na saúde e a oferta de formação em áreas prioritárias, 

conforme necessidades regionais. O que se espera com isso é um impacto na qualidade 

e na integralidade das ações e dos serviços públicos de saúde, principalmente porque a 

proposta está inserida em uma realidade em que a oferta de cursos nesta área é escassa, 

principalmente em regiões como o Norte e o Nordeste, cujas demandas por qualificação 

de recursos humanos são maiores. Mas, somado a isso, importa considerar que os 

vínculos precários, a possibilidade de implementar planos de carreira do SUS e as 

dificuldades de inserção e de fixação de médicos também são alguns dos problemas 

mais relevantes a serem debatidos e enfrentados na gestão integrada das relações de 

trabalho. Apesar das diversas iniciativas no âmbito das três esferas de gestão, ainda não 

se observam grandes alterações no quadro descrito. 

Em todo esse cenário, dentre os problemas mais comuns que vêm impactando e 

dificultando a gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde, destacam-se velhos e 

novos problemas, podendo-se evidenciar a pouca flexibilidade do Regime Jurídico 

Único para a gestão do trabalho; a indefinição quanto à regulamentação do Regime 

Celetista para o setor público; trabalho desregulado e desprotegido; regulação 

corporativa das profissões de saúde; formação inadequada dos profissionais de saúde 

para desempenho nos serviços públicos; a gestão do trabalho que não ocupa lugar 

destacado na agenda política de pactuação entre os gestores; baixa institucionalização 

do processo de planejamento de recursos humanos; baixa capacidade gerencial para o 
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monitoramento e a avaliação do sistema de recursos humanos e sobre os gastos com 

pessoal; baixa eficácia, qualidade e efetividade dos serviços; e, por fim, insatisfação dos 

trabalhadores. Segundo o CONASS (2006), essas questões se reproduzem e se 

multiplicam em todas as esferas de governo e nos diferentes setores da administração 

pública, porém agravando-se nos municípios. 

Em estudo a respeito de Recursos Humanos em Municípios com população 

superior a 100 mil habitantes, realizado sob coordenação do Instituto de Medicina 

Social/UERJ, (Pierantoni, 2004) por iniciativa da Rede Observatório de Recursos 

Humanos, detectou-se que apenas 19 (dezenove) gestores de recursos humanos, entre as 

206 cidades que responderam à pesquisa, detêm qualificação formal por especializações 

relacionadas ao exercício de suas funções. Esses gestores possuem baixa ou nenhuma 

autonomia com relação a questões como aquelas que envolvem a utilização de recursos 

orçamentários ou contratação de pessoal e o planejamento das ações não está 

plenamente incorporado à prática dos dirigentes da área. Além disso, a folha de 

pagamentos constitui-se como principal fonte de dados, não sendo utilizados outros 

sistemas de informações de recursos humanos como ferramenta de planejamento e 

gestão. 

Uma das causas da baixa capacidade gerencial apontada na área de Recursos 

Humanos é a ausência de informações básicas referentes ao conjunto de sua força de 

trabalho e a outros dados necessários à gestão do trabalho. Observa-se que a folha de 

pagamento ainda predomina, em muitos casos, como única fonte de informações em 

relação aos servidores (efetivos e cargos comissionados) e trabalhadores ligados a 

contratos de terceirização, deixando uma lacuna em relação a um necessário sistema de 

controle sobre a lotação real dos trabalhadores, sua qualificação e seu desempenho. 

Importa dizer que os sistemas de informações gerenciais são instrumentos essenciais à 

gestão do trabalho, contribuindo para os processos de planejamento, monitoramento, 

desenvolvimento e avaliação da força laboral.  

Diante desse fato, importa antecipar uma informação que será exposta com 

maiores detalhes no capítulo do método desta tese, que diz respeito à dificuldade que se 

teve para o planejamento da coleta de dados. Na Secretaria Municipal de Saúde, até 

mesmo o setor de Recursos Humanos não soube precisar o quantitativo de profissionais 

de saúde por UBS,s, o que teve de ser feito, de forma também incipiente, junto ao  
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diretor de cada Unidade. Isso revela exatamente toda essa problemática descrita com 

relação a esse aspecto da gestão. 

Sendo assim, a institucionalização do planejamento pressupõe um sistema 

gerencial de informação que permita conhecer a composição, a estrutura, o perfil, o 

gasto e as necessidades futuras com a força de trabalho, por unidade e por esfera de 

governo. Além disso, é necessário dotar o setor de gestão do trabalho da necessária 

infraestrutura e de capacidade institucional. Um sistema estratégico e integrado de 

planejamento e gerenciamento do trabalho em um sistema público universal implica 

ademais pensar o conjunto dos trabalhadores, públicos – de todas as esferas de governo 

naquele âmbito de gestão – e privados, dos serviços contratados. A definição das 

funções típicas de Estado – quais atividades terceirizar, quais as modalidades de 

incorporação de pessoal a serem adotadas – devem orientar a relação deste com o 

mercado de trabalho (CONASS, 2006). 

De acordo com o CONASS (2006), se hoje há um consenso no âmbito do SUS é 

o de que o trabalho e a formação/qualificação dos trabalhadores de saúde representam 

dos maiores desafios do Sistema. É importante insistir que o processo de 

descentralização da Saúde, ocorrido na década de 1990, contribui para a transformação 

da gestão do trabalho em uma função estratégica e complexa. Outra dificuldade é que o 

SUS, mesmo sendo constituído por três esferas autônomas de governo, com legislação 

própria, exige soluções integradas. Sendo assim, soluções isoladas de um município ou 

Estado, ou mesmo do conjunto dos servidores federais, por exemplo, não podem ser 

pensadas. Nesse sentido, a gestão do trabalho no SUS, além de função estratégica, é 

uma função integrada na qual só há alternativas reais de mudanças caso haja projetos 

solidários entre gestores e entre estes e trabalhadores.  

Além disso, a atividade do sistema de saúde se faz através dos seus 

trabalhadores, que são todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente na 

prestação dos seus serviços. Trabalhadores que possuem conhecimento e, portanto, 

podem aplicar saber e informação para criar e proporcionar soluções aos problemas. 

Para isso, devem ter acesso a condições de trabalho e organizacionais que lhes permitam 

adquirir e aplicar conhecimento teórico e prático, desenvolver hábitos de aprendizagem 

permanente e seguir sendo competentes e produtivos. Mas até que ponto isso tem 
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ocorrido na prática? As condições de trabalho e organizacionais existentes têm 

contribuído para tanto? São outras questões relevantes que se pretende responder. 

Segundo o CONASS (2009), a reestruturação do processo produtivo, a 

permanente mudança dos sistemas de saúde, as novas exigências do mercado de 

trabalho, entre outros aspectos, são desafios para a formação e desenvolvimento dos 

recursos humanos para o sistema e exigem novo enfoque. 

Nessa perspectiva, os princípios para formar e desenvolver os recursos humanos 

passam pela incorporação de valores de um sistema de saúde solidário, público, 

universal e equitativo e devem ser capazes de propiciar mudanças de práticas de saúde e 

do processo de trabalho que ajudem a configuração dos novos perfis ocupacionais e 

profissionais dos trabalhadores e das equipes que estão sendo exigidos no novo cenário 

do mundo do trabalho e no contexto do SUS.  

Diante do que foi até agora exposto sobre o SUS, é pertinente fazer o seguinte 

questionamento: todos os seus princípios e políticas vêm de fato sendo postos em 

prática?  O que se pode afirmar, principalmente na esfera municipal, em função dos 

contatos e observações efetuadas junto aos contextos das UBS’s, bem como do 

conteúdo dos relatórios anuais de gestão que são divulgados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, é que a realidade está longe do ideal.  

 

2.4. A rede de saúde do município de Natal 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi criada pela Lei no 3.394, de 21 de 

janeiro de 1986, sendo órgão de atividade fim, integrante da Administração Pública 

Municipal Direta, nos termos da Lei Complementar no 020, de 2 de março de 1999, Lei 

Complementar no 061, de 2 de junho de 2005 e Decreto no 7.642, de 10 de junho de 

2005. A sua proposta de atuação se concretizou como resultado das reivindicações do 

movimento sanitário local e a municipalização das ações e serviços assumida como 

princípio para caracterização do novo modelo de assistência, fortalecida com a criação 

do Conselho Municipal de Saúde no ano de 1986 (SMS, 2007). 

De acordo com SMS (2007), em se tratando da estruturação do SUS, ela é 

gestora da política de saúde no âmbito da capital, atendendo ao disposto na legislação, 

em especial ao que preconiza a Constituição Federal (art. 196 ao 200) e legislação 
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suplementar (Leis 8.080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde –  e Lei 8.142 de 

28/12/1990 que dispõem sobre participação social e financiamento do SUS). 

É de responsabilidade da SMS desenvolver a política de saúde no âmbito do 

município, atendendo às necessidades de sua população e também cumprir com os 

termos do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e da Programação Pactuada Integrada 

(PPI), que são instrumentos reguladores da gestão da atenção à saúde no Estado, nos 

quais se firmam compromissos de atendimento à população referenciada de outros 

município, por sediar a macrorregional metropolitana8.  

 

2.4.1. Distritalização em Natal 

De acordo com a SMS (2007), Natal desencadeou o processo de distritalização 

em 1987, em referência ao processo de regionalização intramunicipal, fruto da 

assinatura de convênio de cooperação técnica com a Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS), sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESP), 

objetivando reorientar a política institucional da SMS através de uma série de 

consultorias com foco em áreas específicas, quais sejam a organização e estruturação do 

sistema municipal de saúde, modelo assistencial com ênfase na vigilância à saúde, 

sistema de informações em saúde e territorialização. 

Com destaque para o tema da territorialização, enfatizou-se a região norte da 

cidade, denominada preliminarmente de Distrito Sanitário 1, estando o trabalho a cargo 

de um corpo técnico intitulado Grupo Executivo Local (GEL). O período seguido entre 

os anos de 1987 e os dois anos subsequentes resultou em propostas apresentadas em 

janeiro de 1989, quando da realização de um seminário de avaliação da política 

municipal de saúde. Segundo a SMS (2007), é preciso evidenciar que os 

desdobramentos desse processo foram impulsionados no início da década de 1990, 

período em que se efetivaram as consultorias, ao mesmo tempo em que se observava no 

cenário nacional o crescente movimento pela municipalização, cristalizados pela 

deflagração dos convênios envolvendo os entes públicos gestores do SUS. Em se 

                                                 
8 Os municípios que compõem a macrorregional são Natal, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia 
Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu. A população da Região Metropolitana de 
Natal (RMN) está estimada em 1.312.123 habitantes segundo a estimativa do IBGE em 2009. (Recuperado 24 de 
abril, 2010, de http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Natal). 
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tratando do cenário local, aparece em destaque a promulgação da Lei no 3.878 de 7 de 

dezembro de 1989, que trata sobre a reorganização político-administrativa da Prefeitura 

do Natal, na qual são criadas as Regiões Administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste, 

como primeira iniciativa de zoneamento urbano para tratamento microlocalizado dos 

problemas identificados no contexto da atuação das Políticas Públicas.  

As discussões do processo de territorialização em 1990 culminaram com a 

divisão do Município em quatro distritos sanitários, respeitando a mesma conformação 

das Regiões Administrativas que atuavam sob regime de organização em subprefeituras. 

Em 2000, em função de novas discussões, a região norte da cidade passa por mais uma 

delimitação, criando para o Sistema Municipal de Saúde, os Distritos Sanitários Norte 1 

e Norte 2, resultante das peculiaridades sociodemográficas,  sanitárias e 

epidemiológicas locais e da necessária intervenção do Poder Público sob uma ótica de 

gestão participativa com racionalização estratégica de condutas (SMS, 2007).   

O Pacto pela Saúde, lançado em 2006 e já referido em momento anterior neste 

capítulo, traz a regionalização como um dos principais eixos estruturantes, tendo como 

objetivo a garantia do acesso, a integralidade da atenção, a promoção da equidade, a 

qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização 

de recursos. Nesse contexto, a SMS vem adotando medidas para efetivar a articulação 

entre os serviços a partir de unidades de saúde pré-existentes com suas composições 

próprias e recursos, levando em consideração a vocação institucional e, desse modo, 

pensando o perfil da rede assistencial (SMS, 2007). 

Diante da concepção de linhas de cuidado, foi proposta a organização da rede de 

serviços com atuação transversalizada, a partir da atenção básica que, segundo a SMS 

(2007), será qualificada para acolhimento inicial das demandas, referenciando para 

unidades de maior complexidade e também outros organismos que atuam numa 

perspectiva de atenção integrada. Nesse contexto, entram em evidência as UBS’s. 

 

2.4.2. Estruturação das redes de serviços municipais e modelo de atenção 

A rede municipal de saúde de Natal é composta por 147 unidades, sendo 80 

públicas municipais, 10 estaduais e 4 federais. De forma complementar, prestando 
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serviço ao SUS municipal, conta-se com 6 unidades filantrópicas e 47 unidades privadas 

contratadas, conforme apresenta a Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Rede de serviços municipais de saúde de Natal/RN 

TIPO DE UNIDADE Estaduais Federais Filantrópicas Municipais Privados Total 

Clínica/Ambulatório 2 1 3 9 21 36 

Hospital 6 2 3 1 11 23 

Unidade Básica - - - 60 - 60 

Unidade de Apoio 
Diagnose e Terapia 

2 1 - - 15 18 

Unidade de Vigilância à 
Saúde 

- - - 1 - 1 

Unidade Mista - - - 2 - 2 

Serviço de Atendimento 
Móvel às Urgências 

- - - 1 - 1 

Policlínica - - - 5 - 5 

Posto de Saúde - - - 1 - 1 

Total Geral 10 4 6 80 47 147 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2007)  

 

E a rede própria de serviços municipais de saúde em Natal está distribuída em cinco 

distritos sanitários (Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste), conforme mostra a Tabela 3. 



58 
 

 

Tabela 3  

 Rede própria de serviços municipais de saúde em Natal/RN 

 

UNIDADE 

DISTRITO SANITÁRIO 

Norte I Norte II Sul Leste Oeste Total 

Unidade Básica de Saúde 14 13 8 11 14 60 

Posto de Saúde - - - - 1 1 

Policlínica - 1 2 1 1 5 

Clínica Especializada - 2 1 5 1 9 

Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS 

- 1 1 2 1 5 

Clínica Especializada em 
Odontologia 

- 1 - 1 - 2 

Centro de Referência de Atenção ao 
Idoso 

- - - 1 - 2 

Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador 

- - - 1 - 1 

Unidade Mista/Maternidade - - - - 2 2 

Centro de Controle de Zoonoses - 1 - - - 1 

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgências – SAMU 

- - - - 1 1 

Hospital Geral - - - 1 - 1 

TOTAL 14 17 11 18 20 80 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2007) 

 

Essa rede ainda conta com 35 Unidades de Saúde da Família (USF), sendo 11 no 

Distrito Norte I, 9 no Distrito Norte II, 3 no Distrito Leste e 12 no Distrito Oeste (SMS, 

2007).  

De acordo com a Portaria SAS/MS no 11 de 29 de dezembro de 2000, que 

determina a criação do banco de dados nacional de estabelecimentos de saúde, define-se 

a tipologia das unidades como (SMS, 2007): 

• Posto de Saúde: Unidade destinada à prestação de assistência a uma determinada 

população, de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a 

presença intermitente ou não do profissional médico. 

• Unidade Básica de Saúde: Unidade para realização de atendimentos de atenção 

básica integral a uma população, de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros 
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profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada por 

médico generalista ou especialista em pediatria e ginecologia, podendo ou não 

oferecer Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e Pronto 

Atendimento 24 Horas. 

• Unidade de Saúde da Família: Unidade pública específica para prestação de 

assistência em atenção contínua programada nas especialidades básicas e com 

equipe multidisciplinar para desenvolver as atividades que atendam as diretrizes 

da Estratégia Saúde da Família (ESF), do Ministério da Saúde. 

• Policlínica: Unidade de saúde para prestação de atendimento ambulatorial em 

várias especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda 

ofertar outras especialidades não médicas. 

• Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade: Clínica destinada à 

assistência ambulatorial em apenas uma especialidade ou área da assistência. 

(Centro psicossocial, reabilitação, odontologia, etc.) 

• Unidade Mista: Unidade de saúde básica destinada à prestação de atendimento 

em atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros 

profissionais, com unidade de internação, sob administração única. A assistência 

médica deve ser permanente e prestada por médico especialista ou generalista. 

Pode dispor de urgência/emergência e SADT básico ou de rotina. 

• Hospital Geral: Hospital destinado à prestação de atendimento nas 

especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades médicas. 

Pode dispor de serviço de Urgência/Emergência e habilitações especiais. Deve 

dispor também de SADT de média complexidade. 

• Hospital Especializado: Hospital destinado à prestação de assistência à saúde em 

uma única especialidade/área. Pode dispor de serviço de Urgência/Emergência e 

SADT. Geralmente de referência regional, macrorregional ou estadual. 

• Unidade Móvel para Atendimento de Nível Pré-Hospitalar: Veículo terrestre, 

aéreo ou aquático destinado a prestar atendimento de urgência e emergência pré-

hospitalar a paciente vítima de agravos à sua saúde (Portaria GM/MS no 2.048, 

de 05 /11/2002). 
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• Unidade de Vigilância em Saúde: É o estabelecimento isolado que realiza 

trabalho de campo a partir de casos notificados e seus contatos, tendo como 

objetivos: identificar fontes e modo de transmissão; grupos expostos a maior 

risco; fatores determinantes; confirmar o diagnóstico e identificar as principais 

características epidemiológicas, orientando medidas de prevenção e controle a 

fim de impedir a ocorrência de novos eventos, e/ou o estabelecimento de saúde 

isolado, responsável pela execução de um conjunto de ações, capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde. 

 O modelo de atenção contribui para definir a forma de organização do sistema 

de saúde, influenciando no perfil da força de trabalho que proporciona a atenção, seu 

exercício profissional e a tipologia de serviços organizados segundo níveis de 

complexidade.  

 Uma das diretrizes traçadas pelo Plano Nacional de Saúde (PNS) do Ministério 

da Saúde (MS) para os anos 2008/2009 até 2011 diz respeito ao aperfeiçoamento e 

ampliação da atenção básica de saúde. De acordo com essa diretriz, para o 

fortalecimento da atenção básica como primeiro nível do sistema de saúde, será mantida 

como estratégia essencial a saúde da família, cujo desenvolvimento levará 

especialmente em conta as diferenças loco-regionais. A implementação dessa estratégia 

compreenderá esforços voltados 

• à ampliação do valor per capita do piso da atenção básica de saúde9;  

• ao provimento de infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades 

básicas de saúde, dotando-as de recursos materiais e insumos suficientes para o 

conjunto de ações propostas para esses serviços;  

• à promoção de acessibilidade nas unidades básicas de saúde;  

                                                 
9   O Art. 1º  da PORTARIA Nº 650/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006 define que o valor mínimo per capita 

do Piso de Atenção Básica - PAB, fração fixa (PAB fixo) corresponde a R$ 13,00 (treze reais)/habitante por ano. 
(disponível em http://www.mpes.gov.br/anexos/centros_apoio/arquivos. Acesso em 22 de maio de 2010).  
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• à qualificação dos profissionais mediante processo de educação permanente e de 

oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina 

da família;  

• à consolidação e qualificação da saúde da família nos pequenos e médios 

municípios, assim como a sua ampliação e qualificação nos grandes centros 

urbanos;  

• ao aprimoramento da inserção dos profissionais da atenção básica nas redes 

locais de saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e 

fixação destes profissionais;  

• ao apoio técnico a estados e municípios na implementação de territórios 

integrados de atenção à saúde – teias –, como modelo de organização de redes 

de atenção; e  

• à implantação de processo de monitoramento e avaliação da atenção básica nas 

três esferas, com vistas à qualificação da gestão descentralizada (MS, 2009). 

Segundo o MS (2009), os territórios integrados de atenção à saúde (teias) – 

modelo inovador na organização de redes – deverão possibilitar a integração regional da 

atenção básica com a assistência ambulatorial e hospitalar, bem como a articulação das 

políticas e estratégias estruturantes do SUS. Com isso, a proposta será incrementar o 

desempenho do SUS em termos de acesso, equidade, eficiência econômica, eficácia 

clínica e sanitária e, consequentemente, a satisfação dos usuários e dos profissionais de 

saúde. 

O Estado do Rio Grande do Norte adotou as modalidades de atenção básica e 

atenção especializada em média e alta complexidade, tanto ambulatorial quanto 

hospitalar. Em Natal, tem-se como prioridade a prestação de serviços a partir da pessoa, 

de sua família e de seu entorno comunitário, apresentando como eixo estruturante a 

Estratégia Saúde da Família-ESF (SMS, 2007).  

De acordo com a SMS (2007), a rede básica municipal representa o primeiro 

contato de acolhimento e a formação de vínculos com as equipes de saúde, sendo 

também o local prioritário para que o exercício da clínica do cuidado aconteça. Cumpre 

ainda a função essencial de coordenar os fluxos e contrafluxos das pessoas pelos 

diversos serviços na rede de atenção. E esse é o papel fundamental das UBS’s. 
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Segundo a portaria GM/MS nº. 648 de 28 de março 200610  

a atenção básica caracteriza-se como o conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas às 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações (MS, 2007, p.12).  

 

Do ponto de vista da organização funcional, o usuário, a partir do primeiro nível 

de atenção, é referenciado para os outros níveis. Significa que é nesse nível que se 

estabelece o vínculo entre o cidadão e o serviço de saúde. Mesmo referenciado a outros 

níveis do sistema, continua vinculado à unidade básica, que pode ser acionada a 

qualquer momento. No primeiro nível, a responsabilidade pela atenção integral é 

compreendida desde o cuidado com os casos agudos até o acompanhamento dos casos 

crônicos. Assim, a unidade básica representa um lugar que exige muito do desempenho 

do profissional de saúde que nela trabalha e, nesse sentido, a motivação para esse 

desempenho ganha em importância, devendo ser melhor observada. 

 

2.4.3. Infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde – UBS  

A Portaria GM/MS no 648, de 28 de março de 2006 (MS, 2007), recomenda para 

as UBS o parâmetro de até 30 mil habitantes para responsabilidade sanitária territorial 

de cada unidade básica. Para unidades que atuam com ESF, recomenda-se a cobertura 

de até 12 mil habitantes por unidade, o que comportaria no máximo 4 equipes. Cada 

equipe é responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 

3.000. O município do Natal se encontra dentro desse parâmetro, com número de 

equipes variando de 2 e 4 por unidade de saúde (SMS, 2007).  

A Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, por meio do 

departamento de atenção básica, decidiu por reeditar o manual de estrutura física das 

unidades básicas de saúde/saúde da família com o objetivo de orientar profissionais e 

                                                 
10 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
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gestores municipais no planejamento, programação e elaboração de projetos para 

reforma, ampliação, construção ou até na escolha de imóveis para aluguéis de 

estabelecimentos ambulatoriais para UBS e para o trabalho das equipes de saúde da 

família (MS, 2008).  Esse manual visa contribuir para a estruturação e o fortalecimento 

da estratégia saúde da família e para a continuidade da mudança do modelo de atenção à 

saúde no país, propondo que a estrutura física da UBS seja facilitadora da mudança das 

práticas em saúde das ESF. Também aponta que a UBS deve ser compatível tanto com a 

pró-atividade da equipe de saúde da família em seu trabalho na comunidade quanto com 

o imperativo de acolher as demandas espontâneas, dando respostas às necessidades de 

saúde da população de sua área de abrangência e garantindo a continuidade dos 

cuidados na comunidade e nos domicílios, quando necessário.  

Os espaços sugeridos devem ser adequados à realidade local, ao quantitativo da 

população adstrita e sua especificidade e ao número de usuários esperados, e também 

viabilizar o acesso de estagiários e residentes de instituições formadoras da área da 

saúde, na rotina de sua aprendizagem. Esses fatores delineiam prioridades, estabelecem 

limites e propõem a organização dos processos de trabalho na perspectiva da ambiência. 

É importante salientar não haver fatores impeditivos para que os municípios estejam 

ampliando as perspectivas estruturais trazidas, até porque não se objetiva a 

padronização das estruturas físicas das UBS’s para o trabalho das ESF, mas, sim, 

auxiliar aqueles com dificuldades na definição das questões estruturais (MS, 2008).  

Diante dessas informações, cabe aqui questionar: a estrutura das unidades 

básicas existentes em Natal está em conformidade com esses parâmetros? São de fato 

facilitadoras das práticas e serviços adequados? De que maneira influenciam no 

desempenho dos profissionais? A priori, é possível dizer que em função das visitas in 

loco às UBS, bem como das notícias divulgadas pela imprenssa, o contexto é bem 

adverso ao que o MS prevê. Esses questionamentos são relevantes, tendo em vista que, 

em termos de condições de trabalho, a estrutura física pode ser um fator importante para 

a motivação dos profissionais de saúde. 

Moura (1992), ao estudar o processo de trabalho de equipe multiprofissional em 

UBS’s, diz que as condições em que estes trabalhadores atuam são sempre apontadas 

como insatisfatórias, sendo frequente a falta de materiais e danificação de 
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equipamentos, falta de medicamentos e outras tantas insuficiências. E quanto às práticas 

de gestão, identificou os seguintes aspectos:  

• Desconhecimento e despreparo para a função; 

• Nomeação por critérios político-clientelísticos; 

• Falta de autonomia para decisões em nível local; em geral, ao invés de tentar 

conquistar alguma autonomia, há uma maior preocupação em cumprir e fazer 

cumprir normas sem questionar sua pertinência; 

• Deficiência de recursos financeiros e materiais; 

• Não existência (ou não cumprimento) de quadro de lotação de pessoal por 

unidade; rotatividade de pessoal, critérios clientelistas para admissão e 

remanejamento; carga horária diferenciada (parcial / integral / horário corrido); o 

cumprimento de horário é exigido de determinados profissionais e de outros não; 

diversidade e multiplicidade de vínculos empregatícios; diversidade de salários 

para cargos e funções correspondentes; não existe avaliação de desempenho; 

• Falta de critérios para afastamento de profissionais para cursos; 

• Deficiência na capacitação de pessoal de todos os níveis (universitário, médio e 

elementar); não preparação para atuar numa perspectiva mais integral, coletiva, 

conhecendo os problemas de saúde de cada área e organizando as ações 

necessárias; 

• Condutas burocratizantes e burocratizadas; 

• As informações geradas na unidade não são analisadas; apenas coletadas e 

enviadas ao nível hierárquico superior; 

• Não há, em geral, participação da equipe na discussão de problemas prioritários 

e tomada de decisões; 

• Não há oportunidades sistemáticas para avaliação de trabalho; 

identificação/resolução de problemas e programação de atividades; 

• Não há participação da comunidade na gerência dos serviços (controle social). 
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Em pesquisa que investigou o que as usuárias pensam sobre a rede básica de 

saúde de Natal, Dimenstein e Santos (2005) encontraram que com relação às instalações 

e equipamentos, 56% das usuárias fazem uma avaliação negativa e 39% avaliam 

positivamente. Contudo, mesmo na avaliação positiva, algumas usuárias (cinco pessoas) 

ressaltam problemas como a falta de equipamentos e materiais (luvas, soro, macas, 

gazes, medicamentos); a existência de bebedouros quebrados; poucas cadeiras; 

banheiros insuficientes, sujos e quebrados; instalações quentes, sujas, desconfortáveis e 

pequenas; instalações inadequadas para a realização de exames ginecológicos e falta de 

água na unidade.  

Os resultados desse estudo, por Distrito, revelam que o Distrito Norte possui o 

maior índice de avaliação negativa, pois 75% das usuárias avaliam como regular ou 

ruim as instalações e equipamentos. O Distrito Sul é o que apresenta uma avaliação 

mais positiva (62%), mas ainda assim são ressaltados os fatores negativos acima 

citados. No Distrito Leste, 49% das usuárias fazem uma avaliação positiva nesse 

aspecto.  

Parece então haver uma incongruência entre o recomendado e o que 

concretamente ocorre nas UBS’s, influenciando negativamente na motivação dos 

profissionais que nelas trabalham.  

 

2.5. A SMS e a política de gestão de pessoas  

No setor saúde, a descentralização das políticas públicas, que transferiu para os 

níveis mais periféricos as decisões e as ações, contribuiu para a construção de um novo 

papel para as organizações e seus gestores. Dessa forma, o nível municipal passa a 

assumir funções inovadoras para as quais, segundo a SMS (2006), ainda não possuía 

experiência acumulada, o que transformou algumas atividades em desafios. 

A SMS incorporou aos seus quadros, desde sua origem, equipes 

multidisciplinares/multiprofissionais, objetivando atuar com um modelo de atenção 

integral à saúde, à medida que atentava para as diversas nuances de intervenção 

conforme as competências específicas de cada área.  Segundo a SMS (2006), 

considerando o período de origem da Secretaria, destaca-se a realização de concursos 

públicos para provimento efetivo de cargos, bem como de processo de educação 
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continuada, desde a admissão até as necessidades demandadas do próprio serviço. 

Outrossim, ainda segundo a SMS (2006), importa destacar a relevância de iniciativas 

como a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) em 1992, através 

de instrumento legal, permitindo a valorização dos profissionais atuantes no sistema 

municipal, independente da sua vinculação de esfera administrativa de governo. Porém, 

também importa atentar para a necessidade de revisão e atualização desses 

instrumentos, com o propósito de adequar a estrutura organizacional do processo de 

trabalho ao novo perfil adotado que se derivou das contínuas transformações 

vivenciadas com a descentralização do SUS.  

Em julho de 2004, a SMS criou o Departamento de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde, composto dos setores Gestão do Trabalho e Gestão da Educação na 

Saúde. Para a SMS (2006), o mais novo departamento já nasceu com missões 

desafiadoras para a operacionalização da política de recursos humanos e de processos, 

como a construção de um sistema de informação da força de trabalho e de uma rede 

informatizada com vistas à conectividade; a realização do estudo de dimensionamento 

de pessoal na rede progressiva de cuidados em saúde; a incorporação de tecnologias e 

equipamentos que facilitem o trabalho coletivo; a revisão e implementação do plano de 

cargos, carreira e salários e a implantação de um programa de educação permanente 

para todos os níveis de gestão e atenção, além da desprecarização do trabalho realizado 

pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Endemias e dentre outros 

profissionais. 

No plano municipal de saúde para o quadriênio 2006-2009, a gestão em 

exercício assumiu diversos compromissos. No que tange à saúde, as responsabilidades 

assumidas com a gestão de recursos humanos têm como objetivos,  

implementar uma política de valorização dos trabalhadores em saúde, tomando 
como eixo orientador a humanização e qualificação no trabalho, fortalecendo e 
aperfeiçoando a gestão do SUS e garantir a capacitação permanente da força de 
trabalho da saúde, aprimorando a qualificação da assistência às pessoas (SMS, 
2006, p. 68).  

 

Para tanto, traçou diretrizes e metas a serem atingidas, quais sejam:  

1 – Diretriz para fortalecer a gestão do trabalho no SUS com as seguintes metas e 

períodos de realização: 
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• Realizar um censo do servidor na perspectiva de elaborar diagnóstico situacional 

da força de trabalho em saúde – período 2006-2007; 

• Realizar concurso público de acordo com a necessidade da rede de serviços – 

período 2006-2007; 

• Organizar 100% da rede progressiva de cuidados na saúde a partir do perfil 

técnico-assistencial da instituição – período 2006 -2007; 

• Revisar e implementar o Plano de Carreira, Cargos e Salários para todos os 

servidores – período 2006-2007; 

• Implantar o Regimento da SMS com atribuições dos departamentos, setores e 

núcleos, definindo perfil do corpo gerencial – período 2006; 

• Implementar e fortalecer a mesa de negociação permanente para o trabalho em 

saúde –  período 2006 – 2009. 

2 – Diretriz para implantar programa de educação permanente e qualificação do trabalho 

em saúde com as seguintes metas e períodos de realização: 

• Implantar política de educação permanente para o trabalho em saúde – período 

2006-2007; 

• Implantar política de integração ensino/serviço – período 2006-2007. 

• Capacitar 50% dos profissionais/ano em áreas técnicas específicas – período 

2006-2009; 

• Implantar programa de residência integrada em saúde nas áreas de formação de 

interesse da saúde pública – período 2006-2007. 

3 – Diretriz para desenvolver e modernizar a atuação gerencial, tendo as seguintes metas 

e períodos para realização: 

• Estruturar serviço de acolhimento ao trabalhador em saúde – período 2007; 

• Revisar, implementar e monitorar fluxograma para processos administrativos – 

período 2007; 

• Elaborar cartilha de direitos e deveres do servidor – período 2007; 
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• Implantar e implementar política de avaliação institucional do trabalhador em 

saúde –  período 2007- 2008; 

• Estruturar sistema de informação, contendo banco de dados dos trabalhadores do 

SUS Municipal – período 2007; 

• Revisar, a cada biênio, dispositivos regulamentares da estrutura organizacional 

da SMS – período 2008. 

Com se pode verificar, são várias as ações que revelam a existência de políticas 

de gestão de pessoas as quais, se concretizadas, poderão formar um cenário favorável ao 

comportamento motivado para o trabalho dos profissionais de saúde. No entanto, é 

relevante avaliar se essas políticas e ações foram ou estão sendo postas em prática. Do 

mesmo modo, importa também saber o impacto dessas ações na motivação dos 

profissionais de saúde, especificamente nos que trabalham nas Unidades Básicas de 

Saúde.  

Por se tratar de planejamento de ações, recorreu-se aos relatórios de gestão dos 

anos 2008 e 2009, objetivando verificar o que havia concretamente sido realizado. De 

acordo com o relatório de 2008, nesse ano, a SMS aplicou recursos da ordem de 

aproximadamente R$ 41.571.082,36 (quarenta e um milhões, quinhentos e setenta e um 

mil, oitenta e dois reais, e trinta e seis centavos) para remuneração de trabalhadores do 

SUS no Município, entre profissionais efetivos, cedidos, novos contratados e 

estagiários. Esse montante representou aproximadamente 50% dos recursos aplicados na 

saúde. No período, foram realizados processos seletivos para contratação temporária de 

médicos para as Unidades de Pronto Atendimento e Estratégia de Saúde da Família na 

forma prevista na lei no 5.543, de 19 de janeiro de 2004. Foram contratados ainda 

agentes de endemias para reforçar as ações de controle da dengue e técnicos de 

enfermagem, conforme mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 

Número de contratos temporários realizados pela SMS, segundo categoria profissional 

Profissional                                            Quantidade 

Técnico de Enfermagem 30 

Médicos (carga horária=20h) 09 

Médicos (carga horária=40h) 17 

Agente de Endemias 70 

Total                                                            126 

Fonte: SMS – Relatório de Gestão 2008.  

 

Com relação a processos seletivos, a Tabela 5 demonstra a situação atual da 

SMS quanto aos concursos realizados nos anos de 2006 e 2008 e as convocações feitas 

neste último ano. De acordo com a SMS (2008), o concurso realizado em 2008 tem 

validade até 2010, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos. 

 

Tabela 5 

Quantidade de profissionais nomeados e contratados no período 2004-2008 

Ano concurso Nomeados Efetivados 

2006 266 176 

2008 313 241 

Total 579 417 

Fonte: SMS – Relatório de Gestão 2008 

 

 Para poder ter uma ideia se esse número é suficiente para atender a demanda de 

serviços em saúde, importa analisar a Tabela 6, que mostra dados relativos a alguns 

profissionais de saúde por habitante, de todos os estados brasileiros, no ano de 2008, e 

poderemos, com certa segurança, inferir que, pelos números do Estado do Rio Grande 

do Norte, a quantidade de contratos e nomeações efetuados pela SMS de Natal é muito 

pequeno. 
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         Tabela 6 

Número de profissionais de Saúde por habitantes em 2008.  

  Médico   Dentista  Enfermeiro  Técnico 
Enfermagem 

  Região Norte        0,92         0,58  0,90 6,96 

    Rondônia        0,93         0,79  0,48 36,16 

    Acre        0,95         0,57  1,02 1,51 

    Amazonas        1,04         0,62  1,82 0,94 

    Roraima        1,28         0,68  0,95 5,31 

    Pará        0,79         0,44  0,54 2,21 

    Amapá        0,93         0,60  0,71 39,91 

    Tocantins        1,21         1,01  1,01 3,50 

  Região Nordeste        1,06         0,59  0,67 2,77 

    Maranhão        0,62         0,35  0,50 1,79 

    Piauí        0,85         0,57  0,75 4,21 

    Ceará        0,98         0,54  0,77 0,85 

    Rio G. do Norte        1,25         0,81  0,74 1,44 

    Paraíba        1,20         0,80  1,07 1,84 

    Pernambuco        1,36         0,67  0,61 1,25 

    Alagoas        1,14         0,65  0,55 0,86 

    Sergipe        1,28         0,68  0,80 24,11 

    Bahia        1,04         0,55  0,59 2,91 

  Região Sudeste        2,43         1,65  1,00 1,39 

    Minas Gerais        1,76         1,39  0,74 1,86 

    Espírito Santo        1,89         1,22  0,83 3,53 

    Rio de Janeiro        3,40         1,68  1,20 3,76 

    São Paulo        2,42         1,80  1,06 0,06 

  Região Sul        1,89         1,31  1,01 0,83 

    Paraná        1,66         1,34  0,76 0,47 

    Santa Catarina        1,77         1,36  0,98 2,84 

    Rio Grande do Sul        2,18         1,24  1,28 0,07 

  Região Centro-Oeste        1,83         1,37  1,56 5,86 

    Mato Grosso do Sul        1,53         1,28  0,66 1,82 

    Mato Grosso        1,15         1,06  3,97 14,53 

    Goiás        1,52         1,22  0,66 3,05 

    Distrito Federal        3,62         2,14  1,66 5,92 

Brasil        1,80         1,20  0,94 2,46 

              Fonte: DATASUS – Disponível em: http:/tabnet.datasus.gov.br. Acesso em 19  
              de junho de 2011 

 

Em referência à qualificação técnico-profissional, de acordo com a política de 

educação permanente, o relatório de gestão 2008 revela que a SMS investiu na 

formação, qualificação, desenvolvimento e valorização dos trabalhadores nas áreas de 

gestão e cuidado na atenção à saúde tendo, desse modo, beneficiado 2.276 servidores da 

rede de serviços durante o ano de 2008. No entanto, não apresenta uma avaliação de que 

esse número atingido é igual, menor ou superior ao planejado.  
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No que concerne à Infraestrutura Assistencial, é relatado que houve reforma e 

ampliação de unidades para acessibilidade em atenção ao Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público por meio do Inquérito Civil no 31.02-

09, de 19.08.2008, fundamentado no Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Esse 

Termo estabelecia prazo para adequação de 14 unidades de saúde municipais para torná-

las acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida e idosos, sendo elas: USF Gramoré; 

CS Nova Natal; CS Candelária; USF Pompeia; UBS Brasília Teimosa; UBS Dix-Sept 

Rosado (PA Sandra Celeste); Centro de Controle de Zoonoses; UBS Pajuçara; UBS 

Igapó; Policlínica Asa Norte (CC Asa Norte); UBS Pirangi; UBS Guarapes; UBS 

Aparecida e Hospital Municipal da Mulher Maternidade Leide Morais. Esta última já 

foi construída, em conformidade com a legislação. A SMS iniciou a adaptação pela 

UBS Lagoa Seca, já concluída, e definiu um cronograma para atendimento das demais 

unidades, que se encontram em processo licitatório, com previsão de execução das obras 

em 2009 (SMS, 2008).  

Ainda segundo o relatório de gestão 2008, também estão em processo final de 

licitação seis salões para reunião e atividades de múltiplo uso em unidades de saúde, 

que visam atender o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde). Esse programa tem ênfase na atenção básica e é interministerial 

(feito entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação). Tem como 

responsabilidade constitucional ordenar a formação de profissionais para a área de 

saúde. Os salões em licitação são nas seguintes unidades: US Panatis, UM Felipe 

Camarão, US Cidade Nova, USF Parque das Dunas, USF Parque dos Coqueiros e UB 

Felipe Camarão (SMS, 2008). 

No relatório de 2009, no que diz respeito à gestão do trabalho, os compromissos 

com adoção de política de regulação da atuação profissional no setor saúde ainda 

carecem de mecanismos como remuneração adequada, condições de trabalho dignas, 

melhor estruturação de vínculos contratuais e de carreira no SUS, dentre outras 

questões. Sobre isso, esse relatório busca assegurar que algumas iniciativas já foram 

tomadas, apontando como exemplo os processos seletivos (concurso público e seleção 

simplificada para médicos) e das medidas voltadas à recomposição salarial para os 

servidores, conforme preconizado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da 
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Administração Municipal. Porém, mais uma vez não deixa claro se essas iniciativas 

foram suficientes para atender às necessidades. 

No tocante à educação em saúde, o relatório de gestão 2009 aponta para a 

necessidade de fortalecimento tanto no aspecto de seguir o que indica a Portaria 

GM/MS nº 1.996/2006 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde – PNEPS, quanto da sua vinculação com outros recortes da Atenção 

(promoção da saúde, atenção básica, gestão participativa, dentre outras). Revela a 

necessidade de investimento na condução e re-significação dos processos de formação e 

qualificação permanente da força de trabalho no SUS, devendo possibilitar que esses 

aspectos permaneçam integrados com os organismos de controle social, órgãos 

formadores, representações sindicais e de regulamentação profissional, bem como os 

gestores envolvidos nas três esferas de gestão do Sistema.  

Pela situação exposta e considerando que a pactuação tem periodicidade bienal, 

o relatório de gestão 2009 diz que os compromissos assumidos para 2010 e 2011 

incorporam ações organizadas de acordo com os eixos acima dispostos, devendo ser 

avaliadas em caráter anual, com fundamento na análise dos indicadores demarcados 

para acompanhamento do percurso ao longo de cada exercício. Ao final do ano de 2010, 

serão fornecidos os subsídios para nova análise quanto ao cumprimento dos itens acima. 

Ainda em conformidade com o relatório de gestão 2009, visualizando o alcance 

de avanços na Gestão da Saúde, a pretensão é ampliar as ações desenvolvidas, com 

vistas à obtenção de reformas, ampliações, e, ainda, construção de novas unidades 

assistenciais, com apoio das instâncias estadual e federal; manutenção física e 

tecnológica da rede assistencial; serviço apropriado de manutenção preventiva e 

corretiva para funcionamento qualitativo e ininterrupto das unidades assistenciais, com 

adequado e contínuo reparo das instalações prediais e dos equipamentos, mobiliários e 

instrumentais utilizados pelas equipes profissionais, tendo como objetivo a não 

descontinuidade das ações e serviços; fortalecimento da Gestão do Trabalho e da 

Educação em Saúde, primando pela utilização de uma Política de Valorização do 

Trabalho em Saúde, caracterizada por uma justa e adequada remuneração, inserção em 

adequados postos de trabalho, além do cumprimento de plano de qualificação 

permanente com ênfase nas necessidades dos serviços (SMS, 2009). 
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Com relação aos desafios a serem enfrentados, o que se coloca no relatório de 

gestão 2009 é que o alcance dos propósitos da Política de Saúde depende dos esforços 

dos gestores e dos demais atores sociais envolvidos, o que pressupõe uma atuação 

conjunta e articulada, desenvolvida mediante formatação de uma agenda de 

compromissos que atenda ações primordiais, dentre elas  

Apostar na Atenção Básica com priorização para contratar e manter profissionais 
(médico, enfermeiro, odontólogo, técnico em enfermagem, auxiliar de consultório 
dentário e agente comunitário de saúde), observando os preceitos legais vigentes 
de cumprir uma justa política de contratualização e remuneração de suas 
categorias profissionais, como também, atender ao disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) no tocante ao cumprimento do limite prudencial 
imposto ao Administrador Público, buscando o apoio dos entes envolvidos, 
destacando-se o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado (SESAP), Ministério 
Público, CONASS, CONASEMS, Sindicatos, Federações, Conselhos de Classe e 
o Conselho Municipal de Saúde (SMS, 2009, p.50).  

 

 Todo o contexto aqui descrito deixa evidente a existência de uma quantidade 

considerável de políticas de recursos humanos no SUS, em todas as esferas (federal, 

estadual e municipal) e que, se postas em prática com um adequado gerenciamento, 

certamente o quadro seria diferente do descrito no capítulo da contextualização do 

problema, na presente tese. Parece clara a intenção da aplicação dessas políticas, no 

sentido de que cada uma delas possa atingir o objetivo a que se propõe, mas também se 

evidencia que a maioria delas não passa do nível da intenção. Como exemplo concreto, 

basta que se avaliem as políticas planejadas pela SMS e as que de fato foram 

concretizadas, conforme se procurou aqui fazer.  

 Como para a presente tese o contexto ganha em importância em função da 

perspectiva de análise que nela se adota (psicossociológica), faz-se necessário que sejam 

considerados todos os aspectos que o compõe, tanto no nível macro, grupal ou 

individual. Sendo assim, os dados gerados e explicitados no capítulo de resultados desta 

tese são assim compreendidos, objetivando uma visão ampliada do fenômeno em 

estudo, que é a motivação dos profissionais desse contexto de saúde. 

Em síntese, pode-se dizer que o SUS foi bem concebido, mas mal 

implementado. Há políticas adequadamente planejadas, mas que são mal gerenciadas 

em todas as esferas.  Conseguiu avanços, mas persistem problemas a serem enfrentados 

para que ele possa prestar os serviços de qualidade a toda a população brasileira, 
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conforme foi pensado. Cumprir os seus princípios depende de muitos atores envolvidos 

e, dentre eles, os profissionais de saúde. Mas, para tanto, é preciso motivação para o 

trabalho. 

A título de rememoração, algumas contradições evidenciam-se: o baixo 

investimento no setor público quando comparado com a demanda e a um discurso que 

exalta a saúde; a distribuição inadequada dos servidores; a falta de mecanismos de 

avaliação de desempenho; os desníveis salariais; a deterioração salarial; tudo isso 

contrário à proposta de um plano de cargos, carreira e salários; inadequação do perfil 

profissional pela falta de qualificação, contrapondo-se à existência de uma política de 

qualificação que se apregoa; propostas de condições de trabalho (materiais e 

sociogerencias) adequadas, quando o que ocorre é um quadro de deterioração. 

 Espera-se que um contexto com tantas contradições deve implicar negativamente 

na motivação dos profissionais. Acredita-se que as incongruências entre o que se 

considera ideal (políticas postas) e o real (o que ocorre na prática), certamente estão 

influenciando na percepção dos profissionais de saúde quando avaliam tal contexto, 

fazendo com que, cada vez mais, os resultados que esperam ocorrer com o seu trabalho 

se tornem menos atrativos e, com isso, menos esperados. Além de perceberem cada vez 

menos o seu esforço sem potencial à condução do que esperam. E assim ocorrendo, 

implica em desmotivação.  
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Capítulo 3: Motivação para o trabalho 

 

O objetivo deste capítulo é resgatar a teorização, na Psicologia Organizacional e 

do Trabalho, sobre o fenômeno da motivação, apresentando sua origem e evolução, 

buscando evidenciar seus pressupostos e expor classificações, bem como os critérios 

nestas considerados. No entanto, não se pretende aqui discorrer sobre todas as teorias da 

motivação até então desenvolvidas, nem tampouco realizar discussões detalhadas sobre 

cada uma delas. O foco de atenção será centralizado mais na Teoria da Expectativa, 

cujos fundamentos são uma referência importante para o planejamento metodológico e 

para as análises das discussões sobre os dados coletados e os resultados gerados. 

Certamente, antes que se adentre na referida teoria, torna-se importante evidenciar 

algumas consideradas clássicas, que, por si, revelam o desenvolvimento dos estudos 

nesse campo.  

Sendo assim, e de acordo com os pressupostos epistemológicos adotados na 

presente tese, mister se faz, para compreensão da teorização nesse campo de estudo, 

situar historicamente o seu surgimento e desenvolvimento, para melhor apreensão dos 

aspectos que os fundamentam.  

 

3.1 – Antecedentes históricos 

Com o avanço no desenvolvimento industrial americano, no início do século 

XX, propagaram-se filosofias de gerenciamento com enfoque na produtividade do 

trabalhador e na padronização das tarefas, influenciadas pelas ideias do engenheiro 

americano Frederick Winslow Taylor, conhecidas também como Gerência Científica 

(Braverman, 1987; Faria, 2002; Maximiano, 2007; 2002; Motta, 1998; Stonner & 

Freeman, 1998;).    

Pensando ser o aumento da eficiência dos trabalhadores o único modo de 

expandir a produtividade, Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt e Frank Gilbreth e 

Lillian Gilbreth delinearam o conjunto de princípios conhecido como teoria da 

administração científica, fomentando uma abordagem racional para a solução dos 

problemas organizacionais. Importa dizer que as contribuições tayloristas na construção 

da administração científica são complementadas por Fayol, que se ocupou mais com as 
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funções de gerenciamento. Desse modo, Taylor e Fayol são considerados dois dos 

principais expoentes da administração científica. (Borges & Yamamoto, 2004; 

Maximiano, 2007; 2000; Motta, 1998; Stonner & Freeman, 1998).  

Uma das técnicas que Taylor divulgava, tratava do estudo dos movimentos 

elementares de cada operário, decifrando os úteis, eliminando os inúteis, e, dessa forma, 

aumentando a intensidade do trabalho. Na visão de Taylor, havia um modo ótimo de 

realizar o trabalho, que, com o estudo dos tempos e movimentos, seria possível detectar 

e padronizar (Taylor, 1911/1980). 

Taylor tinha preocupação com o cumprimento da tarefa, a qual deveria ser 

indicada pela gerência, cabendo a esta instruir o trabalhador até mesmo para descansar. 

Taylor propunha que o trabalhador fosse incentivado monetariamente para se distinguir 

na produção, por exemplo, através do pagamento por peça produzida e da concessão de 

aumentos salariais pelo aumento do desempenho (Braverman, 1987; Taylor, 1911/1980; 

Wagner III &; Hollenbeck, 1999). Em outras palavras, o salário é tomado como o 

elemento motivador fundamental e suficiente para obter o desempenho. 

O taylorismo provocou uma reação por parte dos sindicatos no início do século 

XX, pois os trabalhadores perceberam a degradação do trabalho que implicava nas 

ideias veiculadas por Taylor. Para Braverman (1987), o fato mais importante dessa 

reação é que os trabalhadores não centravam a sua contestação nos acessórios da teoria 

taylorista, mas na própria essência desta, que perseguia a destituição dos trabalhadores 

do conhecimento do ofício, do controle autônomo e visava à imposição de um trabalho 

meramente mecânico. Isso significa dizer que as motivações dos trabalhadores iam além 

dos meros incentivos financeiros pensados por Taylor, ou seja, os trabalhadores 

esperavam e valorizavam muito mais o conhecimento e a autonomia no trabalho, e isso 

era totalmente ignorado. 

Apesar de Taylor ter sido posteriormente contestado pelas teorias da 

administração e de sua hipótese de que o maior estímulo para o trabalhador, o ganho 

monetário, ter sido refutada pela escola de relações humanas, pode-se afirmar que é 

sobre os princípios de Taylor que se baseia toda a gerência moderna (Braverman, 1987).  

Liderado por Henry Ford, que também movido pelo combate aos tempos mortos 

da produção visando transformá-los em tempos produtivos, surge, de forma paralela, o 

movimento que ficou conhecido como fordismo. Este consistiu em inovações 
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tecnológicas de mecanização (linha de montagem com uso da correia transportadora), 

como também econômicas, relacionadas à produção em massa, afetando assim normas 

de consumo e de vida, com desdobramentos na organização do trabalho e gestão de 

pessoal (Borges & Yamamoto, 2004; Leite, 1994; Salerno, 1994; Wood Jr., 1992).   

Ao basear a organização do trabalho em torno da correia transportadora, o 

fordismo favorece o capital à determinação autoritária da cadência de trabalho, pela 

submissão dos trabalhadores à velocidade da linha (Salerno, 1994). Desse modo, essa 

forma de organização do trabalho estabelece o controle do ritmo de trabalho, não mais 

pela supervisão humana, mas determinado pela cadência da máquina (Leite, 1994). 

O fordismo pode ser considerado como uma norma diferente das estabelecidas 

pela organização taylorista do processo de trabalho, na medida em que a fixação da 

cadência pela correia transportadora proporciona uma socialização do ritmo de trabalho, 

distinguindo-se da norma taylorista, fundamentada no rendimento individual (Salerno, 

1994). No entanto, isso não permite tratar o taylorismo e o fordismo como proposições 

opostas de organização do trabalho. Conforme esclarecem Borges e Yamamoto (2004), 

“embora o taylorismo e o fordismo tenham sido elaborados paralelamente, a maior parte 

de suas características são semelhantes, o que leva muitos autores a tratarem-lhes como  

fenômenos complementares” (p. 27).  

Para os trabalhadores, os novos princípios organizacionais propostos pelo 

fordismo foram vividos como mais um processo de degradação de suas condições de 

trabalho em função de seu caráter opressivo, alienante e desqualificador. Somam-se a 

isso a monotonia de uma atividade repetitiva, simplificada, destituída de conteúdo e, por 

isso mesmo, embrutecedor; os danos para a saúde, em consequência dos ritmos 

extenuantes exigidos pela cadência da linha de montagem, ou pelo sistema de prêmios 

de produção; assim como a humilhação imposta pela rígida vigilância exercida pela 

hierarquia do capital no interior das fábricas, passaram a ser sistematicamente 

denunciados pelos trabalhadores em suas ações de resistência individual e coletiva 

(Salerno, 1994).  

Além disso, nesse novo sistema, o operário não tinha perspectivas de carreira e 

tendia a uma perda total das habilidades (Wood Jr., 1992). Com relação à política 

salarial, estava associada às intenções de mudança de consumo, pensadas por Ford, e 

também visava enfrentar os problemas internos da empresa relacionados ao 
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gerenciamento de pessoal, tais como indisciplina, absenteísmo, rotatividade, 

desinteresse pela produção e dificuldades de comunicação e adaptação dos imigrantes 

(Borges & Yamamoto, 2004).  

Braverman (1974) fala do desgosto do trabalhador e do abandono do emprego 

ocorrido após a introdução da esteira transportadora, uma vez que o ofício foi sendo 

substituído por operações pormenorizadas e repetitivas, criando uma repulsa natural do  

contra a nova espécie do trabalho.  

Segundo Wood Jr. (1992), por décadas o sistema criado por Ford funcionou 

muito bem e as empresas americanas dominaram o mercado de automóveis. Porém, a 

partir de 1955, começava a dar sinais de esgotamento. A questão é que na Europa 

grandes fabricantes surgiram, aplicando os mesmos princípios, porém desenvolvendo 

veículos mais adaptados às condições do continente. Paralelamente, a força de trabalho 

tornou-se cada vez mais reivindicadora em torno de questões como salários e jornadas 

de trabalho. 

Esses estudos da época da Escola de Administração Científica partiam de uma 

visão microscópica do homem – Homo Economicus. Segundo essa visão, toda pessoa é 

influenciada unicamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. O homem 

trabalha não porque gosta, mas, sim, pelo desejo de satisfazer suas necessidades básicas 

de sobrevivência, evidenciadas pelo medo de morrer de fome (Faria, 2002; Carvalho & 

Souza, 2007). Por isso, pressupunham que a busca de lucros e recompensas financeiras 

eram os únicos fatores motivacionais.  

 Segundo Motta (1998), a ideia de homo economicus foi combatida tendo em 

vista que a natureza do homem é complexa, não sendo admissível que se considere 

apenas a variável econômica como única determinante do seu comportamento. Para o 

autor, essa foi uma das limitações da teoria da administração científica, uma vez que 

não vislumbrava o desejo humano de satisfação no trabalho e as necessidades sociais 

dos trabalhadores como grupo, deixando de considerar as tensões criadas quando essas 

necessidades eram frustradas.  

 Opondo-se a toda essa visão da administração científica e à ideia de homo 

economicus, surge o movimento das Relações Humanas como as primeiras tentativas de 

se descobrir sistematicamente os fatores sociais e psicológicos capazes de criar relações 

humanas eficazes. Desenvolveu-se a partir dos estudos realizados na Western Eletric 
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Company, entre 1924 e 1933, que  passaram a ser conhecidos como os Estudos de 

Hawthorne, porque a maioria deles foram realizados na fábrica que trazia esse nome. 

Começaram com uma tentativa de investigar a relação entre o nível de iluminação no 

local de trabalho e a produtividade dos operários. No entanto, Elton Mayo e alguns 

colegas de Harvard concluíram que uma cadeia complexa de atitudes havia interferido 

nos aumentos de produção (Stoner & Freman, 1998; Motta, 1998; Maximiano, 2000).  

A Escola de Relações Humanas foi a primeira a se ocupar mais sistematicamente 

das inter-relações na organização, com especial atenção aos grupos informais, ênfase à 

satisfação do empregado, bem como a falar sobre crescimento pessoal e motivação 

(Alves, 1999; Faria, 2002).  

O interesse de psicólogos nas implicações da motivação para o trabalho tem, 

segundo Vroom (1962), dois principais antecedentes históricos: os estudos sobre 

interesses vocacionais, desenvolvidos por Cowdery (1926), Strong (1929), Kitson 

(1930), Fryer (1931), e Kuder (1946), realizados com estudantes, resultando no 

desenvolvimento de testes de interesses; e os estudos desenvolvidos por Elton Mayo e 

seus seguidores, no movimento das relações humanas, nas pesquisas desenvolvidas na 

Western Eletric, resultando na descoberta da influência do envolvimento no 

comportamento dos trabalhadores.  

Ao fazer a crítica implacável do homo economicus como modelo de natureza 

humana, a Escola de Relações Humanas sugeriu, para substituí-lo, o modelo de homo 

social, cujas três das principais características são (Motta, 1998): 

- O homem é apresentado como um ser cujo comportamento não pode ser 
reduzido a esquemas simples e mecanicistas; 

- O homem é, a um só tempo, condicionado pelo sistema social e pelas demandas 
de ordem biológica; 

- Em que pesem as diferenças individuais, todo homem possui necessidades de 
segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização (p. 23). 

 

Importa dizer que anteriormente ao movimento das Relações Humanas um 

grupo de filósofos, cientistas políticos e sociólogos chamava a atenção para os aspectos 

sociais das organizações. Destacou-se, dentre eles, Mary Parker Follet, cientista 

americana que considerava todos os problemas das organizações como basicamente 

problemas de relações humanas e propunha uma necessária aplicação de conceitos da 
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Psicologia à administração das organizações. Follet fazia parte de um grupo conhecido 

como “os psicólogos da organização”, apesar de graduada em Filosofia, História e 

Ciência Política e não em Psicologia (MOTTA, 1998).  

Os pesquisadores de Hawtorne eram todos cientistas sociais que traziam para a 

Administração e Psicologia Industrial da época os conhecimentos que poderiam ser de 

valor na solução de problemas das organizações econômicas. Segundo Stonner e 

Freeman (1998), os cientistas do comportamento contribuíram para a compreensão da 

motivação individual, do comportamento de grupos, das relações interpessoais no 

trabalho e da importância deste para os seres humanos. Entretanto, antes que os 

conhecimentos sociológicos e psicológicos fossem aplicados, eles próprios passaram 

por um prolongado estágio de desenvolvimento (Motta, 1998).  

Nesse período, a Psicologia começou a estudar a motivação dos indivíduos para 

permanecerem nas organizações e para o trabalho (Alves-Filho e Borges, 2005). Mais 

tarde (década de 1960), ganhou espaço, de forma gradual, a atenção ao processo de 

trabalho, incluindo o conteúdo das tarefas. Cresceu novamente o nível de complexidade 

da explicação do comportamento humano no trabalho. Esse movimento ficou conhecido 

como perspectiva comportamental ou humanista, principalmente na ciência 

administrativa. Surgiu, então, parte considerável das teorias da motivação, o que será 

exposto no item que segue. 

 

3.2 – Teorias da motivação 

 Refletindo o estágio de desenvolvimento da Psicologia como ciência, proliferou 

nos estudos da motivação uma quantidade de teorias, sendo secundarizadas as tentativas 

de articulá-las ou de fundamentar umas nas outras. Por consequência, tem-se um campo 

de estudo fragmentado e marcado pelas divergências. Segundo Muchinsky (1994), estão 

entre as mais conhecidas a teoria da hierarquia das necessidades, a teoria ERC 

(existência, relações e crescimento), a teoria da equidade, a teoria das expectativas, a 

teoria do reforço, a do estabelecimento de metas e a teoria da motivação intrínseca. 

Mas, além dessas, ainda podemos citar a teoria bifatorial de Herzberg, Mausner e 

Snyderman e a Teoria X e Y, proposta por McGregor. 
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Bergamini (1998) diz que são diversas as teorias da motivação, mas cada uma 

examinando o fenômeno motivacional sob um prisma diferente. As primeiras 

explicações deixaram-se influenciar pelas preocupações econômicas e pragmáticas, por 

acreditar no poder milagroso das recompensas vindas do ambiente que oferecem 

pacotes de incentivos. No entanto, torna-se relevante levar em conta tal diversidade, de 

modo a enriquecer o conhecimento que se queira ter sobre o assunto.  

Tamayo e Paschoal (2003) situam o problema da motivação no trabalho como 

estando, inevitavelmente, no contexto da interação dos interesses da organização com os 

interesses do empregado. Segundo os autores, muitas teorias tentam explicar a 

motivação no trabalho, mas são explicações de certo modo simplistas, tanto por se 

basearem em uma única dimensão como por não levarem em consideração a dinâmica 

entre o empregado e o seu trabalho. Sendo assim, consideram necessárias novas 

perspectivas e a sua integração com as abordagens tradicionais (modelo integrativo) que 

possam justamente levar em consideração os diversos aspectos do fenômeno.   

Campbell (1970), considerando as dificuldades em se comparar o número de 

teorias gerais e específicas que existem sobre a motivação no trabalho, apresenta um 

esquema de classificação que reduz essa confusão. Em tal esquema, todas essas teorias 

podem ser reagrupadas em duas categorias: teorias motivacionais de “conteúdo” e 

teorias motivacionais de “processo”.  Essa classificação é adotada por diversos autores, 

dentre eles Pérez-Ramos (1990), Lévy-Leboyer (1994), Bowditch e Buono (1992) e 

Gondim e Silva (2004). 

A apresentação das teorias em modelos de classificação tem sua relevância à 

medida que pode 

permitir uma visualização geral de como as teorias da motivação podem ser 
organizadas, visto que os modelos de classificação pretendem ordenar e 
simplificar o conhecimento teórico produzido sobre um determinado tema, o que 
facilita a compreensão do escopo de abrangência das teorias, oferece referências 
para o aprofundamento e ainda facilita a avaliação crítica daquele que está 
interessado em estudar o assunto (Gondim e Silva, 2004, p. 149). 

 

As teorias motivacionais de conteúdo, segundo Lévy-Leboyer (1994), são 

aquelas que se prendem à descrição do conteúdo das motivações ou, conforme 

Bowditch & Buono (1992), teorias de conteúdos estáticos, as quais observam o que 

energiza o comportamento humano. Para Gondim e Silva (2004), esse grupo de teorias 
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explica a motivação humana a partir das necessidades ou carências e englobam as 

variáveis individuais e situacionais que se supõem sejam responsáveis pela conduta que 

é orientada para a satisfação dessas necessidades. O pressuposto é de que um 

empregado satisfeito é produtivo (Pérez-Ramos, 1990).   

 Gondim e Silva (2004), utilizando o termo modelo, apresentam, além do 

esquema proposto por Campbell, mais dois outros: um proposto por Thierry (1994) que, 

além de incluir a dimensão conteúdo versus processo, inclui também a dimensão 

reforçamento versus cognição; e outro, proposto por Kanfer (1992), que organiza as 

teorias em um contínuo entre proximidade e distanciamento de ação.   

Segundo Gondim e Silva (2004), apesar de o modelo de Thierry aceitar a 

diferenciação das teorias em conteúdo e processo, afirma haver outra dimensão de 

diferenciação entre as teorias da motivação, uma vez que algumas delas fazem 

referência ao reforço da conduta e outras à cognição. A inclusão dessa nova dimensão 

no modelo de classificação é o de que “as teorias, ao discutirem a importância do 

reforço na motivação, dirigem sua atenção para o que acontece depois da ação ou da 

conduta (fator externo), ou seja, ao que faz aumentar as chances dela vir a se repetir” (p. 

149). Isso quer dizer que a pessoa continua motivada a repetir aquela ação. De modo 

contrário,  

as teorias que enfatizam a cognição dirigem a atenção para o que acontece no 
sistema cognitivo da pessoa (fator interno), ou seja, nas percepções, nas 
interpretações e nas informações armazenadas, tratadas e recuperadas, conforme a 
necessidade da pessoa de tomar decisões (p. 149).  

 

O que representa dizer que a motivação ocorre não em função da recompensa 

advinda da ação, mas sim pelo que ocorre na mente da pessoa, como desejos, intenções 

e metas, e que orienta o que ela pretende fazer no futuro.   

O terceiro e último modelo, de acordo com Gondim e Silva (2004), não leva em 

consideração as dimensões dos modelos anteriores, pois,  

o fato de uma teoria ser classificada como de conteúdo ou de processo, e até 
mesmo o fato de relacionar a motivação com o que ocorre depois da ação (reforço) 
ou na mente da pessoa que decide agir (cognição), não constitui o fator central da 
diferenciação das teorias da motivação.  (p. 149). 
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 Conforme Kanfer (1992), autora que propôs esse modelo, a motivação é, 

fundamentalmente, uma teoria da ação, devendo sua relevância ser destacada à medida 

que consegue repercutir na mudança da ação da pessoa, ou seja, uma teoria da 

motivação aumenta sua importância na proporção em que oferece perspectivas 

concretas de intervenção para orientação da ação individual. 

 

Esses três modelos podem ser representados conforme mostra a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Figura 2. Proposições sobre modelos das teorias da motivação 

                                 Fonte: Gondim e Silva (2004, p. 149)  

 

Dentro da classificação das teorias motivacionais de conteúdo, a teoria mais 

conhecida é a da hierarquia das necessidades (Maslow), seguida de outras, tais como: 

teoria X e Y (McGregor), teoria da motivação social (McClelland), teoria bifatorial 

(Herzberg) e teoria ERC – existência, relacionamento, crescimento (Clayton Alderfer). 

A primeira teoria influente nas ciências sociais – teoria da hierarquia das 

necessidades – foi desenvolvida por Abraham H. Maslow (1979). A teoria de Maslow, 

baseada na sua experiência clínica, parte da premissa de que as necessidades humanas 

têm origem biológica e estão dispostas em uma hierarquia que deixa implícito o 

pressuposto antropológico de que o homem tem uma propensão para o 

autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. No entanto, para que esse 

Modelo 1 

Modelo 2 

Modelo 3 

Conteúdo 
necessidade 

Conteúdo 
necessidade 

Reforço 
fator externo 

versus 

versus 

versus 

Processo 
tomada de decisão 

Cognição 
fator interno 

Distância da ação 
 

Reorientação da ação mais 
difícil de ter êxito 

Proximidade da ação 
 

Reorientação da ação 
mais fácil de ter êxito 

Processo 
tomada de decisão 



84 
 

 

desenvolvimento tenha livre curso, é preciso que as necessidades inferiores sejam em 

parte satisfeitas e as superiores apresentem-se como motivadoras da conduta humana. 

Essa teoria consiste em identificar cinco tipos de necessidades básicas humanas, 

que seriam a base motivacional de nossas ações. Essas necessidades são: fisiológicas 

(fome, sede, sono, etc.), de segurança, sociais e/ou de afiliação, de autoestima e de 

realização. As duas primeiras (fisiológicas e de segurança) são consideradas por 

Maslow como de ordem inferior; as demais (sociais, autoestima e autorrealização) são 

consideradas como de ordem superior. Elas emergem em ordem hierárquica, à medida 

que são parcialmente satisfeitas. Em geral, para representar graficamente essa 

hierarquia, tem-se utilizado a figura de uma pirâmide, mas aqui, baseados em Gondim e 

Silva (2004) e Muchinsky (1994), é representada pela Figura 3. 

 

      

       Figura 3. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 
                         Fonte: Adaptado de Gondim e Silva (2004, p. 150) e Muchinsky (1994,          

p.373) 
 

O ponto central da teoria de Maslow reside no aspecto de que o surgimento de 

uma necessidade provoca no indivíduo um estado de tensão e ansiedade, o qual dá 

origem a um comportamento motivado na busca da consecução de um determinado 

objetivo que possa a vir a reduzir ou eliminar esse estado de tensão e ansiedade.  

As necessidades não satisfeitas são sempre incômodas para a pessoa e por isso 

ela está permanentemente tentando atendê-las. Uma vez satisfeita uma necessidade ou 
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atingida uma meta específica, cessa o estado de tensão, e o indivíduo experimenta um 

estado de conforto. Porém, surgem outras necessidades, distintas da anterior, e que 

exigem do indivíduo um comportamento direcionado para o atingimento de uma nova 

meta que possa vir a reduzir o novo estado de ansiedade vivido (Souza, 1996).  A 

explicação para isso é encontrada no conceito de autoatualização, que tem relevante 

papel na teoria de Maslow, o qual o definiu como o uso e a exploração plenos dos 

talentos, capacidades e potencialidades, etc. Para Maslow, autoatualizar-se significa 

fazer de cada escolha uma opção pelo crescimento, escolha esta que depende de o 

indivíduo estar sintonizado com sua própria natureza íntima, responsabilizando-se por 

seus atos, independentemente da opinião dos outros (Alves, 1999). 

  O problema com a teoria de Maslow refere-se à medição de variáveis. As 

investigações têm sido centradas principalmente na existência das cinco necessidades e 

em sua ordem hierárquica. Segundo Muchinsky (1996), estudiosos no assunto, como 

Porter (1961), Lawler e Suttle (1972), Mitchell e Mongolill (1976), encontraram 

resultados em seus estudos sobre a teoria que questionam sua validade, concluindo, de 

maneira geral, que a ela apresentam suporte pouco claro e pouco consistente. Algumas 

das suposições de Maslow foram totalmente rechaçadas e outras obtiveram um apoio 

confuso e questionável. 

 Sobre isso, apesar de não citá-los, Sampaio (2009) também faz referência a 

alguns autores, posteriores a Maslow, que se propuseram a fazer pesquisas empíricas 

sobre a hierarquia de necessidades, sendo que a maior parte deles não encontrou 

resultados que a sustentassem. A explicação, para tanto, é a de que seus experimentos, 

em sua maioria, fundamentaram-se no pressuposto da rigidez da hierarquia e isso, 

segundo Sampaio (2009), não se coaduna com o pensamento do autor a quem se 

propuseram avaliar. 

Mas para Muchinsky (1996), a teoria de Maslow é  

uma exposição muito abstrata da natureza humana, é muito mais filosófica que 
empírica. Os conceitos de autorrealização encaixam bem com a forma de entender 
nossa missão na vida. Neste sentido, sua teoria tem gerado uma grande quantidade 
de reflexões acerca da natureza humana em geral. Apesar da teoria de Maslow ser 
deficiente para explicar o comportamento diário no trabalho, não se devem ignorar 
suas contribuições no campo da psicologia (p. 375). 
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McGregor (1960/1992), fundamentando-se nos estudos de Maslow, argumentou 

que os gestores agiam tendo por base dois conjuntos de suposições os quais relacionam 

a natureza do homem ao trabalho. Chamou a esses conjuntos de suposições de teoria X 

e de teoria Y. Segundo o autor, a teoria “X” se baseia em três pontos básicos: 

1. O ser humano, de modo geral, tem uma aversão essencial ao trabalho e o 

evita sempre que possível; 

2. Devido a essa característica humana de aversão ao trabalho, a maioria 

das pessoas precisa ser coagida, controlada, dirigida e ameaçada de punição 

para que se esforce no sentido da consecução dos objetivos organizacionais; 

3. O ser humano, de modo geral, prefere ser dirigido, quer evitar 

responsabilidade, tem relativamente pouca ambição e quer garantia acima de 

tudo. 

Essa teoria, coerente com os fundamentos da Teoria Clássica da Administração, 

propõe, em termos básicos, que existe uma necessidade de controle e vigilância quanto 

ao trabalho humano, para que se possa obter uma produtividade adequada. Em sua 

essência motivacional, basta atender às necessidades fisiológicas e de segurança através 

de benefícios financeiros e manter latente a possibilidade de o empregado vir a ser 

demitido; nesse ponto, a pessoa pode ser controlada enquanto estiver laborando pela 

subsistência. 

Segundo o próprio McGregor (1960/1992),    

 

a filosofia da gerência por direção e controle é inadequada para motivar, porque as 
necessidades humanas focalizadas por essa abordagem são relativamente pouco 
importantes como motivadoras de comportamentos na nossa sociedade atual. 
Direção e controle têm um valor limitado para motivar pessoas cujas necessidades 
importantes são sociais e egoísticas. [...] A teoria X explica as consequências de 
uma determinada estratégia administrativa; não explica nem descreve a natureza 
humana, embora pretenda fazê-lo. As suas pressuposições são tão limitadas que 
nos impedem de ver as possibilidades inerentes a outras estratégias 
administrativas. (p. 48). 

 

 Essa teoria busca praticamente demonstrar o que acontece com as pessoas no 

processo produtivo do trabalho e atende ao caráter motivacional somente quando as 

necessidades das pessoas se encontram nos níveis mais baixos, como as necessidades 
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fisiológicas e de segurança; quando estas são supridas e as pessoas passam a querer 

necessidades mais altas, essas teorias não atendem e a pessoa começa a entrar num 

processo de frustração. Para conseguir atender aos níveis mais altos, McGregor 

(1960/1992) propõe os pressupostos da teoria Y, mais coerente com a Teoria das 

Relações Humanas, a qual busca a integração entre os objetivos individuais com os 

organizacionais. Em linhas gerais, os pressupostos são os seguintes:  

1. O dispêndio de esforço físico e mental no trabalho é tão natural como 

o jogo ou descanso; 

2. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de 

estimular o trabalho em vista dos objetivos organizacionais. O 

homem está sempre disposto a se autodirigir e se autocontrolar, a 

serviço de objetivos com os quais se compromete; 

3. O compromisso com os objetivos é dependente das recompensas 

associadas à sua consecução. Sendo a mais importante a satisfação do 

ego e das necessidades de autoafirmação; 

4. O ser humano comum aprende, sob condições adequadas, não só a 

aceitar responsabilidades como a procurá-las; 

5. A capacidade de usar um grau relativamente alto de imaginação, de 

engenhosidade e de criatividade na solução dos problemas 

organizacionais é mais amplamente distribuída na população do que 

geralmente se pensa; 

6. Nas condições de vida industrial moderna, as potencialidades 

intelectuais do ser humano comum estão sendo parcialmente usadas.  

 

Segundo a Teoria “Y”, o homem é um ser voltado para o trabalho e o trabalho é 

uma fonte de satisfação. E, diferente do que aponta da teoria X, promove crescimento e 

desenvolvimento do trabalhador, não havendo necessidade de uma vigilância ostensiva, 

já que o ser humano busca a autodisciplina e o controle, adaptados conforme as 

necessidades dos grupos de trabalho (McGregor, 1960/1992).   

A Teoria de McGregor demonstra que crenças inerentes às pessoas são fatores 

motivadores e, nesse sentido, articulam-se com a teoria da hierarquia das necessidades 
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de Maslow (Figura 4), a qual propõe as necessidades de autorrealização, buscando um 

trabalho mais criativo, que a pessoa possa a vir desenvolver. Segundo Murrell (1977), 

McGregor atende a proposta das necessidades de Maslow à realidade, ao afirmar que  

a teoria X pode ser equiparada às duas primeiras categorias na hierarquia das 

necessidades, enquanto a teoria Y pode ser equiparada às outras três. A teoria de 

McGregor é frequentemente considerada uma extensão prática das teorias de 

Maslow, e o próprio Maslow tornou-se ardente entusiasta da teoria Y, como 

McGregor também era, claro, embora se desse ao trabalho de parecer imparcial (p. 

85). 

 

  

        Figura 4. Articulação da teoria das necessidades (Maslow) com a teoria X e Y 
(McGregor) 

 

A Teoria de McGregor propõe, de forma clara e objetiva, que a administração 

deve buscar cada vez mais formas de recompensas para os trabalhadores, não só no 

aspecto financeiro, mas também em um ambiente de trabalho em que ocorra satisfação e 

autorrealização através de um trabalho mais rico e criativo, com uma melhor qualidade 

de vida. 

Para Gondin e Silva (2004), as teorias X e Y de McGregor a rigor não trouxeram 

uma nova perspectiva de entendimento da motivação humana no trabalho. Ao contrário, 

partiram do estudo da prática administrativa norte-americana para analisar de forma 
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crítica as concepções de natureza humana que estavam implícitas nesses modelos de 

gerenciamento.  

Outra teoria foi desenvolvida por David McClelland e ficou conhecida como 

teoria da motivação social (Hampton, 1983). McClelland afirma que há três tipos de 

necessidades – poder, afiliação e realização – que se interrelacionam e se apresentam 

em níveis variados de intensidade nas pessoas (Gondim e Silva, 2004).  

 O motivo de realização foi descrito por McClelland (1953) como um 

comportamento voltado para a competição com algum padrão de excelência. As pessoas 

com forte motivação para a realização preocupam-se em fazer melhor e têm como 

incentivo, geralmente, um trabalho de risco moderado. 

Em suas pesquisas, McClelland identificou algumas características dos 

indivíduos que têm elevada necessidade de realização. Eles estabelecem objetivos 

relativamente difíceis, mas potencialmente realizáveis. Em termos de administração, 

isso pode ser traduzido para uma atitude em relação a risco. A pessoa com alto motivo 

de realização prefere um grau moderado de risco, pois acredita que seus esforços e a sua 

capacidade provavelmente influirão no resultado. Outra característica do indivíduo com 

alto motivo de realização é que ele parece mais interessado em realização pessoal que 

em prêmios por triunfo. Os indivíduos com alto motivo de realização, embora 

desempenhem bem suas atividades, em geral fracassam em tarefas rotineiras e 

monótonas, pois são estimulados especialmente pela natureza de trabalhos criadores, 

que representem desafios. 

O motivo da afiliação foi desenvolvido por McClelland com o interesse pelo 

estabelecimento e conservação de relações positivas de afeto com outras pessoas e pelo 

desejo de ser querido e aceito. Esse motivo é distinto do motivo de realização e, até 

certo ponto, diametralmente oposto, como afirma Murray (1973),  

 

Os indivíduos com forte motivo de afiliação, ao contrário dos realizadores, que 
procuram especialistas, preferem trabalhar com amigos ou companheiros do 
mesmo temperamento, mesmo que a tarefa sofra alguma coisa com isso. Os 
indivíduos com forte necessidade de afiliação procuram empregos que sejam 
oportunidades de intercâmbios amistosos, preferem chefias em que seja mais 
importante manter boas relações do que tomar decisões (p. 73). 

 
As pessoas com elevado motivo de poder, embora sejam mais eficientes em 

produções concretas, não são as mais indicadas para chefia, pois geralmente preferem 
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trabalhar a sós, por conta própria, assumindo toda responsabilidade por suas obras. 

Pesquisas realizadas por McClelland revelaram que o poder tem duas faces, uma 

positiva e outra negativa. A face negativa se caracteriza pela equação “domínio-

submissão”. A face positiva ou “socializada” do poder se caracteriza pela preocupação 

em classificar os objetivos do grupo, em prover os meios para alcançar esses objetivos e 

em fazer com que o grupo se sinta forte e competente para realizar o que deseja. 

A combinação desses três motivos faz com que alguns indivíduos sejam mais 

indicados para certas funções, enquanto outros se desempenham melhor em outros 

cargos (Souza, 1996). 

A teoria de McClelland, embora também trate as necessidades como de origem 

biológica, não as considera pela perspectiva da hierarquia. As necessidades de poder, 

afiliação e realização se interrelacionam e se apresentam em níveis variados de 

intensidade nas pessoas, conforme seus perfis psicológicos e os processos de 

socialização aos quais estiveram submetidas, conforme mostra a Figura 5. A motivação 

no trabalho vai depender da qualidade dos arranjos entre esses três tipos de 

necessidades. Segundo Robbins (1999) e Pérez-Ramos (1990), um dos méritos da teoria 

de McClelland foi o da importância atribuída ao processo de socialização e da cultura na 

definição de perfis psicológicos mais ajustados às demandas no ambiente de trabalho. 

 

 

Figura 5. Teoria de McClelland 

Fonte: Gondim e Silva (2004, p. 151) 

 

 Diante disso, faz-se necessário tecer uma crítica à teoria de McClelland, no 

sentido de ser uma teoria que, ao trabalhar com a noção de perfis motivacionais, 

permitirá às organizações lidar com a motivação em termos de seleção de pessoal, mas 

numa perspectiva de “homem certo para o lugar certo”, conforme preconizado pela 
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administração científica. Essa afirmativa leva em consideração o fato de que, como foi 

dito, para cada função há um perfil motivacional mais adequado. Sendo assim, isso 

poderá cristalizar a ideia de que, como o perfil é do indivíduo, esse apresenta uma 

motivação constante, independentemente da organização em que trabalha.   

Durante a década de 1950, tomando como base uma pesquisa com engenheiros 

contadores, e tendo como referência a teoria da hierarquia de Maslow, Herzberg, 

Mausmer e Snyberman (1959) desenvolveram a teoria da motivação dos dois fatores: 

motivacionais e higiênicos. Os fatores higiênicos compreendem a política e a 

administração da empresa, supervisão, relações interpessoais, condições de trabalho, 

salário, situação e segurança; enquanto que os fatores motivacionais compreendem 

realização, reconhecimento da realização, o próprio trabalho, responsabilidade e 

desenvolvimento ou progresso. 

Os primeiros – higiênicos – estão presentes no ambiente de trabalho e são 

capazes de remover ou não a insatisfação. Os segundos se relacionam ao conteúdo das 

tarefas e são aqueles capazes de motivar as pessoas a realizarem seus trabalhos. A 

Figura 06 mostra esquematicamente essa teoria. 

 
Figura 6. Teoria bifatorial de Herzberg 

Fonte: Adaptado de Gondim e Silva (2004, p. 153) 
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 A partir dessa diferenciação conceitual, pode-se dizer que os fatores capazes de 

produzir satisfação no trabalho são independentes e distintos dos fatores que conduzem 

à insatisfação no trabalho. A ausência de fatores de higiene pode tornar descontente um 

empregado, mas sua presença não fará com que ele trabalhe mais. Dessa forma, 

mudanças basicamente sem significado nas tarefas atribuídas aos empregados não 

atingirão os objetivos desejados. Assim, a única maneira de despertar motivação em um 

funcionário é dar-lhe trabalho que constitua um desafio e pelo qual se responsabilize 

(Souza, 1996).   

Relacionando os fatores higiênicos e motivacionais, é possível compreender que 

os primeiros precisam necessariamente ser garantidos para que se consiga reduzir ao 

máximo os sentimentos de insatisfação na situação de trabalho. A satisfação 

motivacional só ocorrerá a partir do momento em que há a percepção e/ou o sentimento 

de se trabalhar em prol da autorrealização. Assim, por exemplo, trabalhos com alto grau 

de racionalização estariam oferecendo oportunidades pobres na busca de maiores 

responsabilidades e de aproveitamento mais amplo das potencialidades do indivíduo – é 

nesses casos em que os fatores higiênicos assumem excepcional importância. Quanto 

menores e mais raras forem as oportunidades de se oferecerem fatores motivadores, 

maior deverá ser o cuidado com o oferecimento de fatores higiênicos para que o 

trabalho possa ser considerado como tolerável (Bergamini, 1983). 

A teoria de Herzberg harmoniza-se com a de Maslow, conforme mostra a Figura 

7. Os fatores de motivação estão relacionados principalmente com a satisfação das 

necessidades de estima e autorrealização. Os fatores higiênicos harmonizam-se 

principalmente com a satisfação de necessidades fisiológicas, segurança e afeto. Os 

fatores de higiene não têm poder para motivar porque conseguem apenas não causar 

insatisfação. Porém, os motivadores podem motivar porque atendem às necessidades 

que não estão bem atendidas para muitos empregados.  
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Figura 7. Equiparação entre a Teoria de Maslow e a de Herzberg 

 

Da mesma forma que o modelo de Maslow, o de Herzberg foi amplamente 

criticado. Segundo Davis & Newstron (1999) 

ele não é universalmente aplicável, assim como ele tem sua melhor adequação 
para os níveis gerenciais, profissionais e de pessoal administrativo. O modelo 
reduz, consideravelmente, o impacto motivacional aparente do salário, ‘status’ e 
relacionamento com as pessoas, uma vez que esses estejam identificados como 
fatores de manutenção (p. 55). 

 

Outras críticas a essa teoria são apresentadas por Robbins (1999), quais sejam  

1 – O procedimento que Herzberg usou é limitado por sua 

metodologia. Quando as coisas estão indo bem, as pessoas tendem a 

dar crédito a si mesmas. E, ao contrário, culpam o ambiente externo 

pelo fracasso;  

2 – A fidedignidade da metodologia de Herzberg é questionada. Como 

classificadores têm que fazer interpretações, é possível que eles possam 

contaminar as descobertas, interpretando uma resposta de uma maneira 

enquanto tratam de forma diferente outra resposta semelhante; 

3 – A teoria, no grau em que é válida, oferece uma explicação da 

satisfação no trabalho. Não é de fato uma teoria da motivação; 
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4 – Não foi utilizada uma medida global de satisfação. Em outras 

palavras, uma pessoa pode não gostar de parte de seu trabalho, mas 

achar que o trabalho é aceitável; 

5 – A teoria é incoerente com pesquisas anteriores. A teoria motivação-

higiene ignora variáveis situacionais; 

6 – Herzberg supõe que existe uma relação entre satisfação e 

produtividade. Mas a metodologia de pesquisa que ele usou, focalizou 

apenas a satisfação e não a produtividade. Para fazer essa pesquisa 

relevante, deve-se levar em conta a alta relação entre satisfação e 

produtividade. 

 

Essa teoria também é criticada porque a amostra original de cientistas e 

engenheiros provavelmente não é representativa da população que trabalha; a teoria não 

considera as diferenças individuais à medida que, por exemplo, supõe que o salário tem 

o mesmo impacto, independentemente de sexo, idade e outras diferenças importantes. 

Além disso, não define a relação entre satisfação e motivação. (Schermerhorn Jr., Hunt 

& Osborn, 1999).  

Apesar das críticas, o modelo fornece uma distinção útil entre os fatores de 

manutenção que são necessários, mas não são suficientes, e os fatores de motivação, que 

têm o potencial de aumentar o esforço do empregado. Importa reconhecer que o modelo 

evidencia apenas uma tendência geral, uma vez que os fatores de manutenção podem ser 

motivadores para algumas pessoas as quais estejam desejando recompensas. 

Inversamente, alguns motivadores podem ser apenas fatores de manutenção para outras 

pessoas.  

Baseado nos modelos anteriores de necessidades (principalmente o de Maslow) 

e procurando superar algumas falhas desses modelos, Clayton Adelfer propôs somente 

três categorias de necessidades, quais sejam: necessidade de existência, necessidade de 

relacionamento e necessidade de crescimento – ERC (Davis & Newstron, 1992). Estas, 

segundo Muchinsky (1994), são ordenadas ao longo de um contínuo, indo das menos 

concretas às mais concretas, o que é oposto a uma hierarquia (Figura 8). 
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Menos concretas                      Mais concretas 

          Figura 8. O contínuo das necessidades ERC de Aderfer  

          Fonte: Muchinsky (1994, p. 376) 

 

Para Muchinsky (1994), Alderfer divergia de Maslow, entre outros aspectos, no 

de que a motivação da conduta humana obedeceria tanto a um sentido ascendente 

quanto a um descendente. Segundo Gondim e Silva (2004), Alderfer chamou a atenção 

também para o fato de que duas necessidades poderiam conjuntamente estar 

influenciando a orientação da ação da pessoa, enfraquecendo a tese de que haveria uma 

hierarquia de necessidade. No entanto, conforme mostra a Figura 9, é possível fazer 

uma equiparação da teoria de Alderfer com a teoria de Maslow.   

 

 

Figura 9. Equiparação entre a teoria de Maslow e Alderfer 

As necessidades de existência associam-se às necessidades fisiológicas e de 

segurança; as necessidades de relacionamento referem-se às necessidades de amor 

baseadas nas relações sociais, principalmente na aceitação do indivíduo no grupo de 

trabalho ou no sentimento de pertencer a um grupo, seja ele interno, seja externo à 

organização. 

5. Necessidades de Autorrealização 

4. Necessidades de Autoestima 

3. Necessidades Sociais 

 2. Necessidades Segurança 

1. Necessidades Fisiológicas 

Necessidades de 
Relacionamento 

Necessidades de 
Existência 
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 As necessidades de crescimento, com o objetivo de desfrutar de um ajuste 

positivo satisfatório às condições do ambiente, diz respeito às necessidades de 

autorrealização e autoestima. Segundo Motta (1998), nessa categoria os seres humanos 

se distinguem mais e adquirem diferentes formas de adaptação ao ambiente que os 

cerca, para satisfazer o potencial e os desejos de cada um.  

Segundo Muchinsky (1994), são relativamente poucas as provas empíricas sobre 

essa teoria. Para o autor, um dos estudos acerca da teoria de Maslow obteve alguns 

resultados que se converteram em um apoio parcial para a teoria de Alderfer.  Ainda 

segundo Muchinsky (1994), a Teoria ERC de Alderfer tem recebido mais apoio que a 

Teoria de Hierarquia das necessidades de Maslow. 

Expostas essas teorias, aqui classificadas como de conteúdo por concentrarem seus 

esforços em explicar a motivação humana a partir das necessidades ou carências, 

importa dizer que foram desenvolvidas em um contexto o qual parece justificar seus 

fundamentos. Conforme foi dito no início deste capítulo, o período em que proliferaram 

essas teorias foi marcado por uma constante preocupação com a produtividade e o lucro 

e com uma visão de homem (homo economicus) segundo a qual toda pessoa é 

influenciada unicamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. 

Como foi visto, sendo a proposição taylorista de que o trabalhador fosse 

incentivado monetariamente para se distinguir na produção através do pagamento por 

peça produzida e da concessão de aumentos salariais, pelo aumento do desempenho, 

para motivá-lo bastava somente o estímulo financeiro. Ou seja, o homem trabalha não 

porque gosta (um pressuposto da Teoria X), mas sim pelo desejo de satisfazer suas 

necessidades básicas de sobrevivência, evidenciadas pelo medo de morrer de fome 

(pressupostos das necessidades fisiológicas e de segurança, da teoria de Maslow e da 

necessidade de existência de Alderfer). Desse modo, não parece estranho que os 

teóricos da motivação do período, tenham investido seus esforços  nesse sentido.  

Por outro lado, as teorias motivacionais de processo têm como objetivo explicar a 

maneira pela qual a conduta se inicia, mantém-se e termina. Foram formuladas com 

variáveis maiores do processo e explicam a participação de cada uma e a natureza de 

interação, bem como procuram analisar, na sua sequência, o processo motivacional 

(Lévy-Leboyer, 1994) e os fatores que dirigem o comportamento (Bowditch & Buono, 
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1992). As teorias de processo focalizam as sucessivas etapas do fenômeno motivacional 

e os mecanismos conscientes de tomada de decisão (Pérez-Ramos, 1990).  

Nesse segundo grupo, duas teorias despontam: a da equidade, de Adams, e a da 

expectativa, de Vroom. Segundo Gondim e Silva (2004), esse grupo de teorias “entende 

a motivação como um processo de tomada de decisão em que estão em jogo as 

percepções, os objetivos, as expectativas e as metas pessoais” (p. 148). 

O modelo da equidade foi desenvolvido por Adams. O seu conteúdo principal é 

baseado no direito da igualdade e no sentimento de justiça. De acordo com Hampton 

(1990), “este modelo é a crença compartilhada especialmente em sociedades de pequena 

distância de poder, de que a honestidade no tratamento, incluindo recompensas, é um 

direito a ser procurado (p. 177).” 

 Segundo a teoria em foco, as pessoas que trabalham numa organização tendem a 

fazer comparações entre si e os aspectos da natureza do trabalho, basicamente de três 

formas distintas e interligadas:  

- Pelas suas contribuições para com a empresa, no tocante às tarefas que 

executam, com as recompensas que recebem pelas mesmas; 

- Pelas suas contribuições e recompensas, com as contribuições e recompensas 

das outras pessoas da organização; 

- Pelas suas contribuições e recompensas, com as contribuições e recompensas 

de pessoas de outras organizações, na comunidade e na sociedade. 

Essas comparações entre contribuições e recompensas podem ocorrer através de 

diversas variáveis, sendo que a primeira se refere basicamente ao esforço despendido na 

tarefa, na educação e conhecimento específico, na antiguidade da empresa, no 

desempenho, no grau de dificuldades entre outros; a segunda refere-se em essência ao 

salário, aos benefícios, recompensas sociais e psicológicas. 

Quando essas comparações demonstram ser justas e honestas, as pessoas 

percebem um sentimento de equidade e irão prosseguir normalmente com suas 

contribuições; porém, quando isso não ocorre, ou seja, quando há um desequilíbrio entre 

as comparações, as pessoas percebem a iniquidade e tendem a sentir-se injustiçadas e 

insatisfeitas. Segundo Chiavenato (1994), a iniquidade existe quando a pessoa se sente 

subassalariada ou superassalariada. Se o salário está acima ou abaixo do que o 

empregado acha justo para o seu trabalho, isso resulta em tensão. Hampton (1990), 
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complementa que, quando isso ocorre, os empregados “experimentam a dissonância 

cognitiva ou, neste caso, desarmonia entre o que elas veem e o que elas acreditam ser 

direito” (p. 177), e cita uma famosa frase de Terence R. Mitchell, na qual diz que 

 

Se as pessoas sentem que estão sendo mal remuneradas e que pouco podem fazer, 
diretamente, para mudar essa situação, elas estão propensas a ficar insatisfeitas, 
trabalhar menos e se ausentar mais frequentemente do que quando sentem que 
estão sendo tratadas com equidade. (p. 177) 

 
Nesse sentido, quando as pessoas se sentem em situação de tensão, procuram 

buscar mudanças para reduzir ou eliminar esse desequilíbrio. Segundo Davis & 

Newstrom (1992), essa tensão criará motivação para a redução da iniquidade e o 

resultado de suas ações podem ser os mais diversos possíveis, tanto de caráter físico 

como psicológico, sejam eles internos ou externos, dependendo do tipo de desequilíbrio 

que esteja ocorrendo. Se for o de “super-recompensa”, pode levar a pessoa a trabalhar 

mais e com mais eficiência ou ter um descontentamento com a recompensa por achar 

que está sendo privilegiado ou outra coisa parecida; pode também levar a pessoa a 

provocar estímulos nos outros funcionários para obterem uma maior recompensa, entre 

tantas outras ações. 

Caso o sentimento seja de “sub-recompensa”, os possíveis comportamentos e 

reações podem também variar de diversas formas, como no caso acima, e também levar 

a pessoa a diminuir a produtividade e qualidade, faltar ao trabalho ou chegar atrasado, 

lutar por aumento do valor da recompensa ou pode levar a pessoa a pedir demissão. Em 

ambos os casos, busca-se a equidade. Com a percepção desses fatos, os administradores 

podem tomar ações gerenciais no sentido de diminuir a iniquidade e manter os 

funcionários satisfeitos. 

Davis e Newstrom (1992) concluem, exprimindo:  

 

De forma geral, a teoria da equidade gerou extensa pesquisa que tem como apoio 
muitos resultados. Em particular, a sub-recompensa parece produzir tensão 
motivacional com consequências previsíveis, sendo os resultados da condição de 
super-recompensa menos consistentes. Isso pode ser ajustado pelo conceito de 
sensibilidade para equidade, que sugere que os indivíduos têm diferentes 
preferências pela equidade, com alguns preferindo a super-recompensa, alguns 
agindo de acordo com o modelo tradicional de equidade e outros preferindo ser 
sub-recompensados. Identificar em que classe está o empregado deveria ajudar os 
gerentes a predizerem quem experimentaria a equidade e quão importante ela seria 
em afetar o comportamento dele. (p. 81-82). 
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Analisando a questão motivacional do salário como um fator de equidade, 

percebe-se uma discussão sobre ele ser, ou não, uma variável motivacional de grande 

importância. Em relação a esse aspecto, Hampton (1990) comenta que:  

 

Os efeitos motivacionais de altos salários são um assunto controvertido.  Alguns 
estudos mostram que as pessoas acreditam que altos salários aumentam a 
motivação; as pessoas aumentarão suas produções para compensarem as 
recompensas generosas que estão recebendo. Esta conclusão foi de uma pesquisa 
que estudou altos salários antecipados, porém, surgiram dúvidas sobre se as 
pessoas estavam realmente percebendo a iniquidade ou experimentando uma 
desvalorização de sua autoestima, porque eram levadas a acreditar que eram 
subqualificadas. (p. 178). 

 
Portanto, pode-se dizer que o baixo salário é um fator de desmotivação, mas o 

oposto não é confirmado, devido à complexidade do comportamento humano.  

 

3.3. A Teoria da Expectativa 

 

Outro modelo amplamente aceito sobre motivação é o modelo da expectância, 

também conhecido como Teoria da Expectativa. Essa teoria originou-se nos anos 30 do 

século XX, mas não fazia referência à motivação no trabalho. Segundo Muchinsky 

(1996), Georgopoulas, Mahoney e Jones foram os primeiros a aplicá-la no âmbito do 

trabalho. E apesar de baseada no estudo de Atkinson, Lewin, Peak e outros, essa teoria 

foi, segundo Locke e Latham (1990), introduzida na psicologia industrial-

organizacional por Vroom (1964). Também foi Vroom quem aplicou o conceito de 

expectativas na área de investigação sobre a motivação, tendo sido uma teoria 

motivacional destacada, nos últimos 25 anos, no campo da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho, em decorrência do amplo amparo empírico, permanecendo, desse modo, 

em voga (Antoni, 2004; Hertel; Klein; Wesson, Hollenbeck; Alge, 1999; Konradt; 

Orlikowsky, 2004; Silva, 2001; Munchinsky, 1994)  

No que concerne à motivação no trabalho, Vroom (1962) leva em consideração 

apenas os comportamentos cujos motivos estão sob o controle voluntário, não 

englobando, desse modo, os comportamentos reflexos, em que as respostas são 

estritamente determinada por estímulos externos. Vroom entende que o problema 

central da motivação está relacionado à explicação das escolhas feitas entre diferentes 
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respostas voluntárias, sendo razoável supor que a maioria do comportamento exibido 

pelos indivíduos no seu emprego, bem como seu comportamento no mercado de 

trabalho, é voluntário e, consequentemente, motivado. 

Para Vroom (1962), a maioria das concepções da motivação tem suas origens no 

princípio do hedonismo, cuja explicação pode ser buscada nos filósofos gregos e nos 

escritos dos inglêses Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o qual estabelece como 

hipótese central que todo comportamento é voltado para a busca do prazer e 

afastamento da dor. Ou seja, em qualquer situação, as pessoas selecionam, dentre 

diversas alternativas, um curso de ação que acreditam ser capaz de maximizar o seu 

prazer e minimizar a sua dor.     

Apesar da sua simplicidade e apelo generalizado, a doutrina filosófica do 

hedonismo apresentou muitos problemas para aqueles que viram nela a base para uma 

teoria do comportamento, não havendo nessa doutrina nenhuma especificação clara dos 

tipos de eventos prazerosos ou dolorosos, nem se esses eventos podiam ser 

determinados por um indivíduo em particular, como também não deixava claro como as 

pessoas adquiriam as suas concepções sobre os modos de alcançar o prazer e evitar a 

dor e, ainda, como as fontes de prazer e dor  podem ser modificadas por experiência. 

Todos esses problemas mostram, em síntese, que o pressuposto hedonista não possuía 

nenhum conteúdo empírico e, desse modo, não era testável (Vroom, 1962). 

Segundo Vroom (1962), dois grupos de psicólogos ajudaram a trazer a doutrina 

hedonista do reino do discurso filosófico para o da teoria psicológica testável. Eles se 

concentraram em problemas diferentes e desenvolveram diferentes tipos de modelos 

para guiar a investigação e interpretação de seus achados. O primeiro grupo se centrou 

no problema da aprendizagem, abordando-o com uma forte ênfase behaviorista. As 

teorias que eles construíram são históricas no sentido de afirmarem sobre as relações 

entre o comportamento dos organismos em um momento no tempo e os acontecimentos 

que ocorreram em momentos anteriores no tempo. Eles assumiram que a explicação das 

escolhas presentes de um organismo encontra-se em uma análise das consequências de 

suas escolhas passadas. E em resposta a um estímulo pelo qual foram recompensados no 

passado se repitam no presente, enquanto aquelas que não tenham sido recompensadas 

ou que tenham sido punidas no passado não eram repetidas. 
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Um segundo grupo de psicólogos acatou a evidência empírica subjacente à lei do 

efeito, mas afirmou que as teorias de estímulo-resposta-reforço de Hull e seus 

seguidores não foram suficientes para satisfazer os aspectos mais complexos do 

comportamento de escolha.  

De acordo com Vroom (1962), Tolman (1932) e Lewin (1938) foram os 

primeiros defensores das teorias cognitivas do comportamento. Embora os trabalhos de 

Tolman tenham sido feitos principalmente com animais, enquanto os de Lewin com 

seres humanos, ambos atribuíram a seus sujeitos representações internalizadas do seu 

meio ambiente. Desse modo, foi assumido que o organismo tem crenças, opiniões ou 

expectativas em relação ao mundo ao seu redor. Para Tolman, a aprendizagem consistia 

não de alterações na força do hábito (ou seja, estímulo-estímulo ou conexões estímulo-

resposta-estímulo). Apesar de ele ter atribuido os resultados dos estudos de reforço à 

aprendizagem, não considerou o reforço como um fator essencial para que a 

aprendizagem ocorresse. 

Lewin (1935) distinguiu entre explicações históricas e explicações a-históricas 

sobre o comportamento. De um ponto de vista histórico, em um determinado momento 

o comportamento é visto como dependendo apenas de eventos existentes na época; do 

ponto de vista a-histórico, o comportamento depende de eventos que tenham ocorrido 

em um momento anterior. Segundo Vroom (1962), a própria teorização de Lewin foi 

histórica, porém ele registrou a complementaridade das abordagens a-históricas e 

históricas. Explicações históricas são, por conseguinte, explicações sobre o processo de 

mudança; em oposição, explicação a-histórica preocupa-se com os efeitos das condições 

existentes sobre o comportamento no momento em que está ocorrendo, porém nada 

dizem sobre como essas condições foram estabelecidas, ou seja, as escolhas feitas por 

uma pessoa em uma determinada situação são explicadas em termos das suas 

motivações e cognições no momento em que ela faz as escolhas. O processo pelo qual 

esses motivos ou cognições foram adquiridos não é considerado crucial para a 

consideração do seu papel no comportamento presente, diz Vroom (1962).  

Nesse sentido, o modelo teórico de Vroom  é  basicamente a-histórico em forma, 

pois supõe que as escolhas feitas por uma pessoa entre os cursos alternativos de ação 

estão relacionadas com os eventos psicológicos que ocorrem simultaneamente com o 

comportamento.   
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Muchinsky (1994) considera a teoria da expectativa uma teoria cognitiva, pois 

supõe que cada pessoa toma a decisão racional de dedicar esforços às tarefas que a leva 

às recompensas desejadas. Segundo Francès (1995), centra a atenção sobre o processo 

de motivar e não exatamente ao conteúdo (os motivos). Pressupõe a unidade entre a 

mente e a ação humana e valoriza a volição. Assim, existe a crença de que as pessoas 

sabem o que querem do seu trabalho, bem como compreendem depender do seu 

desempenho o alcance das recompensas desejadas. Além disso, assume existir uma 

relação entre o esforço que se realiza e a execução ou rendimento no trabalho.  Tal 

teoria se sustenta em cinco conceitos básicos (Francès, 1995; Klein, 1990; Muchinsky, 

1994; Vroom, 1964):  

• Resultado do trabalho: São as contrapartidas que uma organização pode 

proporcionar a seus trabalhadores e/ou as consequências ou frutos da atividade de 

trabalho, tais como salário, promoções, bem-estar e períodos de férias. Na teoria, o 

número de resultados não tem limite e geralmente se pensou neles como 

recompensas ou experiências atrativas, mas não o são necessariamente. E em não 

tendo limites, pode se referir a aspectos simbólicos como realização, 

reconhecimento, valorização, contribuição social, gostar do que se faz, dentre 

outros. E pode ser também resultados vistos como indesejados ou repulsivos, como 

desgaste físico e mental e discriminação.  

• Valência: É a orientação dos trabalhadores acerca dos resultados que se definem em 

termos de atração ou de satisfação antecipada. Assim, os empregados na sua 

vivência com o trabalho vão atribuindo valência para cada resultado esperado, 

estimulando, dessa forma, a satisfação antecipada, podendo essa valência, em sua 

aferição, ser positiva ou negativa.    

 Vroom (1962) usa o termo valência para referir-se à orientação afetiva em 

direção a resultados específicos. E, nessa concepção, o resultado tem valência 

positiva quando a pessoa prefere alcançá-lo a não alcançá-lo; o resultado tem uma 

valência zero quando a pessoa é indiferente para a realização ou não realização (isto 

é, ele é indiferente a X ou não X), e tem valência negativa quando ele prefere não 

atingi-lo a atingi-lo (ou seja, ele prefere não X a X). Assim, supõe-se que a valência 

pode tomar uma ampla gama de valores positivos e negativos. 
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Segundo Vroom (1962), é importante distinguir entre a valência de um resultado 

para uma pessoa e o valor desse mesmo resultado para essa pessoa. Um indivíduo 

pode desejar um objeto, mas sentir pouca satisfação pela sua obtenção, como 

também  pode se esforçar para evitar um objeto no qual, depois, pode encontrar 

satisfação. Em outras palavras, para Vroom, a qualquer momento pode haver uma 

discrepância significativa entre a satisfação antecipada de um resultado (a sua 

valência) e a satisfação real que ele oferece (isto é, seu valor). 

Existem para as pessoas muitos resultados que têm valência positiva ou 

negativa, porém não há uma previsão para serem satisfatórios ou insatisfatórios. 

Assim, a força do desejo de uma pessoa ou aversão por algum resultado não é, de 

acordo com Vroom (1962), baseada nas propriedades intrínsecas, mas na satisfação 

antecipada ou insatisfação associada com outros resultados que lhes são esperados. 

Exemplificando, Vroom diz que as pessoas podem desejar participar dos grupos por 

acreditarem que a adesão vai aumentar seu status na comunidade; do mesmo modo, 

o desejo de que possam realizar seu trabalho com eficácia porque esperam que ele 

irá levar a uma promoção. Em outras palavras, a valência  é adquirida em função da 

consequência.  

• Instrumentalidade: É o grau de relação percebido entre a execução das tarefas e a 

obtenção dos resultados, e essa percepção existe na mente dos trabalhadores. O 

termo instrumental significa, literalmente, à medida em que a consecução de um 

determinado resultado é uma condição da execução ou rendimento do sujeito no 

trabalho. Segundo Vroom (1962), pode assumir valores que variam de -1, indicando 

a crença de que a realização do segundo resultado é certo sem o primeiro resultado, 

e impossível com ele; e + 1, indicando que o primeiro resultado é percebido como 

sendo  uma condição necessária e suficiente para a realização do segundo resultado. 

• Expectativa: É a avaliação da ocorrência do resultado esperado. Do mesmo modo 

que ocorre com a valência e com a instrumentalidade, é o sujeito quem constrói a 

expectativa acerca de seu trabalho. Assim, depois de refletir sobre a relação entre 

esforço e rendimento, o sujeito atribui expectativas. 

De acordo com Vroom (1962), expectativa pode ser descrita em termos de força. 

Força máxima indica certeza subjetiva de que a ação será seguida pelo resultado, 

enquanto que força mínima (ou zero) indica certeza subjetiva de que a ação não será 
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seguida pelo resultado. Desse modo,  sendo expectativa uma associação ação-

resultado, é preciso valores que variem de 0 (zero), indicando que não há 

probabilidade subjetiva de que um ato será seguido de um resultado, a 1 (hum), 

indicando certeza de que o ato será seguido pelo resultado (Vroom, 1962). 

• Força motivacional: É a quantidade de esforço ou pressão de uma pessoa para 

motivar-se. Do ponto de vista matemático, é o produto da valência pelo valor 

instrumental e pela expectativa, expresso na seguinte fórmula: FM= E [Σ Vi Ii ] 

onde, FM= força motivacional, E= expectativa,  V= valência e I= instrumentalidade. 

Para Vroom (1962), há muitas maneiras possíveis de combinar matematicamente 

valências e expectativas para produzir essa força. Partindo do pressuposto de que as 

escolhas feitas por pessoas são subjetivamente racionais, é possível prever a resistência 

de forças como sendo uma função monotonicamente crescente do produto das valências 

e expectativas. Expressar força como uma função monotonicamente crescente do 

produto da expectativa e de valência tem uma série de implicações que precisam ser 

observadas. Um resultado com valência positiva ou negativa alta não terá nenhum efeito 

sobre a geração de uma força, a menos que haja alguma expectativa (ou seja, alguma 

probabilidade subjetiva superior a zero) de que o resultado vai ser atingido por algum 

ato.  

Sobre isso, Carvalho e Souza (2007) dizem que  

por se tratar de um modelo multiplicativo, a existência de uma variável com 
valores predominantemente negativos ou baixos – instrumentalidade, por exemplo 
– poderá ocasionar uma força motivacional negativa ou baixa. Isto ocorre, mesmo 
que uma das variáveis – valência, por exemplo – apresente valor elevado. Em 
outras palavras, se um indivíduo deseja e valoriza determinada recompensa e tem 
expectativas elevadas de que seu esforço irá resultar no nível de desempenho 
necessário à obtenção da mesma, mas, por outro lado, não recebe as recompensas 
proporcionais ao seu desempenho, ele tenderá a se desmotivar para a realização da 
tarefa. Da mesma forma, se ele tem expectativas de alcançar um bom desempenho 
e percebe que este é devidamente recompensado, mas não valoriza ou não deseja 
tal recompensa, a motivação para a execução da atividade será reduzida ou baixa.  

 

Podemos considerar a pontuação (resultado) obtida da força como uma 

estimativa de quão motivada está uma pessoa. Assim, segundo Muchinsky (1994, p. 

387), “a teoria da expectativa proporciona uma base racional e rica para a compreensão 

da motivação em um determinado trabalho, oferece ampla possibilidade de aplicação e 
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presta-se ao teste empírico”. Além disso, cada um dos componentes dessa teoria 

constitui um marco para analisar o processo de motivação. Portanto, a teoria da 

expectativa mostra-se como um bom diagnóstico dos componentes da motivação, o que 

tem sido revelado por sua aplicação em diversos estudos como os de Antoni (2004), 

Régis e Calado (2001), Borges e Alves Filho (2001; 2003; 2005), Alves Filho e Araújo 

(2001),  Carvalho e Souza (2007). 

Antoni (2004) aplicou o modelo das expectativas adaptado por Krempen para 

analisar os preditores do comportamento em situações novas. Partiu do pressuposto de 

que se as pessoas esperam ser capazes de contribuir para o processo de mudança com as 

suas ideias e sugestões, então elas irão se envolver, consequentemente, no processo de 

mudança. A pesquisa foi realizada em uma fábrica de produtos químicos com 377 

funcionários. O questionário utilizado para o estudo foi aplicado a  188 pessoas, tendo 

104 sido respondidos. 

Uma das conclusões do estudo foi a de que a decisão das pessoas de 

participarem ou não de processos de mudança parece ser baseada em sua percepção de 

oportunidades e apoio de supervisão e sobre a sua atitude geral em relação à mudança. 

Desse modo, sugerem que para envolver as pessoas no processo de mudança, a 

administração tem que oferecer oportunidades de participação, devendo apreciar os 

esforços para a mudança.  

Régis e Calado (2001), por sua vez, analisaram o quadro motivacional dos 

docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) para o 

envolvimento em um Programa de Qualidade. Utilizaram, para tanto, um questionário 

que foi anteriormente aplicado em estudo de caso americano, além de indicadores 

relativos às dimensões do modelo de Vroom (1964), validados em painéis realizados 

com os professores, tendo sido listadas 27 recompensas percebidas com relação ao 

engajamento no Programa. 

Os estudos desenvolvidos por Borges e Alves Filho (2001; 2003) consistiram na 

elaboração e avaliação das qualidades psicométricas de um questionário destinado a 

mensurar componentes do significado e da motivação no trabalho para  profissionais de 

saúde e bancários – Inventário da Motivação e do Significado do Trabalho  (IMST) –, 

mas, ao mesmo tempo, elucidaram uma estrutura cognitiva segundo a qual os 

participantes da pesquisa organizam as diversas valências, instrumentalidade e 
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expectativas em relação aos resultados do trabalho. Por estrutura cognitiva, refere-se 

aqui aos fatores identificados, relacionados a cada uma das dimensões do Modelo da 

Expectativa (valência, expectativa e instrumentalidade).  

Para a valência, os fatores foram: 

a) Justiça no Trabalho: define que o ambiente de trabalho deveria garantir as condições 

materiais, de assistência, de higiene e de equipamentos adequados às características 

das atividades e à adoção das medidas de segurança, bem como garantir o retorno 

econômico compatível, o equilíbrio de esforços e direitos entre os profissionais, o 

cumprimento das obrigações pela organização. 

b) Autoexpressão e Realização Pessoal: define que o trabalho deveria oportunizar 

expressão da criatividade, da aprendizagem contínua, da capacidade de tomar 

decisões, do sentimento de produtividade, das habilidades interpessoais, e do prazer 

pela realização das tarefas.  

c) Sobrevivência Pessoal e Familiar: define que o trabalho deveria garantir as condições 

econômicas de sobrevivência, de sustento pessoal e de assistência à família, a 

existência humana, a estabilidade no emprego decorrente do desempenho, o salário 

e o progresso social.  

d) Desgaste e Desumanização: define que o trabalho, na percepção do trabalhador, 

deveria implicar em desgaste, pressa, atarefamento, perceber-se como máquina ou 

animal (desumanizado), esforço físico, dedicação e perceber-se discriminado.  

 Para o componente expectativa, os fatores foram: 

a) Autoexpressão e Justiça no Trabalho: indica o quanto o participante espera 

expressar a sua criatividade, ser reconhecido, influenciar nas decisões e obter justiça 

no trabalho, nas formas de assistência pessoal e familiar, sustento, estabilidade, 

proporcionalidade entre esforços e recompensas econômicas.  

b) Segurança e Dignidade: indica quanto o indivíduo espera contar com a adoção de 

medidas de segurança e com respeito ao profissional como pessoa, em condições de 

igualdade.  
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c) Desgaste e Desumanização: indica quanto o indivíduo espera esgotar-se, ocupar-se, 

apressar-se, desumanizar-se (negando a própria condição humana), receber 

recompensas econômicas aquém de seus esforços e exercer esforço físico.  

d) Responsabilidade: indica quanto o indivíduo espera ser responsável pelo que faz, 

assumindo suas ocupações, suas obrigações e respeitando a hierarquia.  

E para a instrumentalidade, os fatores empíricos encontrados foram: 

a) Envolvimento: indica quanto os indivíduos percebem a importância do desempenho 

para resolverem problemas, serem responsáveis pelas decisões, sentirem-se dignos, 

adaptados às normas, respeitadores da hierarquia, identificados com as tarefas, 

merecedores de confiança, incluídos no grupo e serem produtivos e eficientes.  

b) Justiça no Trabalho: indica quanto os indivíduos percebem a utilidade do 

desempenho para obterem equipamentos adequados, conforto, igualdade de direitos, 

assistência, salário suficiente e proporcionalidade entre esforços e recompensas. 

.c) Desgaste e Desumanização: indica quanto os indivíduos percebem o desempenho 

como responsável por provocar esforço físico, atarefamento e pressa, por submetê-

los à discriminação, por sentirem-se esgotados e como máquina ou um animal.   

d) Reconhecimento e Independência Econômica: indica quanto os indivíduos percebem 

a utilidade do desempenho para obtenção de reconhecimento pelo mérito, de 

consideração pelas suas opiniões, de oportunidade de profissionalização e de 

independência econômica e de garantia do sustento.  

Vroom (1964) desenvolveu seu modelo de motivação considerando quatro 

grupos de resultados do trabalho: 1) provisão de salário; 2) o dispêndio de energia física 

e mental; 3) a produção de bens e serviço; e, 4) as interações sociais com outras pessoas 

e status social. Entretanto, o contexto sociohistórico, tanto no que diz respeito a onde e 

quando desenvolveu seu modelo, distam da nossa realidade. Assim, adota-se aqui o 

modelo de Vroom como principal referência, não pelo conteúdo desse grupo de 

resultados por ele considerados, mas, muito mais, pela maneira de conceber a motivação 

como um processo e da identificação das dimensões e seus conceitos, adaptando-se à 

realidade local. Nesse sentido, os fatores encontrados por Borges e Alves-Filho (2001; 

2003) complementam a teoria de Vroom para efeito da presente tese.     
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Retomando o estudo sobre motivação no trabalho para os profissionais de saúde 

no SUS em Natal (Alves-Filho & Borges, 2005), já referido no capítulo da 

problematização, importa dizer que teve como fundamentação a teoria das expectativas 

e fez uso do IMST para coleta dos dados, encontrando-se uma média de força 

motivacional de 85,34, com um desvio padrão de 22,97. Observou-se adicionalmente 

que 50,7% dos participantes apresentam força motivacional no intervalo médio superior 

(de 73 a 106). Os demais participantes estão distribuídos nos outros intervalos: 18,3% 

no intervalo superior (acima de 106), 27,2%, no médio inferior (de 40 a 73) e 2,8% no 

intervalo inferior (de 7 a 40) (Alves-Filho & Borges, 2005). Sendo assim, o maior 

percentual da amostra, 77,9%, está situado no intervalo médio. Para entendimento 

desses intervalos, é importante lembrar que a escala utilizada no questionário variava de 

0 a 4 e, desse modo, como as estimativas da força motivacional foram procedidas por 

meio do produto entre as somas dos escores de cada indivíduo nos fatores de 

expectativas, instrumentalidade e valência, esses produtos podiam variar de 0 a 144.  

Os coeficientes da força motivacional foram estimados pelos escores dos fatores 

de expectativa, instrumentalidade e valência. Nos fatores de expectativa, os maiores 

escores encontrados (médias) são os relacionados à autoexpressão e justiça no trabalho 

(M=3,56), à segurança e dignidade (M=3,47), à responsabilidade (M=3,30); enquanto o 

menor escore se refere ao desgaste e desumanização (M=2,11). Nos fatores de 

instrumentalidade, os maiores escores são os relacionados ao envolvimento (M=3,32), 

ao reconhecimento e independência econômica (M=3,07) e à justiça no trabalho 

(M=2,29). E, do mesmo modo que nos fatores de expectativa, o menor escore é o 

relacionado ao desgaste e à desumanização (M=2,22). Isso se repete nos dois estudos, 

pois, por equivalência, as médias encontradas foram muito próximas, apesar das 

nomenclaturas desses fatores não serem exatamente as mesmas. Quanto às valências, os 

resultados foram tomados dos escores dos atributos valorativos. Em virtude da média 

baixa da amostra no fator Desgaste e Desumanização, este foi considerado com valência 

negativa (-1). A todos os demais fatores, atribuiu-se valência positiva (+1) (Alves-Filho 

& Borges, 2005).  

Fazendo um paralelo com os resultados do estudo de Dimenstein e Santos 

(2005) sobre compromisso com o SUS, podemos verificar que os fatores apontados 

nesse estudo como facilitadores do comprometimento dos profissionais de saúde, quais 
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sejam o oferecimento de oportunidades para capacitação profissional, a melhoria das 

condições de trabalho, o reconhecimento profissional, a responsabilidade e gosto pela 

execução do próprio trabalho, bom relacionamento com os demais profissionais e 

vontade pessoal de melhorar o serviço, estão relacionados com o fator de expectativa 

autoexpressão e justiça no trabalho e com o de instrumentalidade, reconhecimento e 

independência econômica, sendo os que apresentaram os maiores escores nos fatores de 

motivação.  

Carvalho e Souza (2007) desenvolveram um estudo para compreender o 

comportamento e a motivação na atividade voluntária, com base no modelo proposto 

por Vroom (1964). A organização selecionada foi a Pastoral da Criança, em função da 

abrangência do trabalho realizado no Brasil e o reconhecimento do mérito em nível 

internacional. O público-alvo foi constituído por 178 líderes comunitários atuantes nas 

15 paróquias em que a Pastoral da Criança exerce atividades no município de Natal. 

Como pontos centrais, a investigação buscou definir a valência, identificar as 

expectativas dos voluntários em relação aos resultados do trabalho e verificar se o 

desempenho é percebido como instrumental para a obtenção destes resultados. A partir 

desses elementos, foi desenvolvido um exercício subjetivo para inferir a respeito da 

força motivacional resultante. A fim de alcançar a força motivacional, adaptou-se a 

proposição original de Vroom, de natureza quantitativa, via equação matemática, 

mediante o emprego de procedimentos qualitativos. 

Os resultados concernentes às categorias motivacionais presentes na atividade 

voluntária desenvolvida encontram-se estruturados de acordo com as dimensões 

constantes do modelo de Vroom (1964). Com base nessas inferências e visando à 

estimativa da força motivacional, Carvalho e Souza (2007) fizeram um esforço 

subjetivo para superar os cálculos matemáticos propostos no modelo de Vroom, mas 

sem alterar a ideia central, concernente às relações de influência entre as três dimensões: 

valências, expectativas e instrumentalidades. 

Concluíram que sendo a teoria da expectativa uma teoria de processo, os 

aspectos relatados da motivação dos voluntários da Pastoral da Criança são passíveis de 

alterações ao longo do tempo, em virtude das mudanças que possam vir a ocorrer tanto 

no contexto da Organização quanto no meio externo, evidenciando, desse modo, o 

caráter processual da teoria. Assim, propuseram que os resultados indicados na 
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investigação retratavam uma configuração momentânea, que não podia ser interpretada 

em caráter definitivo, devendo, pelo contrário, exigir permanente acompanhamento, 

com vistas a incorporar possíveis (re)arranjos circunstanciais. 

Bergamini (1983) argumenta ficar evidente que nas Teorias de Equidade e da 

Expectativa a função intelectual e consciente desempenham um papel importante, uma 

vez que  

pressupõe-se que os indivíduos, segundo essas explicações do comportamento 
motivacional, possuam toda a clarividência cognitiva, no sentido de conhecer os 
objetivos, os meios para atingi-los e as consequências positivas de conseguir ou não 
atingir tais objetivos (p. 41-2).  

 
Para a autora, essas teorias têm sofrido fortes críticas no tocante à compreensão 

do comportamento motivacional das pessoas, na medida em que são valorizados, acima 

de tudo, os estímulos externos como fonte do comportamento determinado do 

indivíduo, e isso, para algumas correntes do pensamento psicológico, é denominado de 

movimento, não de motivação. 

Além disso, as Teorias da Equidade e da Expectativa não esclarecem senão o 

comportamento estimulado por variáveis extrínsecas ao indivíduo, cujo conhecimento é 

mediado pelo processo perceptivo.  Portanto, esclarecem como os indivíduos se 

movimentam no meio ambiente, principalmente rumo a situações que acreditam serem 

mais confortáveis para si.  Não há dúvida que existe uma parte do comportamento 

dentro do contexto de trabalho na qual os indivíduos foram, durante anos, ensinados a 

perseguir metas. Dentro desse contexto, essas teorias parecem ter sentido 

(Bergamini,1983).  

Mas, seguindo esse raciocínio de Bergamini, é possível dizer que no atual 

contexto, acirrado pela concorrência, atingir metas desponta como palavra de ordem nas 

empresas. Praticamente em todos os ramos de atividade metas são traçadas e 

estabelecidas, devendo ser cumpridas. E a motivação para atingi-las, na maioria das 

vezes, são estímulos externos, como percentual por produtividade, o que inclui 

remuneração, benefícios, valorização e crescimento profissional, mas também avaliação 

negativa do desempenho pela não consecução das metas, o que pode levar até mesmo à 

demissão.  

Nesse contexto, parece propícia a utilização de teorias de processo como a da 

expectativa para a compreensão do comportamento motivado. No caso específico da 
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presente tese, vale lembrar que no gerenciamento das unidades de saúde são 

estabelecidas metas a serem atingidas tanto pelos diretores de cada unidade quanto por 

cada profissional no exercício do seu trabalho, como, por exemplo, o médico que deve 

realizar um número “X” de consultas, o enfermeiro um número  “Y”  de procedimentos, 

o dentista um número “Z” de atendimentos. O mesmo ocorre com os outros 

profissionais de saúde. 

Todavia, a teoria da expectativa tem sido criticada por seu caráter a-histórico, à 

medida que só permite revelar a motivação em um dado momento. Porém, em oposição 

a essa crítica, entende-se que a historicidade dos fenômenos pode e deve ser recuperada 

pela análise que o profissional realiza dos seus dados, o que tem sido possível fazer. 

Mas ainda importa comentar que, apesar de revelarem críticas existentes sobre 

algumas teorias da motivação, dentre elas a teoria das expectativas, Latham e Pinder 

(2005) também declaram que poucos modelos considerados novos de motivação têm 

surgido com o impacto causado pelas teorias das necessidades de Maslow, teoria do 

estabelecimento de metas de Locke e Latham e, igualmente, a teoria da expectativa de 

Vroom.   

Porém, apesar das divergências, prevalece o consenso acerca de que, na 

atualidade, a teoria da expectativa é uma das teorias influentes sobre a motivação, 

dentro do campo da psicologia do trabalho e das organizações. Apesar das outras 

também demonstrarem capacidade de explicar determinados aspectos do 

comportamento, é provável que nenhuma delas contenha um suporte empírico tão 

consistente ou tanta generalização como a teoria da expectativa (Muchinsky, 1994).  

Portanto, esta se mostra como um bom diagnóstico dos componentes da motivação, 

proporcionando uma base racional sobre como avaliar o esforço investido pela pessoa, 

justificando, desse modo, sua utilização para fundamentação deste estudo.  

Finalmente, os conceitos da teoria da expectativa de Vroom serão aplicados aqui 

no contexto de uma perspectiva psicossociológica, pois se entende que a história pessoal 

do indivíduo (sua trajetória), a inserção social das pessoas no mundo e/ou contexto 

psicossocial vivenciado, entre outros aspectos da construção da subjetividade, estão por 

trás da atribuição de valência, instrumentalidade e expectativa aos diferentes resultados 

do trabalho. Nesse sentido, as considerações sobre o contexto de trabalho dos 

participantes no capítulo 2 desta tese deixavam entrever a preocupação de permitir 
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contextualizar tais atribuições quando da reflexão sobre os resultados. A Figura 10 

intenciona representar essa compreensão.  

Figura 10 

Análise da motivação em Vroom, numa perspectiva psicossociológica. 
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Capítulo 4: Método do estudo 

 

4.1. Objetivos da pesquisa  

 

 Conforme anunciado no capítulo da problematização, o principal objetivo desta 

pesquisa é estudar a motivação para o trabalho dos profissionais de saúde vinculados às 

unidades básicas da rede de saúde do município de Natal/RN. 

 Para atingir esse objetivo mais amplo, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

• Identificar a valência atribuída pelos profissionais de saúde das UBS’s aos 

resultados esperados no seu trabalho. 

• Identificar que expectativas os profissionais de saúde das UBS’s têm com 

relação aos resultados do seu trabalho.  

• Descrever a percepção dos profissionais de saúde das UBS’s quanto à eficácia 

do seu trabalho para a obtenção dos resultados esperados. 

• Avaliar se os resultados encontrados se diferenciam entre profissionais de saúde 

existentes nas UBS’s e por características sociodemográficas dos mesmos. 

• Identificar a atual configuração da motivação dos profissionais de saúde das 

UBS’s. 

 

Por sua vez, a consecução de tais objetivos (geral e específicos) partiu das 
seguintes questões de pesquisa: 

• Que valência é atribuída pelos profissionais de saúde das UBS’s aos resultados 

esperados no seu trabalho? 

• Que expectativas os profissionais de saúde das UBS’s têm com relação aos 

resultados do seu trabalho?  

• O trabalho realizado pelos profissionais de saúde das UBS’s é percebido como 

um meio eficaz para a obtenção dos resultados esperados? 

• Os resultados encontrados se diferenciam entre os profissionais de saúde 

existentes nas UBS’s e pelas características sociodemográficas dos mesmos? 
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• Como se configura atualmente a motivação dos profissionais de saúde das 

UBS’s? 

 

4.2. Design de pesquisa 

Os participantes do presente estudo foram os profissionais de saúde vinculados 

às unidades básicas da rede de saúde do município de Natal/RN. Ao todo, são 60 

UBS’s, distribuídas em cinco distritos, do seguinte modo: 14 no Distrito Norte I, 13 no 

Distrito Norte II, 8 no Distrito Sul, 11 no Distrito Leste e 14 no Distrito Oeste. O total 

de profissionais em cada distrito é mostrado na Tabela 7. 

O estudo foi pensado para ser realizado em duas etapas: uma primeira, numa 

perspectiva amostral, com aplicação de um questionário estruturado (Inventário da 

Motivação e Significado do Trabalho – IMST) que, em estudos anteriores, mostrou-se 

adequado para avaliar motivação; e uma segunda etapa, que consistiu de entrevistas, 

com o objetivo de melhor acercar-se da realidade dos profissionais de saúde das UBS’s. 

A adoção desses dois caminhos permitiu a triangulação dos dados que, por sua vez, 

favoreceu a confrontação das informações, contribuindo para melhor compreensão do 

fenômeno em estudo. Ressalta-se que a adoção de mais de um método é coerente com a 

perspectiva adotada na presente tese. Essas duas etapas são em seguida descritas.  

      

4.3. Primeira etapa: Aplicação do IMST 

Objetivando definir a amostra para a coleta de dados, buscou-se informações 

junto a SMS sobre o quantitativo dos profissionais de saúde em cada distrito e unidade. 

Porém, não foram encontradas informações consistentes junto a SMS. O que foi dito é 

que os dados referentes ao quantitativo de pessoal na rede de saúde ainda não estavam 

sistematizados e, desse modo, os mesmos teriam que ser obtidos diretamente com os 

gestores de cada unidade. Além disso, há uma constante movimentação de profissionais 

de uma unidade para outra ou de uma unidade para outro estabelecimento da rede, 

agravando a confiabilidade dos dados obtidos. Na tentativa de sanar esse problema, foi 

marcada uma reunião com os gerentes de cada distrito, objetivando saber o melhor 

modo de obter os quantitativos dos profissionais de saúde por distrito e, ao mesmo 

tempo, apresentar a estes a proposta da pesquisa e solicitar o apoio para a sua 

consecução. Esse apoio consistia na divulgação formal da pesquisa, feita pelo gerente de 
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cada distrito aos das UBS, para que dessem livre acesso aos pesquisadores (o autor do 

presente projeto e dois bolsistas de iniciação científica do curso de Psicologia de uma 

faculdade privada de Natal). 

A reunião com os gerentes de cada distrito, no total de 5 (cinco), ocorreu na sede 

administrativa da SMS, no mês de setembro de 2008, contando com a presença de um 

representante da secretária de saúde, além do grupo de pesquisa. Foram feitas as devidas 

apresentações e, em seguida, dadas informações com respeito aos objetivos da pesquisa, 

a metodologia do trabalho e o cronograma traçado. Os diretores mostraram-se 

interessados, mas apresentaram as dificuldades que o grupo poderia enfrentar, tal como 

a resistência e desmotivação dos profissionais de saúde em responder pesquisas, uma 

vez que constantemente eram abordados para tal fim. De todo modo, mostraram-se 

receptivos e com prontidão para ajudar. Na oportunidade, foi aplicado com esses 

diretores o Inventário da Motivação e Significado do Trabalho (IMST). 

A partir dessa reunião, ficou também acertado que cada diretor encaminharia 

para a sede da SMS um comunicado interno contendo dados sobre os profissionais de 

saúde das UBS’s pertencentes a cada distrito, para que estes fossem repassados à equipe 

da pesquisa. De posse dos relatórios, verificou-se que as informações não eram 

uniformes, além de incompletas, ou seja, uns apresentavam, além do nome dos 

profissionais, apenas o cargo e lotação, outros apenas o quantitativo por função. 

Nenhum trazia dado sociodemográfico dos profissionais, o que dificultou e 

impossibilitou a caracterização da população quanto a esse aspecto, sendo possível 

apenas quantificar os profissionais por função e distrito, conforme mostra a Tabela 7.  
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           Tabela 7 

Quantitativo de profissionais de saúde das UBS’s por Distrito Sanitário 

 

 

Cargo 

  

Distrito 

 

Norte 

1 

Norte 

2 

Sul Leste Oeste Total 

Agente Comunitário de Saúde 169 184 10 64 216 643 

Assistente Social 4 6 24 12 28 74 

Auxiliar de Enfermagem 84 85 55 17 143 384 

Auxiliar de Consultório Dentário 40 51 33 19 43 186 

Bioquímico 6  19 20 26 71 

Enfermeiro 46 36 45 26 108 261 

Farmacêutico 2 3 4 11 22 42 

Fisioterapeuta 1 8 5 6 5 25 

Fonoaudióloga  2 1 3 6 12 

Médico 59 79 126 55 210 529 

Nutricionista 5 7 23 18 29 82 

Odontólogo 41 53 36 26 73 229 

Psicólogo 5 12 18 6 16 57 

Técnico de Enfermagem 106 85 105 36 134 466 

Total      3061 

Fonte: - Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN –                        
2008 

 

Desse encontro com os gerentes, ficou acertado como estratégia para coleta a 

realização de uma reunião na sede de cada distrito, com a presença dos diretores de 

todas as UBS’s pertencentes a estes, objetivando a explicação da pesquisa e definição 

das estratégias de coleta. Essas reuniões foram realizadas no mês de outubro de 2008, 

totalizando 4 (quatro), uma vez que  as dos distritos Norte I e II foram realizadas no 

mesmo dia. Eram feitas sempre com a presença de todos os membros da equipe da 

pesquisa. O procedimento ocorreu do mesmo modo que na reunião com os gerentes dos 

distritos, ou seja, eram explicados os objetivos e metodologia, assim como era aplicado 

o IMST. A aplicação deste instrumento nesse momento foi importante, uma vez que 

oportunizou o surgimento de dúvidas as quais, provavelmente, iriam surgir durante a 

coleta propriamente dita.   

De cada reunião ficou acertado em quais UBS’s seria mais adequado fazer a 

aplicação do questionário. Essa adequação levou em consideração o número de 
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profissionais de saúde existentes, tendo em vista que algumas UBS’s contavam com 

poucos profissionais; a acessibilidade a esses profissionais em função da provável 

desmotivação de alguns, como também pela maior demanda de serviços, o que podia 

dificultar ou até impossibilitar a aplicação. Diante dessas observações, foi feito um 

calendário para a aplicação do questionário, ficando decidido que no dia agendado o 

gerente reuniria os profissionais disponíveis para que fosse feita aplicação coletiva, o 

que facilitaria muito o trabalho dos pesquisadores, principalmente no tocante às 

instruções a serem dadas.  

Esse procedimento funcionou bem em algumas UBS’s, quando nestas o gestor 

demonstrava liderança. Porém, em outras, quando o contrário sucedia, dificuldades 

como a não presença dos profissionais de saúde e reclamações das mais diversas 

surgiam. Quando isso ocorria, os gestores formavam o grupo para aplicação com 

agentes comunitários de saúde e/ou outros profissionais. Outra dificuldade que emergia 

era que em muitas situações os profissionais aguardavam apenas as instruções e não 

esperavam para preencher o questionário no momento, solicitando levá-lo para entrega 

em data posterior. Apesar de não ser o ideal, fez-se necessário atender a essas 

solicitações, porém com as devidas orientações. No entanto, muitas vezes os 

questionários não eram devolvidos e, quando isso era feito, eram entregues aos gestores 

que, por não conferirem o preenchimento no ato da entrega, gerava a necessidade de 

anulação de muitos por apresentarem vários dados em branco. O início da aplicação dos 

questionários se deu no final do mês de outubro de 2008 e sua conclusão ocorreu em 

dezembro desse mesmo ano.   

Como a aplicação foi feita levando-se em conta o acesso a cada profissional, a 

amostra composta foi do tipo acidental. Os dados foram coletados em 26 UBS’s nos 5 

distritos de saúde, de acordo com o direcionamento dado pelo diretor de cada um, em 

função da disponibilidade e acessibilidade a cada uma dessas UBS’s, conforme 

anteriormente explicado. Ao término, foram contabilizados 362 questionários válidos.  

Após fazer a tabulação dos dados e gerar tabela de frequência por ocupação, 

verificou-se que muitos não eram profissionais de saúde, no sentido de não terem uma 

formação específica para essa área. Como exemplo, pode-se citar os cargos de 

administrador, agente administrativo, arquivista, auxiliar de serviços gerais e agente de 

vigilância. Foi verificado também que em algumas profissões de saúde o número de 
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participantes foi pequeno. Desse modo, para a realização das análises, foram 

consideradas apenas as profissões de saúde com mais de 20 (vinte) participantes, as 

quais são apresentadas na Tabela 8. Importa registrar que apesar de não ser uma 

profissão de saúde, no sentido de ter uma formação específica para tanto, foi também 

considerado o agente comunitário de saúde, não somente pela quantidade de 

participantes, mas pela importância que seu papel tem assumido nas atividades inerentes 

às UBS’s, principalmente pelo fato de comporem a equipe do programa Saúde da 

Família.  

Tabela 8 

Percentual da amostra por ocupação (N=218) 

Ocupação Frequência Porcentagem 

Agente Comunitário de Saúde-ACS 76 34,9 

Auxiliar de Consultório Dentário-ACD 20 9,2 

Dentista 29 13,3 

Enfermeiro 32 14,7 

Médico 24 11,0 

Técnico em Enfermagem 37 17,0 

Total 218 100,0 

 

A composição da amostra passou então a ser de 218 profissionais de saúde. 

Desse total, 52 eram do distrito Norte I, 52 do Norte II, 39 do distrito Sul, 27 do distrito 

Leste e 48 do distrito Oeste. Aqui importa ressaltar a constante preocupação em manter 

a representatividade da amostra por distrito, mesmo não se tendo a intenção de fazer 

análises comparativas nesse sentido. Essa amostra apresentou como principais 

características o seguinte: a maioria é casada (55%), do sexo feminino (86,2%), tem 

filhos (76,6%) e idades variando de 23 a 63 anos (M = 42, 79; DP = 9,02). Em relação 

ao nível de escolaridade, 47,7% completaram o ensino médio e 47,3 % possuem nível 

superior. O tempo mínimo de serviço na instituição é de um ano e o tempo máximo 36 

anos (M = 13,50; DP = 8,30). Conforme foi explicado anteriormente, na SMS não havia 

um banco de dados com informações quantitativas e qualitativas atualizadas sobre os 

profissionais de saúde por unidade básica, pelos motivos também já expostos, o que de 

certo modo prejudica uma avaliação da representatividade da amostra.   
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4.3.1. Instrumento de coleta – O IMST  

Conforme já falado no início deste capítulo, a primeira etapa do estudo foi feita 

utilizando-se o Inventário da Motivação e Significado do Trabalho (IMST), que em 

estudo anterior mostrou-se adequado à compreensão do fenômeno da motivação. O 

IMST (Apêndice 1) foi criado pensando em melhor equipar os profissionais e 

pesquisadores com um instrumento confiável sobre os construtos referidos na sua 

designação.  

A elaboração do IMST (Borges; Alves-Filho, 2001) ocorreu a partir da 

ampliação do Inventário do Significado do Trabalho (Borges, 1997, 1999), pela 

absorção de conceitos da teoria da motivação designada como Teoria das Expectativas 

(Vroom, 1964, 1969) e das categorias empíricas levantadas por meio de entrevistas com 

bancários e profissionais de saúde em Natal. O IMST conta com três pesquisas (Borges; 

Alves-Filho, 2001; 2003; 2005), todas puseram em teste sua validade, consistência e 

estrutura fatorial, além de que promoveram seu gradual aperfeiçoamento. Os 

fundamentos conceituais do IMST, validade e consistência, aplicação, apuração das 

respostas e orientação para interpretação encontra-se publicado como um capítulo do 

livro Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e gestão, 

organizado por Siqueira et al. (2008).  

A escala dos atributos valorativos mensura os seguintes fatores: Justiça no 

Trabalho (r2=0,12 e Alfa=0,81), Auto-expressão e Realização Pessoal (r2=0,12 e 

Alfa=0,81), Sobrevivência Pessoal e Familiar (r2=0,05 e Alfa=0,78), e Desgaste e 

Desumanização (r2=0,04 e Alfa=0,77). A dos fatores de expectativa, por sua vez, 

mensura os seguintes: Auto-expressão e Justiça no Trabalho (r2= 0,28 e Alfa= 0,94), 

Segurança e Dignidade (r2= 0,08 e Alfa= 0,71), Desgaste e Desumanização (r2= 0,04 e 

Alfa= 0,83), e Responsabilidade (r2= 0,04 e Alfa= 0,66). E, finalmente a escala dos 

fatores de instrumentalidade mensura: Envolvimento (r2= 0,23 e Alfa= 0,88), Justiça no 

Trabalho (r2= 0,09 e Alfa= 0,89), Desgaste e Desumanização (r2= 0,05 e Alfa= 0,72), e 

Reconhecimento e Independência Econômica (r2= 0,04 e Alfa= 0,81)11.  

O IMST não mensura diretamente a valência. Isso ocorre porque, segundo 

Borges, Alves-Filho e Tamayo (2008), a diferença conceitual sutil entre atributos 

                                                 
11 Todos esses fatores foram conceituados e descritos no capítulo anterior. 
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valorativos e valência não justificaria ter os dois conteúdos no mesmo inventário. A 

compreensão é que a partir da distribuição dos escores dos atributos valorativos 

podemos tomar alguns fatores como de valência positiva (+1) e outros, negativa (-1). 

Àqueles para os quais foram encontradas as médias altas com pequeno desvio-padrão 

atribuiu-se valência positiva. Sobre aqueles com tendência a escores baixos, refletiu-se 

um pouco mais. Esse era o caso exclusivamente do fator valorativo Desgaste e 

Desumanização. O que ficou entendido é que tal fator pode ser tomado como valor, 

porque os participantes das amostras podem considerar ser certo o trabalho gerar esse 

tipo de resultado e podem entender que não há como eliminar o desgaste e 

desumanização, sendo esse resultado, inclusive, prova de que alguém realmente se 

esforçou, mas as pessoas não tendem a desejar desgaste e desumanização no trabalho. 

Por isso, considerou-se que a tal fator é pertinente atribuir uma valência negativa (-1). 

Vale lembrar que valência é o grau de desejabilidade ou proporção no qual  um 

resultado é atrativo ao sujeito. 

Segundo Borges, Alves-Filho e Tamayo (2008), tal compreensão afeta a forma 

de aferição da força motivacional a partir das respostas que os indivíduos apresentam ao 

IMST. Desse modo, estima-se a força motivacional pelo produto dos somatórios dos 

escores nos fatores de expectativas e o somatório dos escores nos fatores de 

instrumentalidade, subtraído o produto dos escores no fator de expectativa e de 

instrumentalidade referidos a resultados indesejáveis (ou não atrativos) do trabalho, ou 

seja, para os resultados os quais, por hipótese,  atribui-se valência negativa. 

Quanto à forma, o IMST inicia-se por uma apresentação, seguida das instruções, 

nas quais se trata dos objetivos, do anonimato do participante, do compromisso da 

equipe com o sigilo das respostas individuais, do conteúdo do questionário, da forma de 

respondê-lo e de exemplos de questões extras com o mesmo estilo das que serão 

respondidas. Em seguida, apresenta-se a primeira parte, referente aos atributos 

valorativos, que é composta de 61 itens na forma de frases, cada uma descrevendo um 

valor do trabalho específico. O participante responde escrevendo pontos de 0 a 4 em 

linha tracejada que antecede a frase, apontando quanto a frase descreve algo que o 

trabalho deve ser. 

Segue-se, então, a segunda parte, referente às expectativas e aos atributos 

descritivos, com 62 itens, precedidos por nova instrução, contendo exemplos de 
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questões extraordinárias respondidas. Os itens expressam possíveis resultados do 

trabalho. Para mensuração desses componentes (expectativas e atributos descritivos), foi 

adotado um formato tabular, no qual o participante apresenta duas respostas para cada 

item, uma dizendo quanto espera que o resultado indicado no item ocorra (expectativa) 

e outra dizendo quanto observa aquele resultado na prática (atributos descritivos). Essas 

respostas também são apresentadas numa escala de 0 a 4. 

Por fim, apresenta-se a terceira parte, referente à instrumentalidade, composta de 

48 itens (resultados do trabalho), aos quais o participante responde atribuindo pontos de 

0 a 4 (escreve em linha tracejada antes do item), indicando quanto o seu desempenho é 

útil para obter o referido resultado. 

Quanto ao formato, o IMST é apresentado como um caderno cujo tamanho 

corresponde a meia folha de papel A4. Considera-se tal formato adequado para uma 

apresentação coerente com a seriedade dos propósitos do IMST e, ao mesmo tempo, que 

facilite o manuseio de quem  vai  responder.  

Para as análises, foram utilizados os fatores relacionados aos atributos 

valorativos, expectativa e instrumentalidade.  Os fatores relacionados aos atributos 

descritivos não foram utilizados, uma vez que não são necessários para a análise da 

motivação baseada na teoria da expectativa.  

 

4.3.2. Procedimentos de análise dos dados  

  As respostas dos participantes da amostra, coletadas através do IMST, foram 

registradas na forma de banco de dados do SPSS (Statistical Package for Social Science 

for Windows), através do qual foram aplicados os procedimentos de análises estatísticas 

(descritivas) preliminares (média, desvio padrão, frequência e porcentagem) com a 

finalidade de caracterizar a amostra. Para a consecução dos objetivos de pesquisa, 

aplicaram análises descritivas e inferências que serão detalhados à proporção que se 

desenvolver o relato sobre as análises dos resultados (capítulo subsequente).  
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4.4. Segunda etapa – entrevistas  

 A segunda etapa do estudo foi realizada através de um roteiro de entrevista 

semiestruturada (Apêndice 2) com os profissionais de saúde, como também com os 

gestores das UBS’s. O objetivo dessa etapa foi a apreensão e compreensão do maior 

número possível de aspectos relacionados à motivação dos profissionais de saúde, 

conforme anteriormente explicitado, permitindo confrontar com os resultados da 

primeira etapa, tendo em vista uma melhor aproximação da realidade. 

 As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2010, com 29 (vinte e 

nove) profissionais de 6 (seis) UBS’s, em 3 (três) distritos (Sul, Leste e Norte). O alvo 

das entrevistas foram, além do Diretor da UBS’s, as mesmas categorias profissionais 

selecionadas para análise na etapa realizada com o IMST. Para tanto, entrou-se em 

contato com o Diretor da UBS’s, falou-se sobre o propósito das entrevistas, solicitando-

lhe autorização para entrevistar os profissionais, além do consentimento livre e 

esclarecido de cada profissional entrevistado. Todos os diretores foram solícitos, 

reservando um local para as entrevistas e encaminhando os profissionais de acordo com 

a possibilidade de cada um, além de conceder sua própria entrevista. Importa registrar 

que a escolha dos profissionais a serem entrevistados foi por acessibilidade, sendo a 

quantidade definida pelo critério de saturação, ou seja, quando se percebia a repetição 

de conteúdos nas entrevistas.  De todo modo, procurou-se garantir entrevistas com 

profissionais das ocupações que serviram de análise na primeira etapa com o IMST.  

Assim, as 29 entrevistas realizadas ficaram assim distribuídas: 4 diretores, 3 

médicos, 4 dentistas, 4 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, 4 auxiliares de 

consultório dentário e 4 agentes comunitários de saúde. Esses participantes 

apresentaram como principais características as seguintes: a maioria é casada (16), do 

sexo feminino (24), tem filhos (27) e idades variando de 24 a 66 anos, com média de 45 

anos. Em relação ao nível de escolaridade, 21 possuem nível superior completo, 8 

completaram o ensino médio.   

 Para um registro mais seguro e preciso, fez-se uso de gravação das entrevistas 

através de aparelho MP3, após prévio consentimento dos sujeitos. Posteriormente, as 

falas foram transcritas, submetidas à análise e, por fim, a reflexão sobre seus resultados 

foi desenvolvida confrontando-os aos resultados da primeira etapa. 
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4.4.1. Instrumento de coleta – roteiro de entrevista 

 Foram utilizados dois roteiros de entrevista, um elaborado para ser aplicado com 

os gestores e outro para ser aplicado com os profissionais de saúde. A explicação para o 

uso de dois roteiros é que mesmo havendo perguntas comuns, havia outras específicas, 

principalmente para os profissionais de saúde, foco do estudo.  

 Cada roteiro foi preparado com bloco de perguntas (geradoras e/ou principais, e 

de detalhamento) relacionadas às dimensões consideradas relevantes à compreensão do 

fenômeno em estudo. Para os diretores, essas dimensões foram as motivações iniciais 

para trabalhar nas UBS’s, a função gerencial nas UBS’s e a Motivação dos 

profissionais. Para os profissionais, as dimensões foram motivações iniciais para 

inserção nas UBS’s, valência, expectativa, instrumentalidade, visão sobre a SMS, 

relações de trabalho e força motivacional.  

 

4.4.2. Procedimentos de análise dos dados 

Para análise das entrevistas, utilizou-se análise de conteúdo (Bardin,1995; 

Minayo, 1999), optando-se pela técnica de análise temática proposta por Bardin (1995). 

Para operacionalizar tal análise, inicialmente as entrevistas foram transcritas para 

posteriores leituras, interpretação e categorização das respostas a partir das etapas 

propostas por essa autora, quais sejam: 

� Pré-análise – que consistiu na organização do material a ser analisado com o 

objetivo de sistematizar as ideias iniciais, de modo a torná-las operacionalizáveis. Para 

contato exaustivo com as entrevistas transcritas, fez-se uso de leitura flutuante, o que 

permitiu a seleção das partes necessárias às análises e exclusão das desnecessárias. Feito 

isso, todo o material (entrevistas) foi colocado em forma de banco de dados do software 

QDA-Miner, o qual possibilitou não somente esse passo, mas os que se seguiram, os 

quais foram: 

� A exploração do material – que foi o trabalho propriamente dito da análise, 

através da identificação e codificação das categorias empíricas existentes nas respostas. 

Esse procedimento foi feito por dois juízes;  

� Reorganização e enxugamento das categorias encontradas; 
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� Tratamento dos resultados obtidos – etapa em que as respostas categorizadas, 

lançadas na forma de banco de dados do programa QDA Miner, geraram as estatísticas 

descritivas; 

Os resultados gerados a partir das respostas apresentadas tanto ao IMST quanto 

às entrevistas foram analisados tendo como base o contexto do estudo e o referencial 

teórico utilizado na pesquisa, buscando estabelecer as relações e confrontações 

possíveis e necessárias com o propósito de assegurar uma compreensão mais precisa do 

sentido dos resultados, o que será mostrado no capítulo 5, que segue a este.  
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Capítulo 5: Análise dos Resultados 

 

 Este capítulo objetiva apresentar os resultados encontrados nas duas etapas 

planejadas para o estudo, conforme explicitado no capítulo do método. Inicialmente 

serão apresentados os resultados dos dados obtidos na primeira etapa, com a aplicação 

do Inventário da Motivação e do Significado do Trabalho (IMST); em seguida, os 

resultados das análises das entrevistas realizadas na segunda etapa do estudo. Ambos os 

resultados estão descritos partindo dos objetivos traçados para a tese. 

 

5.1. O que revela o IMST  

O primeiro objetivo traçado foi identificar a valência atribuída pelos 

profissionais de saúde das UBS’s aos resultados esperados pelo seu trabalho. Tendo em 

vista a consecução desse objetivo, estimou-se os escores nos fatores, levantando-se as 

médias e os desvios-padrão da amostra em cada fator, bem como a frequência de 

participantes por intervalos da distribuição de escores (0 a 4), cujos valores são 

mostrados na Tabela 9. Observando essa distribuição, verifica-se que as maiores 

frequências de profissionais de saúde ocorrem nos intervalos de escores mais elevados 

(x > 3), no fator (FV2) Autoexpressão e Realização Pessoal e no fator (FV3) 

Sobrevivência Pessoal e Familiar. Nesses fatores, o desvio-padrão é menor. No fator 

(FV1) Justiça no Trabalho ocorre uma maior dispersão, com maiores concentrações de 

profissionais nos intervalos moderado inferior (1 < x  ≤ 2), moderado superior (2 < x  ≤ 

3) e superior (x > 3), sendo que, nesse último intervalo, a frequência é um pouco mais 

elevada que nos dois anteriores. Ainda nesse fator, há uma pequena concentração de 

profissionais no intervalo inferior (x< 1). No fator (FV4) Desgaste e Desumanização, 

também ocorre uma maior dispersão, porém de maneira diferente que no fator FV1, ou 

seja, as maiores frequências estão nos intervalos inferior (x< 1), moderado inferior (1 < 

x  ≤ 2) e moderado superior (2 < x  ≤ 3), sendo no intervalo moderado inferior que 

ocorre a maior concentração de profissionais. E ao contrário do fator FV4, a menor 

frequência de profissionais ocorre no intervalo superior (x > 3). Vale salientar que são 

nos fatores FV1 e FV4 que ocorrem os maiores desvios-padrão (respectivamente, 1,04 e 

0,85). 
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Tabela 9 

Escores dos participantes nos fatores valorativos (N= 218) 

Fatores 
 

Média 
 

Desvio-
padrão 

 

Frequência de participantes por 
intervalos 

 
x ≤ 1 1 < x  ≤ 2 2 < x  ≤ 3 x > 3 

 
FV1 – Justiça no Trabalho 2,51 1,04 7,8 28,0 30,7 33,5 

 
FV2 –  Autoexpressão e Realização Pessoal 3,43 0,45 0,0 0,5 16,1 83,5 

 
FV3 –  Sobrevivência Pessoal e Familiar 3,42 0,50 0,0 1,4 17,4 81,2 

 
FV4 –  Desgaste e Desumanização 1,77 0,85 21,1 37,6 32,1 9,2 

ANOVA  F=  514,83  para p< 0,001 

 

 

Pode-se observar, portanto, na Tabela 9, que os profissionais de saúde 

apresentam médias com magnitudes diferentes entre os fatores, o que é corroborado 

pela ANOVA (F= 514,83 para p < 0,001). Por sua vez, teste post hoc (Bonferroni) 

revelou haver três níveis distintos de valência, conforme se pode visualizar na Figura 

11.  

 

                                  Figura 11.  Níveis identificados nos fatores de valência 

 

FV2 – Autoexpressão e Realização 
Pessoal (M= 3,43) 

 

FV3 – Sobrevivência Pessoal e Familiar 
(M= 3,42) 

  

FV4 – Desgaste e Desumanização  
(M= 1,77) 

  

FV1 – Justiça no Trabalho (M=2,51) 
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De acordo com a Figura 10, em um primeiro nível de valência estão os fatores 

(FV2) Autoexpressão e Realização Pessoal (M= 3,43) e (FV3) Sobrevivência Pessoal e 

Familiar (M= 3,42), cujas médias, de acordo com o teste post hoc (Bonferroni), não 

apresentam diferenças significativas entre si (diferença média= 0,14 para p= 0,69); em 

um segundo nível,  encontra-se o fator (FV1) Justiça no Trabalho, cuja média difere de 

forma estatisticamente significativa com as médias dos fatores do primeiro nível, FV2 e 

FV3 (sucessivamente diferenças médias= -0, 92 e -0,90 para p < 0,001) e com a média 

do fator que se encontra no último nível, (FV4) Desgaste e Desumanização (diferença 

média= 0,14 para p= 0,69). 

Conforme mostra a Figura 12, no estudo de 2001 (Borges & Alves-Filho) 

encontrou-se no fator Justiça no Trabalho uma média de 3,65, sendo esta a maior média; 

no fator Realização, média de 3,41; em Bem-estar, 3,49; no fator AutoExpressão, 3,54; 

e, em Desgaste e Desumanização, uma média de 1,97. No estudo de 2003, esses autores 

encontraram média de 2,54 para Justiça no Trabalho, bem abaixo do valor encontrado 

em 2001, verificando-se claramente que no tempo decorrido entre os dois estudos houve 

uma queda considerável nesse fator, revelando que os profissionais de saúde não 

valorizam Justiça do Trabalho da mesma forma. Também encontraram uma média de 

3,46 em Autoexpressão e Realização Pessoal; 3,42 em Sobrevivência Pessoal e 

Familiar; e média de 1,82 para Desgaste e Desumanização.  

 



128 
 

 

 

 

                                  Figura 12. Médias encontradas nos Fatores Valorativos 

 

Como se pode verificar na Figura 12, o número de fatores valorativos no 

primeiro estudo (2001) era maior que no estudo de 2003, como também não eram 

exatamente iguais quanto à composição (conjunto de itens) ou conteúdo, mas, por 

equivalência, é possível afirmar serem as médias dos fatores muito próximas, 

importando, no entanto, uma observação com relação ao escore do fator Justiça no 

Trabalho. No estudo atual, o escore nesse fator se assemelha ao estudo de 2003, sendo 

ainda um pouco menor e, apesar das diferenças entre as médias não serem 

estatisticamente significantes, revela que no tempo decorrido entre os dois estudos 

houve uma manutenção da percepção dos profissionais de saúde com relação a esse 

fator, sendo que o ideal era ter aumentado o escore. Desse modo, em nível de valência, 

esse fator contribui de forma desfavorável à motivação desses profissionais, à medida 

que pode implicar na sua diminuição. 

FATORES VALORATIVOS 

2001 2003 ATUAL 

Justiça no Trabalho 
M= 3,65 

Justiça no Trabalho 
M= 2,54 

 

Justiça no Trabalho 
M= 2,51 

 

Realização 
M= 3,41 

Bem-estar 
M= 3,49 

Autoexpressão 
M= 3,54 

Autoexpressão e 
Realização Pessoal  

M = 3,46 

Sobrevivência Pessoal 
e Familiar M= 3,42 

Desgaste e 
Desumanização M= 

1,82 

Autoexpressão e 
Realização Pessoal  

M = 3,43 

Sobrevivência Pessoal 
e Familiar M= 3,42 

 

Desgaste e 
Desumanização M= 

1,77 

Desgaste e 
Desumanização M= 1,97 
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Assim, sendo valência (Vroom, 1964/1995) uma orientação dos trabalhadores 

acerca dos resultados esperados em termos de atração ou não, podemos dizer que os 

resultados mais atrativos para os profissionais de saúde são os relacionados ao fator 

Autoexpressão e Realização Pessoal e ao fator Sobrevivência Pessoal e Familiar, sendo 

então os que mais contribuem, em termos de valência, para o aumento da força 

motivacional dos profissionais de saúde das UBS,’s. Por outro lado, os resultados 

menos atrativos e, portanto, os que podem contribuir para baixar a força motivacional 

desses profissionais, são os relacionados à Justiça no Trabalho, seguido por Desgaste e 

Desumanização.  

No entanto, de acordo com Vroom (1964/1995), não é a valência sozinha que irá 

resultar numa força motivacional elevada ou baixa dos profissionais de saúde. Para o 

autor, além da valência existem, por parte dos trabalhadores, expectativas de que 

determinados resultados ocorram ou não no seu trabalho e essas também contribuem 

para a força motivacional. Nesse sentido, outro objetivo traçado para a tese foi saber o 

que os profissionais de saúde esperam com o trabalho que desempenham nas UBS’s.   

Observando a Tabela 10 e examinando a coluna das frequências de participantes 

por intervalo, nos fatores de expectativa, pode-se verificar que os profissionais de saúde, 

em três desses fatores (FE1) Autoexpressão e Justiça no Trabalho, (FE2) Segurança e 

Dignidade e (FE4) Responsabilidade se concentram no intervalo no qual os escores são 

maiores que 3 (escala de 0 a 4). É nesses fatores que os desvios-padrão são menores. No 

outro fator (FE3) Desgaste e Desumanização, no qual o desvio-padrão é maior, as 

respostas mostram-se mais dispersas, sendo as maiores frequências de profissionais nos 

intervalos moderado superior (2 < x  ≤ 3) e moderado inferior (1 < x  ≤ 2). Ainda nesse 

fator, observa-se concentração de participantes no intervalo superior (x > 3), como 

também no intervalo inferior (x ≤ 1). 
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Tabela 10 

Escores dos participantes nos fatores de expectativa (N= 218) 

  Fatores 
 

Média 
 

Desvio-
padrão 

 

 
Frequência de participantes por intervalos 

 
x ≤ 1 1 < x  ≤ 2 2 < x  ≤ 3 x > 3 

 
FE1 – Autoexpressão e Justiça 
no     Trabalho 

3,52 0,57 0,0 3,2 13,3 83,5 

 
FE 2 – Segurança e Dignidade 3,50 0,67 0,0 5,0 12,4 82,5 

 
FE3 – Desgaste e 
Desumanização 

2,10 0,81 8,7 35,3 42,7 13,3 

 
FE4 – Responsabilidade 3,34 0,69 0,5 4,6 17,0 78,0 

ANOVA  F=  145,64  para p< 0,001 

  

Pode-se observar por essa Tabela que os profissionais de saúde apresentam 

médias com magnitudes diferentes entre os fatores, o que é corroborado pela ANOVA 

(F=  145,64  para p< 0,001). Por sua vez, assim como nos fatores de valência, teste post 

hoc (Bonferroni) revelou haver também três níveis distintos de expectativa, conforme se 

pode visualizar na Figura 13.  

 

 

                   Figura13. Níveis identificados nos fatores de expectativa 

 

FE1 – Autoexpressão e Justiça no     
Trabalho (M = 3,52) 

 

FE2 – Segurança e Dignidade  
(M= 3,50) 

  

FE3 – Desgaste e Desumanização  
(M= 2,10) 

  

FE4 – Responsabilidade 
(M= 3,34) 
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De acordo com a Figura 13, em um primeiro nível de expectativa estão os 

fatores (FE1) Autoexpressão e Justiça no Trabalho (M= 3,52) e (FE2) Segurança e 

Dignidade (M= 3,50), cujas médias, de acordo com o teste post hoc, não apresentam 

diferenças significativas entre si (diferença média= 0,17 para p= 0,59). Isso significa 

dizer que o mais esperado por esses profissionais no seu trabalho é oportunidade para se 

sentirem reconhecidos, expressar sua criatividade, influenciar nas decisões e obter 

justiça no trabalho, nas formas de assistência pessoal e familiar, sustento, estabilidade e 

proporcionalidade entre esforço e recompensas econômicas. Esse é o conjunto de itens 

referentes ao fator Autoexpressão e Justiça no Trabalho. E igualmente esperam no 

trabalho poder contar com adoção de medidas de segurança e com respeito ao 

profissional como pessoa, em condições de igualdade (conjunto de itens referentes ao 

fator (FE2) Segurança e Dignidade).    

 Em um segundo nível se encontra o fator (FE4) Responsabilidade, cuja média 

difere de forma estatisticamente significativa com as médias dos fatores do primeiro 

nível, FE1 e FE2 (respectivamente diferenças médias= -1,75 e -1,589 para p < 0,001) e 

com a média do fator que se encontra no último nível, (FE3) Desgaste e Desumanização 

(diferença média= 0,24 para p<0,001). Assim, após esperarem resultados referentes ao 

fator Autoexpressão e Justiça no Trabalho e ao fator Segurança e Dignidade, os 

profissionais de saúde das UBS’s esperam ser responsáveis pelo que fazem, assumindo 

suas ocupações, suas obrigações e respeitando a hierarquia (conjunto de itens que 

compõem o fator Responsabilidade). Em seguida, num terceiro plano, mesmo 

atribuindo menor expectativa, os profissionais de saúde esperam esgotamento, 

ocuparem-se, trabalhar com pressa, desumanizarem-se (negando a própria condição 

humana), receberem recompensas econômicas aquém de seus esforços e exercerem 

esforços físicos (conjunto de itens relacionados a Desgaste e Desumanização). 

 No estudo desenvolvido por Borges e Alves-Filho em 2001, com profissionais 

de saúde em Natal, conforme mostra a Figura 14, encontrou-se no fator denominado 

Justiça no Trabalho e Autoexpressão um escore de 3,43; no fator Bem-estar e 

Independência, 3,41; em Responsabilidade, 3,40; e, em Desgaste e Desumanização, um 

escore de 1,88. No estudo de 2003, também desenvolvido por Borges e Alves-Filho, 

ainda envolvendo profissionais de saúde, os escores encontrados foram: 3,56 no fator 

Autoexpressão e Justiça no Trabalho; 3,47 em Segurança e Dignidade; 3,30 em 
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Responsabilidade; e 2,11 em Desgaste e Desumanização. Apesar de os fatores não 

serem exatamente iguais, o que se revela nas diferentes nomenclaturas12, também é 

possível, por equivalência, afirmar que as médias foram muito próximas.  

 

 

                Figura 14. Médias encontradas nos Fatores de Expectativa 

 

Pelos resultados acima expostos, os fatores em expectativa que mais contribuem 

para elevar a força motivacional dos profissionais de saúde são os de Autoexpressão e 

Justiça no Trabalho, Segurança e Dignidade e o fator Responsabilidade. Por outro lado, 

o fator que contribui para baixar a força motivacional desses profissionais é o fator 

Desgaste e Desumanização.  Entretanto, assim como em valência, expectativa é apenas 

mais um elemento que contribui para a força motivacional (Vroom, 1964/1995), e, 

desse modo, sozinha, apenas pode revelar o que mais contribui para elevar ou baixar a 

força motivacional. Para o autor, além da valência e da expectativa, um terceiro e último 

elemento se faz necessário para que se encontre a força motivacional. Esse elemento é a 

instrumentalidade que, na teoria (Vroom, 1964/1995), significa a percepção de que o 
                                                 
12 Importa ressaltar  que esses dois estudos, 2001 e 2003, serviram para aperfeiçoamento do IMST. 

FATORES DE EXPECTATIVA 

2001 2003 ATUAL 

Justiça no Trabalho e 
Autoexpressão 

M = 3,43 

Justiça no Trabalho e 
Autoexpressão  

M = 3,56 

Autoexpressão e 
Justiça no Trabalho 

M = 3,52 

Bem-estar e 
Independência  

M = 3,41 

Responsabilidade  
M = 3,40 

 

Desgaste e 
Desumanização  

M = 1,88 

Segurança e 
Dignidade  
M = 3,47 

Responsabilidade  
M = 3,30 

 

Desgaste e 
Desumanização 

M = 2,11 

Segurança e 
Dignidade  
M = 3,50 

Responsabilidade  
M = 3,34 

 

Desgaste e 
Desumanização 

M = 2,10 
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trabalho que se faz é um meio eficaz para a obtenção dos resultados esperados. Assim, 

outro objetivo traçado para esta tese foi saber se os profissionais de saúde das UBS’s 

percebem seu trabalho como instrumental para alcançar os resultados.  

Observando a Tabela 11 e examinando a coluna das frequências de participantes 

por intervalo nos fatores de instrumentalidade,  pode-se verificar que apenas em um dos 

quatro fatores (FI1) Envolvimento, ocorre maior concentração dos profissionais de 

saúde no intervalo no qual os escores são maiores que 3.  Nos demais fatores, ocorrem 

maior dispersão, porém com concentrações elevadas no intervalo moderado superior (2 

< x  ≤ 3), o que é o caso dos fatores (FI3) Desgaste e Desumanização e (FI4) 

Reconhecimento e Independência Econômica. Vale ressaltar que o fator (FI3) Desgaste 

e Desumanização apresenta uma frequência considerável no intervalo superior (x > 3), 

bem como o maior desvio-padrão. Além disso, a somatória das frequências dos 

intervalos moderado superior e superior em FI3 pode indicar que apesar dos resultados 

referentes ao fator Desgaste e Desumanização serem pouco valorizados e esperados 

pelos profissionais de saúde, conforme mostram as Tabelas 1 e 2,  estes percebem o seu 

trabalho como responsável por sua obtenção.  

No Fator (FI2) Justiça no Trabalho também ocorre dispersão. Porém, de modo 

inverso ao do fator Desgaste e Desumanização, em Justiça no Trabalho as maiores 

frequências ocorrem nos intervalos moderado inferior (1 < x  ≤ 2) e moderado superior 

(2 < x  ≤ 3). Além disso, é nesse fator que ocorre a maior concentração de profissionais 

de saúde no intervalo inferior (x ≤ 1) e a menor no intervalo superior (x > 3). Outrossim, 

a somatória das frequências dos intervalos  moderado inferior deixa evidente que os 

profissionais de saúde não percebem o seu esforço no trabalho como responsável pela 

obtenção de Justiça no Trabalho.  
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Tabela 11 

Escores dos participantes nos fatores de instrumentalidade (N=218) 

Fatores 
 

Média 
 

Desvio-
padrão 

 

Frequência de 
participantes por 

intervalos 
 

x ≤ 
1 

1 < x  
≤ 2 

2 < x  
≤ 3 

x > 
3 

 
FI1 –  Envolvimento 3,32 0,49 0,0 1,4 18,3 80,3 

 
FI2 – Justiça no Trabalho  1,67 0,65 16,5 53,7 28,4 1,4 

 
FI 3 –  Desgaste e Desumanização 2,37 0,73 2,8 27,1 52,3 17,9 

 
FI4  – Reconhecimento e Independência Econômica 2,87 0,65 0,5 11,0 43,1 45,4 

ANOVA  F=  518,30  para p< 0,001 

 

Pode-se observar, pela Tabela 11, que os profissionais de saúde apresentam 

médias com magnitudes diferentes entre os fatores, o que é corroborado pela ANOVA 

(F= 518,30 para p< 0,001). E teste post hoc (Bonferroni) revelou haver quatro níveis 

distintos de instrumentalidade, conforme se pode visualizar na Figura 15. 

  

        Figura 15. Níveis identificados nos fatores de instrumentalidade 

FI1 – Envolvimento 
(M = 3,32) 

 FI3 – Desgaste e Desumanização 
(M= 2,37) 

 

FI4 – Reconhecimento e 
Independência Econômica 

(M= 2,87)  

FI2 – Justiça no Trabalho 
(M= 1,67) 

 



135 
 

 

De acordo com a Figura 15, em um primeiro nível de instrumentalidade está o 

fator (FI1) Envolvimento (M= 3,32); em sequência, estão o fator (FI4) Reconhecimento 

e Independência Econômica (M = 2,87), o fator (FI3) Desgaste e Desumanização (M = 

2,37) e, no último nível, o fator (FI2) Justiça no Trabalho (M = 1,67).  De acordo com o 

teste post hoc, as diferenças entre as médias nesses fatores não se mostraram 

estatisticamente significantes, podendo então serem dispostas em uma hierarquia a 

partir dos valores das médias (maior para a menor).  

Isso demonstra que, em um primeiro momento, os profissionais de saúde 

percebem a importância do seu desempenho no trabalho nas UBS’s como útil para 

resolverem problemas, serem responsáveis pelas decisões, sentirem-se dignos, 

adaptados às normas, respeitadores da hierarquia, identificados com as tarefas, 

merecedores de confiança, incluídos no grupo e serem produtivos e eficientes; em um 

segundo momento, percebem a utilidade do seu desempenho para obtenção de 

reconhecimento pelo mérito, de consideração pelas suas opiniões, de oportunidade de 

profissionalização, de independência econômica e de garantia de sustento; em um 

terceiro momento, vem a percepção de que seu desempenho é responsável por provocar 

esforço físico, atarefamento e pressa, por submetê-los à discriminação, por sentirem-se 

esgotados e como máquina ou animal. Em último plano, a percepção de que pelo 

desempenho no trabalho podem obter equipamentos adequados, conforto, igualdade de 

direitos, assistência, salário suficiente e proporcionalidade entre esforços e 

recompensas.  

 No estudo desenvolvido por Borges e Alves-Filho em 2001 com profissionais de 

saúde em Natal, conforme mostra a Figura 16, encontraram-se escores de 3,24 no Fator 

Envolvimento; 2,88 em Independência e Bem-estar; 2,39 em Justiça no Trabalho e 2,35 

em Desgaste e Desumanização. No estudo de 2003, os escores encontrados foram: 3,32 

em Envolvimento; 2,29 em Justiça no Trabalho; 2,22 em Desgaste e Desumanização; e 

3,07 em Reconhecimento e Independência Econômica. A proximidade dos escores e a 

ordem de grandeza das médias revelam estabilidade da percepção dos profissionais de 

saúde da instrumentalidade do desempenho para obter os resultados desejados. Observa-

se ainda que nesses dois estudos o número de fatores era o mesmo (quatro fatores) e a 

nomenclatura pouco diferia.  
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                          Figura 16. Médias encontradas nos Fatores de Instrumentalidade 

 

O que chama a atenção é a queda no escore do fator Justiça no Trabalho (M = 

2,35 no estudo de 2001, M = 2,22, no estudo de 2003, no atual, M = 1,67), revelando a 

percepção dos profissionais de saúde de que o seu desempenho cada vez menos 

contribui para a obtenção do conjunto de resultados que compõem esse fator. Esse dado 

ganha em importância quando nos reportamos ao fato de que Justiça no Trabalho, 

apesar de também ter apresentado em cada estudo uma diminuição na valência, vem se 

mantendo como um fator com maiores escores de expectativas. Ou seja, os profissionais 

de saúde têm elevadas expectativas nos resultados referentes à Justiça no Trabalho, 

ainda valorizam consideravelmente esses resultados, apesar da diminuição na valência, 

porém a instrumentalidade do trabalho para obtenção desses resultados tem sido cada 

vez menor.  

A relevância desses dados é justificada pelo fato de serem esses três elementos 

(valência, expectativa e instrumentalidade) que juntos compõem, segundo Vroom 

(1964/1995), a força motivacional para o trabalho. Sendo assim, quanto menor forem os 

FATORES DE INSTRUMENTALIDADE 

2001 2003 ATUAL 

Envolvimento  
M = 3,24 

Envolvimento  
M = 3,32 

 

Envolvimento  
M = 3,32 

 

Independência e Bem-
estar 

M = 2,88 
 

Justiça no Trabalho 
M = 2,39 

 

Desgaste e 
Desumanização  

M = 2,35 

Reconhecimento e 
Independência 

Econômica  
M = 3,07 

 

Justiça no Trabalho M = 
3,29 

 

Desgaste e 
Desumanização 

M = 2,22 

Reconhecimento e 
Independência 

Econômica  
M = 2,87 

 

Justiça no Trabalho M = 
1,67 

 

Desgaste e 
Desumanização 

M = 2,37 
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escores, menor será a força motivacional, apesar de que o contrário também é 

verdadeiro, ou seja, quanto maiores os escores, maior a força motivacional. Nesse 

sentido, tendo então obtido os escores em valência, expectativa e instrumentalidade, 

dois outros objetivos foram traçados para esta tese, quais sejam: identificar a força 

motivacional dos profissionais de saúde das UBS’s e saber que fatores são mais 

determinantes dessa força. 

 A força motivacional foi estimada por meio do produto dos somatórios nos 

escores de expectativas e o somatório dos escores nos fatores de instrumentalidade, 

subtraído o produto dos escores no fator de expectativa e de instrumentalidade referidos 

a resultados do trabalho não-atrativo, ou seja, para os quais se atribui, por hipótese, 

valência negativa.  Na fórmula13 está incluída valência negativa apenas nos fatores 

referentes a Desgaste e Desumanização. Os escores encontrados (mínino, máximo, 

média e desvio padrão) são mostrados na Tabela 12.  

 Como a aplicação da fórmula implica em gerar um resultado que em hipótese 

pode variar de 0 a 144, verifica-se pela Tabela 12 que a força motivacional mínima 

encontrada entre os profissionais de saúde das UBS’s é de 17,14 e a máxima de 127,89. 

A média ficou em 76,62 e o desvio padrão 20,66. No entanto, diante desses valores, não 

é possível fazer maiores reflexões, uma vez que não revelam a quantidade de 

profissionais que estão com força motivacional mínima ou máxima, nem tampouco 

quantos estão concentrados em torno da média. 

 Desse modo, como mostra também a Tabela 12, subdividiu-se os escores em 

intervalos para se verificar a frequência de profissionais em cada um deles. Feito isso, o 

intervalo com escores menores que 40 foi denominando de Força Motivacional Inferior, 

o de escores entre 40 até 73, denominado de Força Motivacional Moderada Inferior, o 

intervalo de escores entre 73 a 106 foi denominado de Força Motivacional Moderada 

Superior e o de escores maiores que 106 denominado de Força Motivacional Superior. 

                                                 
13 FM = [∑(Fe1, Fe3, Fe4, Fe5) *∑(Fi1, Fi2, Fi4, Fi5)] – (Fe2*Fi3) 
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Tabela 12 

Escores dos participantes na Força Motivacional e na Força Motivacional Intervalar 
(N= 218) 

 Escores 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Média 
 

Desvio- 
Padrão 

 

Força Motivacional Intervalar (%) 
Inferior 
 

Moderada 
Inferior 

Moderada 
Superior 

Superior 
 

 
Força 
Motivacional 

 
17,14 

 
127,89 

 
76,62 

 
20,66 

 
4,6 

 
36,2 

 
52,8 

 
6,4 

      

 

 De acordo com a Tabela 12 e conforme mostra a Figura 17, a maior 

concentração de profissionais de saúde (52,8%) se encontra no intervalo de Força 

Motivacional Moderada Superior, seguida do intervalo de Força Motivacional 

Moderada Inferior (concentração de 36,2%). Diante desses dados, podemos dizer que, 

apesar da distinção entre intervalo moderado inferior e intervalo moderado superior, 

importa observar que uma parcela elevada da amostra (89%) apresenta força 

motivacional moderada. No entanto, apesar de em menores concentrações, há 

profissionais tanto no intervalo de força motivacional inferior (4,6%) quanto no 

intervalo de força motivacional superior (6,4%). Ou seja, se por um lado há uma 

pequena quantidade de pessoas muito desmotivadas, por outro ainda há uma quantidade 

um pouco maior de pessoas muito motivadas.  
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Intervalos de Força Motivacional
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                               Figura 17. Gráfico da distribuição da força motivacional 

 

No estudo realizado por Borges e Alves-Filho em 2003, com profissionais de 

saúde em Natal, encontrou-se uma média de força motivacional de 85,34, com um 

desvio-padrão de 22,97. Comparando-se essa média com a encontrada no estudo atual, 

verifica-se que no espaço de tempo decorrido entre esses dois estudos houve uma queda 

na força motivacional desses profissionais, uma vez que, aplicado o teste t, a diferença 

entre as duas médias se mostrou estatisticamente significativa (t= 4,41 para p< 0,001). 

 Com relação à distribuição da força motivacional por intervalos, naquele estudo 

observou-se que 50,7% dos participantes apresentaram força motivacional no intervalo 

moderado superior (de 70 a 106) e 27,2% dos participantes no intervalo moderado 

inferior (de 40 a 73). Os demais se distribuíram do seguinte modo: 18,3% no intervalo 

superior (acima de 106) e 2,8% no intervalo inferior (de 7 a 40). Comparando-se essa 

distribuição com a do estudo atual, podemos observar que naquele havia uma 

concentração bem maior de profissionais no intervalo superior e bem menor do 

intervalo inferior, apesar da maior concentração também ter sido nos intervalos 
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moderado superior e moderado inferior (77,9%). Além disso, neste estudo, o número de 

profissionais no intervalo inferior praticamente dobrou e, no outro extremo (intervalo 

superior), o número de profissionais caiu consideravelmente (18,3% para 4,6%). Ou 

seja, 13,7% dos profissionais que apresentavam força motivacional superior estão agora 

distribuídos nos demais intervalos, principalmente nos moderado superior e moderado 

inferior, uma vez que ocorreu um aumento na concentração de profissionais nesses 

intervalos no atual estudo. Porém, não podemos desconsiderar o aumento de 

profissionais com força motivacional inferior.  

 Como a força motivacional encontrada é referente a todos os profissionais de 

saúde que compõem a amostra do presente estudo (médicos, enfermeiros, dentistas, 

técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde),  

buscou-se saber se essa força se diferencia entre esses profissionais. Para tanto, estimou-

se as médias de força motivacional por ocupação, o que é mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 

Força motivacional por ocupação 

 
Profissão 
 

N 
 

Média 
 

Desvio-padrão 
 

Dentista 29 85,44 17,36 

Enfermeiro 32 82,63 16,46 

Médico 24 81,52 17,69 

Técnico em Enfermagem 37 74,64 20,81 

Auxiliar de Consultório Dentário 20 74,07 29,46 

Agente Comunitário de Saúde 76 70,79 19,88 

Total 218 76,62 20,66 

 

 Pela análise das médias, conforme a Tabela 13, uma primeira verificação é de 

que as maiores médias são as dos profissionais de nível superior (dentistas, enfermeiros 

e médicos). Dentre esses profissionais, os dentistas apresentam a maior média de força 

motivacional (M=85,44), seguidos pelos enfermeiros (M= 82,63) e médicos (M=81,52). 

Dentre os profissionais de nível médio (técnico de enfermagem, auxiliar de consultório 

dentário e agente comunitário de saúde), são os técnicos de enfermagem que apresentam 

a maior média (M=74,64), seguidos pelos auxiliares de consultório dentário (M= 74,07) 
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e agentes comunitários de saúde (M= 70,79). Aplicada a ANOVA, verificou-se existir 

diferenças significativas entre as médias (F= 3,381 para p < 0,006). No entanto, o teste 

post hoc (Tukey HSD) revelou haver diferença significativa apenas entre as médias dos 

dentistas e dos agentes comunitários de saúde (diferença média= 14,54 para p < 0,013). 

Desse modo, podemos dizer que os profissionais de nível superior estão mais motivados 

para o trabalho do que os profissionais de nível médio, mesmo havendo diferença 

significativa nas médias de somente duas profissões (dentista e agente comunitário de 

saúde).  

 Comparando a força motivacional dos profissionais de saúde com outras 

características demográficas (sexo, religião, estado civil e renda familiar), encontrou-se 

que os homens apresentam uma média de força motivacional (M= 83,22) maior do que 

as mulheres (M=75,56), porém o teste t mostrou não haver diferença significativa entre 

essas médias (t= 1,89 para p < 0,59). Com relação à religião e estado civil, apesar das 

diferentes médias apresentadas, a ANOVA mostrou não haver diferenças significativas 

entre elas (respectivamente F=1,903 para p < 0,111 e F= 1,432 para p < 0,224). Com 

relação à renda familiar, a ANOVA revelou haver diferença significativa entre as 

médias encontradas (F= 6,052 para p < 0,001), porém o Teste post hoc (Tukey HSD) 

mostrou haver diferença significativa (diferença média= 15,29  para p < 0,001) apenas 

entre a média dos profissionais que apresentam renda familiar na faixa de 11 a 21 

salários mínimos (M= 87,43) –  maior  média – e a dos que apresentaram renda familiar 

na faixa de 1 a 5 salários mínimos (M= 72,14) – menor média. 

 Tomando as variáveis sexo, número de filhos, renda familiar, tempo de 

instituição, instrução (ter nível superior ou não ter nível superior) e ocupação (ser agente 

comunitário de saúde ou não ser agente comunitário de saúde) como variáveis 

independentes (VI’s), aplicou-se análise de regressão (método stepwise) objetivando 

avaliar em que medida predizem a força motivacional (variável dependente – VD).  

Após execução, a análise excluiu as variáveis sexo, número de filhos, renda familiar, 

tempo de instituição e ocupação dicotomizada, revelando que não predizem a força 

motivacional dos profissionais de saúde. A única variável que aparece na equação como 

preditora é instrução dicotomizada (Beta= 0,226 para p < 0,001). 

 No entanto, quando analisadas isoladamente, as variáveis renda familiar e 

ocupação (ser agente comunitário de saúde ou não ser agente comunitário de saúde) se 



142 
 

 

mostram como preditoras da força motivacional (respectivamente, Beta= 0,218 para p < 

0,001 e Beta= -0,207 p < 0,002) . Porém, quando se insere na equação a variável 

instrução (ter nível superior ou não ter nível superior), esta se apresenta novamente a 

única preditora da força motivacional (Beta= 0,221 p < 0,001), ou seja, na presença 

dessa variável, o relacionamento entre as outras duas e a força motivacional deixa de 

existir, uma vez que ela capturou totalmente a relação entre as VI’s renda familiar, 

ocupação dicotomizada e a VD (força motivacional),  significando que instrução 

dicotomizada é, nesse caso, uma variável mediadora (Figura 18). Vale lembrar que são 

os profissionais de nível superior que apresentam renda familiar mais elevada (11 e 21 

salários mínimos), sendo esta a faixa de renda que apresentou a maior média de força 

motivacional (M= 87,43). 

 

              Figura 18. Instrução (ter nível superior ou não ter nível superior) como 

                     variável mediadora 

 

Essas informações conduzem a reflexão de que o nível de instrução é um 

importante aspecto para motivação dos profissionais de saúde, talvez pelo fato dos 

profissionais com nível superior serem melhor remunerados, provavelmente também 

mais valorizados pelo conhecimento, terem mais flexibilidade para negociação de 

horários e carga horária de trabalho, como também maiores possibilidades de exercerem 

cargos de chefias, bem como terem outras fontes de renda.  

 

 
 
 

Força 
Motivacional 

 
 
 

Renda familiar 
 

 

 
 
 
 

Ter nível superior ou 
não ter nível superior 

(Beta= 0,221 p < 0,001) 

Ser Agente 
Comunitário de 
Saúde ou não 
ser Agente 

Comunitário e 
Saúde 
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5.2.  O que dizem os profissionais de saúde  

 

 Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas 

entrevistas realizadas com os profissionais de saúde das UBS. Tais entrevistas tiveram 

como propósito servir como mais um caminho para acercar-se da realidade desses 

profissionais, a partir da identificação e avaliação de aspectos relacionados à motivação 

para o trabalho, tendo como base a teoria da expectativa. Aplicada análise de conteúdo 

às respostas dos participantes, os resultados unem-se aos da primeira etapa, realizado 

com a aplicação do IMST, como estratégias interdependentes que se complementam. 

 Depois de todas as etapas, essa análise resultou em 42 (quarenta e dois) códigos 

relacionados aos resultados do trabalho, como uma das dimensões da teoria da 

expectativa. Esses códigos com suas respectivas descrições são apresentados na Tabela 

14.  

 

Tabela 14 
Códigos encontrados e suas respectivas descrições 

Códigos 

(resultados do trabalho) 

  Descrição dos códigos 

Quando o profissional se refere... 

1. Autonomia à possibilidade de, no trabalho, ele ter autonomia para 
executar suas tarefas e tomar decisões. 

2. Boa Estrutura à estrutura física  das UBS, no sentido desta oferecer 
conforto, segurança e, principalmente, contribuir para o 
bom desempenho profissional no trabalho. 

3. Cobrança da População à necessidade da população cobrar seus direitos junto 
ao poder público no que concerne ao bom atendimento 
nas UBS, envolvendo todas as condições necessárias. 

4. Complemento Salarial à trabalhar na UBS como uma forma de complementar 
a sua renda. 

5. Compreensão do Usuário esperar que o usuário compreenda sua situação, quando 
este não pode ser atendido ou quando é de uma forma 
que ele considera inadequada, por não ser dele a culpa. 
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 Tabela 14 
Códigos encontrados e suas respectivas descrições (continuação) 

Códigos 

(resultados do trabalho) 

  Descrição dos códigos 
Quando o profissional se refere... 

6. Comprometimento  a doar-se pelo trabalho e fazer o que lhe compete, 
independente das condições que lhes são impostas. 
Estar envolvido com o que faz. 

7. Condições de Trabalho  às condições de uma forma generalizada, sem 
especificações. 

8. Conhecimento e Competência 
Técnica 

 à obtenção de conhecimento e de competência técnica 
como sendo favoráveis ao seu desempenho no trabalho. 
Também refere que esse conhecimento é construído na 
relação que estabelece com o trabalho, extrapolando o 
espaço deste, entrando nas demais esferas da sua vida. 

9. Contribuição Social ao fato de que, com o seu trabalho, ele está oferecendo 
uma contribuição positiva à sociedade, na medida em 
que se preocupa com o usuário. 

10. Desgaste Físico e Mental ao trabalho que executa gerando e/ou podendo gerar 
problemas de ordem física como cansaço e dores,  no 
sentido de ter muitas tarefas para executar em pouco 
espaço de tempo, tais como muitos pacientes, exigindo 
também da sua mente; e problemas de ordem mental, 
como depressão e pânico, dentre outros. 

11. Engajamento Ético e Político ao engajamento tanto ético quanto político com relação 
a sua categoria profissional, como também com as 
demais categorias, no que concerne à luta para  
resolução dos problemas que os envolvem. 

12. Equidade à igualdade de salário, condições de trabalho, entre 
profissionais. Ou proporcionalidade entre esforço e 
recompensa econômica. 

13. Ética Profissional ao comportamento correto com relação ao colega, no 
sentido profissional, bem como com o usuário e a 
própria UBS. 

14. Executar Tarefas com Qualidade à avaliação que o profissional faz do seu desempenho 
nas tarefas que executa, no sentido de que estas sejam 
feitas com qualidade. Refere-se a fazer o trabalho da 
melhor maneira possível. 

15. Falta de Equipamentos à falta de equipamento (instrumentos de trabalho) nas 
UBS’s, prejudicando assim o seu desempenho no 
trabalho. 
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Tabela 14 
Códigos encontrados e suas respectivas descrições (continuação) 

Códigos 

(resultados do trabalho) 

  Descrição dos códigos 
Quando o profissional se refere... 

16. Falta de Materiais à falta de materiais essenciais ao seu trabalho, tais 
como medicamentos, seringas, algodão, material de 
expediente (papel, caneta, fichas) e até material de 
higiene e limpeza. 

17. Falta de Profissionais à falta de profissionais de todos os níveis (médico, 
dentista, enfermeiro, técnicos, auxiliares, etc.), 
necessários para atender à demanda. 

18. Gestão Participativa às instâncias superiores da Secretaria Municipal de 
Saúde, como devendo ser mais aberta e participativa, 
oportunizando tomadas de decisões. 

19. Gostar do que Faz a gostar e ter sentimento de satisfação e prazer pela 
realização das tarefas que executa. 

20. Humanização no Atendimento ao trabalho nas UBS como devendo ser feito de 
maneira mais humanizada para o melhor atendimento 
dos usuários; personalizada, de acordo com as 
características desses usuários. 

21. Melhoras à necessidade de que no trabalho ocorram melhoras, 
em todos os aspectos: estrutura física, de pessoal, 
capacitação, equipamentos, materiais e de 
gerenciamento, etc. 

22. Missão a Cumprir ao seu trabalho nas UBS’s como estando relacionado 
com uma missão a cumprir, seja de cunho religioso ou 
não.  

23. Motivação Individual ao fato de que trabalhar na UBS é uma questão que 
depende praticamente dele, referindo-se a aspectos 
relacionados ao seu querer, a uma motivação mais 
individual em função de uma identificação com o 
trabalho que faz; Identidade construída na sua história 
profissional. 

24. Oportunidade de Crescimento à necessidade de que no trabalho ele possa ter 
oportunidade de crescimento profissional. 

25. Oportunidade de Emprego ao trabalho na UBS como uma oportunidade que teve 
de estar empregado, obtida através de concurso 
público. 

26. Organização  ao local de trabalho como devendo ser um  local 
organizado tanto na questão física, de material, quanto 
operacional. 
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Tabela 14 
Códigos encontrados e suas respectivas descrições (continuação) 

Códigos 

(resultados do trabalho) 

  Descrição dos códigos 
Quando o profissional se refere... 

27. Participação da População à população, no sentido de que ela deve participar das 
atividades que são desenvolvidas nas UBS. 

28. Poder se Expressar à UBS como um local em que ele tem oportunidade de 
se expressar, dar ideias, dizer o que pensa e contribuir. 

29. Questões Políticas  à ocorrência na UBS de favorecimentos e indicações 
por questões políticas. Também refere que na UBS 
tudo depende, pelo menos em grande parte, da boa 
vontade dos gestores municipais e/ou estaduais e/ou 
federais. 

30. Realização Pessoal e/ou 
Profissional 

ao fato de no trabalho ele poder ser bem sucedido nas 
metas e objetivos traçados, de modo a se sentir 
realizado com o que faz. 

31. Reconhecimento à necessidade de que no trabalho ele seja reconhecido 
tanto pelo usuário quanto pelos gestores e colegas. 

32. Relações Interpessoais ao fato de que no trabalho ele tem oportunidade de 
estabelecer relações interpessoais. Também transmite 
Igualitarismo – visão de igualdade, de autorrespeito, de 
poder opinar. 

33. Remuneração ao salário e/ou compensações financeiras que recebem 
como fruto do seu trabalho. 

34. Segurança ao sentimento de segurança no que concerne à 
estabilidade, bem como em função dos aspectos 
estruturais, materiais, benefícios e recompensas 
econômicas. 

35. Sentir-se Discriminado ao sentimento de discriminação no trabalho pela 
função que ocupa e/ou pelo trabalho que executa. 

36. Sentir-se Ocupado ao sentimento de estar ocupado com as tarefas que 
executa. 

37. Subordinação a um comportamento de subordinação que se revela 
por uma obediência ao que é designado pelas 
hierarquias superiores, sem levar em conta interesses 
individuais (Obediência). 

38. Ter Equipamento às UBS como tendo equipamento para ele desenvolver 
bem o trabalho. 
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Tabela 14 
Códigos encontrados e suas respectivas descrições (continuação) 

Códigos 

(resultados do trabalho) 

  Descrição dos códigos 
Quando o profissional se refere... 

39. Ter Materiais às UBS como tendo materiais essenciais ao seu 
trabalho, tais como medicamentos, seringas, algodão, 
material de expediente (papel, caneta, fichas), e até 
material de higiene e limpeza. 

40. Ter Profissionais às UBS como tendo profissionais de todos os níveis: 
superior (como médico, dentista, enfermeiro); e médio 
(como  técnicos, auxiliares, etc.), necessários para 
atender à demanda. 

41. Trabalhar em Equipe  à percepção dos profissionais de que o trabalho que ele 
excuta nas UBS é um trabalho em equipe que se traduz 
em cooperar, poder contar um com o outro e trabalhar 
junto em prol da UBS e dos usuários (objetivos 
comuns). 

42. Valorização Pessoal e/ou 
Profissional 

à oportunidade de ser valorizado como pessoa e/ou 
como profissional, tanto pelas chefias como pelos 
colegas e usuários. 

 

Cada um desses códigos (resultados do trabalho), quando identificados nas falas 

dos participantes, foi avaliado quanto às dimensões da teoria da expectativa – valência, 

expectativa e instrumentalidade –, o que, por sua vez, favoreceu a estimativa da Força 

Motivacional (FM) para o conjunto de profissionais da amostra, em cada resultado. Nas 

falas dos entrevistados, cada uma das dimensões foi classificada como tendo Alta ou 

Baixa atribuição, possibilitando saber se o resultado era impulsionador da força 

motivacional, ou seja, contribuía para aumentá-la, ou se era restritivo, contribuindo para 

diminuí-la. Analisados desse modo, foram agrupados em duas categorias: resultados 

impulsionadores e resultados restritivos da força motivacional. Esse processo é 

sintetizado na Figura 19. 
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Figura 19. Síntese do processo de categorização das entrevistas 

 

Isso posto, apresentar-se-á um conjunto de tabelas que se diferenciam em função 

dos resultados do trabalho terem sido considerados ou impulsionadores ou restritivos da 

força motivacional. Em cada tabela, os resultados foram organizados de forma 

descendente, segundo a força motivacional encontrada para cada um. As descrições e 

análises efetuadas foram realizadas levando-se em consideração o potencial 

impulsionador ou restritivo de cada resultado para a força motivacional dos 

profissionais de saúde das UBS’s.  

A força motivacional para cada resultado foi encontrada multiplicando-se o 

produto da diferença dos percentuais em altas e baixas atribuições na valência, 

expectativa e instrumentalidade, com base na proposição de Vroom, segundo a qual, do 

ponto de vista matemático, essa força é o produto da valência pelo valor instrumental e 

pela expectativa14. No entanto, tem-se claro que o autor explicita ser a força 

motivacional calculada para cada indivíduo em função da avaliação que ele faz da 

valência, expectativa e instrumentalidade para cada resultado do trabalho. Porém, o 

cálculo está sendo feito para o conjunto de profissionais da amostra, saindo de um nível 

mais individual para um nível mais grupal.   

                                                 
14 FM = [(Vat-Vbx)*(Eat-Ebx)*(Iat-Ibx)], onde: Vat = Valência alta; Vbx = Valência baixa; Eat = 
Expectativa Alta; Ebx = Expectativa baixa; Iat = Instrumentalidade alta; e Ibx = Instrumentalidade baixa. 
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A Tabela 15 apresenta os resultados que foram considerados como aqueles 

impulsionadores da força motivacional.  No entanto, como se pode observar nessa 

Tabela, os valores da Força Motivacional (FM) encontrados variam de intensidade, 

apresentando desde valores altos, como é o caso da força de Contribuição Social, até 

valores baixos, como o do resultado Ter Equipamento.  Desse modo, como base nessa 

variação de valores da FM, subdividiu-se a Tabela em três faixas de resultados. A 

primeira contendo os resultados denominados de alto impulsionadores (FM > 10.000), a 

segunda contendo resultados denominados de moderados impulsionadores (10.000 > 

FM  ≥ 1.000) e a terceira com resultados denominados de baixo impulsionadores (FM < 

1.000).  

 

Tabela 15.  

Resultados impulsionadores da força motivacional  

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

Expectativa  

(%) 

Instrumentalidade 

(%)  

FM
1
 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 

Contribuição Social 82,8 3,4 55,2 3,4 58,6 10,3 198654 

Trabalho em Equipe 82,8 3,4 75,9 34,5 65,5 41,4 79220 

Conhecimento e competência 
técnica 

93,1 3,4 44,8 31 82,8 31 64121 

Gostar do que Faz 82,8 6,9 20,7 10,3 55,2 10,3 35442 

Oportunidade de Emprego 13,8  27,6  37,9  14435 

Comprometimento 24,1  31 10,3 34,5 6,9 13768 

Executar tarefas com 
qualidade 

62,1 3,4 62,1 13,8 55,2 51,7 9923 

Ter Materiais 13,8  27,6 6,9 24,1 17,2 1971 

Realização 27,6  10,3 6,9 24,1 10,3 1294 

Gestão Participativa 24,1  20,7 17,2 20,7 6,9 1164 

Motivação Individual 13,8  6,9  10,3  980 

Reconhecimento 24,1  17,2 6,9 13,8 10,3 868 

Ter Profissionais 6,9  17,2  13,8 6,9 818 

Valorização 17,2  17,2 10,3 6,9 3,4 415 

Ter Equipamento 3,4  13,8  6,9 3,4 164 

1
 FM = Força Motivacional 
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 De acordo com a Tabela 15, o resultado mais impulsionador e, portanto, com 

maior força motivacional, é Contribuição Social, pois, se por um lado as atribuições em 

expectativa e instrumentalidade são menores que as dos resultados Conhecimento e 

Competência Técnica e Trabalho em Equipe, por outro lado apresenta bem menores 

percentuais de baixas atribuições nas três dimensões, o que o torna mais impulsionador. 

Quando fala sobre Contribuição Social, o profissional de saúde se refere ao fato de que, 

com o seu trabalho, ele está dando uma contribuição positiva à sociedade, na medida em 

que se preocupa com o usuário. Isso se evidencia, por exemplo, na fala de um dentista 

quando diz “Primeiro as pessoas que nos procuram, que a gente vê que são pessoas que 

vem... a gente vê que são necessitadas mesmo, né? Então eu procuro fazer o máximo de 

mim, dar o melhor pra eles. Ajudar.” E na fala de uma médica, ao dizer “Pelo menos eu 

me sinto mais médica... me sinto mais médica trabalhando no sistema único de saúde, 

onde a gente pode realmente ajudar, eu me realizo mais com esse tipo de trabalho.” 

 Outra fala, de uma auxiliar de consultório dentário, evidencia a alta valência, 

expectativa e instrumentalidade atribuída ao resultado Contribuição Social. Essa 

profissional diz 

 

O que me motiva mais a vim pra trabalhar é saber que eu estou sendo útil às 
pessoas, porque muitas vezes eu estou em casa doente, muito doente, mas só de 
pensar em a pessoa vim da zona norte, gastando dinheiro de passagem e tudo, 
chegar aqui e não ter atendimento. Muitas vezes eu venho trabalhar exatamente por 
isso... é pensando até no próximo né? Mais no próximo do que em mim. Se eu 
pensasse em mim eu ficaria em casa, eu acho que é por aí.  

 

 Esses exemplos de trechos de fala, obtidas quando perguntado sobre o porquê de 

trabalharem em UBS’s, e a alta força motivacional encontrada para esse resultado, 

conduzem à reflexão de que os profissionais de saúde buscam na Contribuição Social o 

maior motivo para trabalhar, dado que outros motivos também considerados 

importantes por eles não esperam tanto que ocorram e nem percebem o desempenho no 

trabalho como um meio para obtê-los, uma vez que não depende propriamente deles, 

mas das UBS’s e do sistema de saúde como um todo. E isso leva a outra reflexão que é 

sobre o esforço pessoal desses profissionais no sentido de se manterem motivados para 

esse e outros resultados do trabalho.  
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O resultado Conhecimento e Competência Técnica, apesar dos maiores 

percentuais de alta valência e de alta instrumentalidade, é um resultado que é pouco 

esperado e também com baixa instrumentalidade para um percentual de 31% de casos, 

sendo então restritivo para essa parcela da amostra, terminando, por conseguinte, tendo 

sua força motivacional diminuída, o que o coloca como o terceiro resultado mais 

impulsionador. Quando falam sobre Conhecimento e Competência Técnica, os 

profissionais de saúde das UBS’s se referem à obtenção de competência técnica como 

sendo favorável ao seu desempenho no trabalho. Também referem que esse 

conhecimento é construído na relação que estabelecem com o trabalho, extrapolando o 

espaço deste, entrando nas demais esferas das suas vidas. As seguintes falas são 

exemplos de como os profissionais percebem esse resultado. “... toda qualificação que 

aparece eu faço. Tenho diversos diplomas de qualificação e acho muito importante!” 

(técnico de enfermagem). “... é importante a qualificação, porque melhora o 

atendimento, melhora a qualidade de vida, até mesmo dele e também com a 

comunidade.” (agente comunitário de sáude). 

 

 Outras duas falas são exemplos da alta valência e expectativa atribuída a esse 
resultado: 

 

... eu acho que as pessoas... elas precisam muito de formação, muito, muito. E todas 
as pessoas, desde o recepcionista lá do arquivo, até talvez o vigia. Todo mundo 
precisa, porque a forma de tratar o usuário, de informar, de orientar é uma coisa que 
deixa a desejar nas Unidades, eles reclamam com muita frequência da forma que são 
recebidos, orientados, até de conhecimento de outros setores de como funciona. Eu 
acho que deveria ter uma formação nesse sentido também. (dentista) 

 

Claro, sem dúvida nenhuma, a formação da gente é o pontapé inicia, né? Mas só ela 
é muito pouco. Os 4 anos que a gente passa na faculdade, a gente colhe muito mais 
coisa aqui depois de formado, né? a enfermagem é muito ampla, a gente tem que 
estar todo dia estudando, tudo se modifica de instante em instante, então é uma 
profissão muito dinâmica, né? ... a gente precisa ter o nível de capacitação, que é 
aquela coisa invisível que a academia não dá, que a escola não dá, que a leitura não 
dá, o que dá é uma junção de tudo. (enfermeiro)  

 

No último trecho, fica claro pelo relato que o aprendizado é construído com a 

prática, e passa a ser considerado mais importante que o acadêmico. E é esse 

aprendizado vivenciado que vai ser o maior responsável pelo perfil profissional do 
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enfermeiro, mas que deve se aplicar às demais profissões de saúde. Isso faz com que o 

ambiente de trabalho ganhe em importância e, desse modo, ele precisa dar condições 

para que esse aprendizado aconteça da melhor forma possível. Mas, será que o atual 

contexto está favorecendo concretamente a ocorrência desse resultado?  

Os percentuais de baixas atribuições em expectativa e, principalmente, em 

instrumentalidade, conduzem a uma resposta negativa para essa pergunta, uma vez que 

significam que uma parcela considerável de profissionais de saúde espera pouco obter 

conhecimento e competência técnica pelo trabalho que faz nas UBS’s, o que pode ser 

observado na fala de um auxiliar de consultório dentário, quando diz: “Então, como que 

eles podem querer que um profissional acompanhe essas evoluções se eles não dão 

mecanismos pra isso? Entendeu? Se eles não oferecem ajuda de qualificação, isso e 

aquilo? .... eu acho que é um absurdo!” E na fala de uma médica, ao dizer o seguinte: 

“O Sistema Único de Saúde, ele não investe nos seus profissionais. Se a gente quiser 

fazer um curso, ir a um congresso, fazer uma especialização, ela é totalmente retirada do 

nosso bolso.” E, em outra pergunta sobre qualificação, complementa: “Não há 

qualificação. O que existe são alguns treinamentos de alguns programas que fazem parte 

das unidades básicas... tuberculose, hanseníase.... então, existe uma coisa mais pontual” 

 

Um Enfermeiro, também quando perguntado sobre qualificação nas UBS’s, diz: 

 

Nem sempre você tem condições financeiras e nem condições de bancar isso. Se eu 
não for liberado pra fazer um curso, se eu não tenho incentivo da Secretaria, como 
eu vou fazer se eu não tenho oportunidade, se eu não tenho algum retorno pra eu 
fazer essa qualificação da minha vontade? Às vezes as pessoas têm vontade mas não 
tem um recurso. (enfermeiro 1)  

 

E outro enfermeiro, falando sobre treinamento nas UBS’s, diz o seguinte:  

 

“Não, ultimamente não está tendo. Já teve tempos melhores! a gente já teve mais 
treinamento, se renovava... Mas ultimamente está muito esquecido esse treinamento, 
até as reuniões técnicas que haviam nos distritos... mensais, até semanais...” 
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Em outras palavras, muito se fala em programas de qualificação para a área da 

saúde, mas na prática isso não tem se evidenciado. Porém, pela própria natureza da 

tarefa dos profissionais, que requer qualificação e atualização constantes, esse resultado 

ainda é muito impulsionador pela alta valência que lhe é atribuída, necessitando assim 

ser melhor gerenciado por todos os níveis de gestão do SUS (federal, estadual e 

municipal). 

Os resultados Trabalho em Equipe e Gostar do que Faz  aparecem com alta 

valência em  percentual semelhante à Contribuição Social (82,8%). Porém, Trabalho em 

Equipe, apesar de não ser esperado por uma considerável parcela da população (34,5%), 

ainda é o mais esperado dos resultados para 75,9% dos casos, o que o coloca como o 

segundo mais impulsionador da força motivacional. Gostar do que Faz é o quarto 

resultado mais impulsionador.  

Como o Trabalho em Equipe se refere à percepção dos profissionais de que o 

trabalho que ele excuta nas UBS se traduz em cooperar, poder contar um com o outro e 

trabalhar junto em prol da UBS e dos usuários (objetivos comuns), fica evidente a 

importância desse resultado para a natureza do trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional, que é proposto pelas UBS’s. As falas de alguns profissionais 

entrevistados retratam bem o sentido que esse resultado tem, como a de um enfermeiro 

quando diz: “Pra atender bem um paciente eu dependo dos meus outros colegas, pois tá 

numa equipe multiprofissional”.  

 

 E da técnica de enfermagem ao dizer:  

 

Bem, quando se trabalha em equipe, quem vai ganhar é quem? O usuário. Por 
exemplo, se chega uma pessoa pra pegar um remédio na farmácia, se a moça der 
uma saidinha, se eu faço, e sei fazer, eu vou trabalhar em equipe, eu dou o remédio 
praquela paciente, pra ela não ficar esperando o tempo todinho, esperando o 
farmacêutico chegar pra distribuir o remédio. Então é isso ai, é um conjunto, tudo 
que a gente vai fazer é um conjunto. 

 

 E ainda da fala de uma auxiliar de consultório dentário, ao dizer: 

 

 



154 
 

 

Todo trabalho que é feito em equipe é importante! Todo que é feito em equipe, num 
conjunto de pessoas, tem mais rentabilidade. Minha atuação depende da atuação do 
dentista (principalmente), depende de uma boa direção... Um vai completando o 
outro como eu falei, uma função vai completando a outra e vai fazendo... vai 
proporcionando pra que você exerça bem a sua individualmente. Mas é um conjunto 
que vai influenciar no desempenho individual.  

 

No entanto, as baixas atribuições de valência, expectativas e instrumentalidades 

a cada resultado identificado são aspectos restritivos à motivação para uma parcela dos 

profissionais, e esse fato precisa ser alvo de atenção uma vez que, se continuar 

crescendo, pode tornar esse resultado puramente restritivo. Falas como as que seguem, 

retratam a baixa expectativa e instrumentalidade para esse resultado, evidenciando, 

inclusive, a influência dos contextos micro e macro. Um Enfermeiro diz o seguinte 

“...quando a gente tenta trabalhar em equipe a própria estrutura não lhe favorece, eu 

trabalho em equipe com minha colega mas, equipe com minha colega lá é equipe? eu 

não considero”. Outro enfermeiro diz: 

 

A gente trabalha com alguns problemas, né? Não é muito fácil trabalhar em equipe, 
porque alguns profissionais até hoje ainda não aprenderam a trabalhar. Mas a gente 
procura, reforçando sempre a trabalhar. Mas tem as lacunas, tem as falhas. 

 

Uma dentista relata: 

 

Eu acho que acaba sendo uma coisa muito de cada profissional, cada um trabalha de 
uma forma, cada um recebe o paciente de uma forma, cada um tenta resolver de uma 
forma, ou não resolve, entendeu? Enfim, eu acho que isso acaba sendo (que não 
deveria ser), mas acaba sendo muito individual de cada profissional. 

 

 E uma auxiliar de consultório dentário diz: 

 

Mas é como eu te falei: as pessoas, eu não sei se é por motivo financeiro, ou por 
condições de trabalho, ou se é devido às políticas públicas do município, do nosso 
Estado, que as pessoas... eu percebo que as pessoas se agridem, ficam mal 
humoradas e não se entrosam na equipe.  

 

 Com relação a Gostar do que Faz, chama atenção o fato de ser um resultado com 

alta valência para um elevado percentual de profissionais (82,8%), porém esperado por 
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uma parcela bem inferior (praticamente um quarto) desse percentual (20,7%), ainda 

subtraído o percentual de 10,3% (metade) daqueles profissionais que pouco esperam 

que ocorra. Portanto, há uma grande disparidade entre a valência e expectativa que, 

concretamente, afeta a força motivacional para esse resultado. Herzberg, em sua teoria 

dos dois fatores, considera Gostar do que Faz como um resultado motivador. Porém, de 

acordo com a teoria da expectativa de Vroom, da forma como está sendo percebido, 

esse resultado poderá passar de impulsionador para um resultado restritivo da força 

motivacional. Para que isso não ocorra, é preciso que algo seja feito no sentido de os 

profissionais de saúde das UBS’s passarem a esperá-lo, pelo menos o tanto quanto 

atribuem alta valência, além de passarem a perceber o trabalho que fazem como 

instrumental à sua obtenção. Mas isso irá competir à gestão do SUS, em todas as 

esferas. O que compete ao profissional parece estar sendo feito, mas a um alto custo 

pessoal, no sentido de um dispêndio de energia física e mental.  

Nessa faixa de resultados considerados muito impulsionadores, também chama 

atenção o resultado Oportunidade de Emprego, em função de não ter recebido nenhuma 

baixa atribuição em valência, expectativa e instrumentalidade, além dos pequenos 

percentuais de casos com altas atribuições nessas dimensões. Isso pode ser explicado 

pelo fato desse resultado se referir à oportunidade que o profissional teve de estar 

empregado, obtida através de concurso público, o que pode revelar o desejo da 

estabilidade.  De todo modo, ter um resultado que não seja percebido como restritivo 

por nenhum profissional acaba sendo favorável à força motivacional destes, passando 

assim a ser relevante à motivação.  

O resultado Executar Tarefas com Qualidade se enquadra na faixa dos resultados 

considerados moderados impulsionadores, pois apesar de apresentar percentuais bem 

mais elevados em alta valência, expectativa e instrumentalidade que o resultado 

Comprometimento (alto impulsionador), tem sua força motivacional diminuída em 

função de ter baixa instrumentalidade para 51,7% dos profissionais entrevistados, 

mesmo tendo um percentual um pouco maior (55,2%) em alta instrumentalidade. Esse 

resultado se refere à avaliação que o profissional faz do seu desempenho nas tarefas que 

executa nas UBS’s, no sentido de que estas sejam feitas com qualidade, da melhor 

maneira possível. O sentido dado a esse resultado fica evidente na fala da técnica de 

enfermagem, ao dizer: “É servir bem... é estar disposto a servir, seja lá quem for. Tanto 
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uma criança, um idoso, uma pessoa mais exaltada. Porque a gente tá ali pra prestar um 

melhor serviço.” E na fala da agente comunitária de saúde quando diz: “É você fazer 

tudo aquilo que está ao seu alcance, do entrar na casa da pessoa ao sair, é deixar a 

pessoa livre pra dizer tudo que ela quer e você tentar resolver aquele problema.” Ou na 

fala de uma dentista quando diz: “O mais importante é dar de mim pra atender os que 

nos procuram, né? Depois é o atendimento humanizado, é atender com carinho, com 

atenção.” 

 

Ou ainda na fala de outra dentista, ao relatar que 

 

Fazer um bom trabalho pra que as pessoas possam olhar aquele trabalho e dizer: 
nossa! como ficou bom! E você saber que é possível fazer um trabalho de qualidade 
aqui... é possível fazer. Poderia até ser melhor do que a gente faz, mas mesmo com o 
que tem é possível fazer. 

 

 No entanto, o elevado percentual em baixa instrumentalidade para Executar 

Tarefas com Qualidade revela que o desempenho no trabalho é pouco percebido como 

um meio para alcançá-lo, uma vez que as condições encontradas nas UBS’s não 

favorecem esse esforço, o que pode estar causando desânimo aos profissionais de saúde, 

como se pode perceber na fala de um Médico, ao dizer: Se você é pedreiro, você só 

pode trabalhar com tijolo e cimento, né? Eu sou médico, só posso trabalhar com exame 

e remédio. Falta exame, falta remédio, eu não sou curandeiro, eu sou médico, né?” 

 

 Ou então nas seguintes falas: 

 

Aí acaba que, às vezes, a gente quer fazer um trabalho decente, mas o suporte do 
sistema não permite. Você referencia um paciente pra outra unidade e o paciente 
sem ter sido atendido Eu fico frustrado às vezes, quando eu faço isso porque o que é 
que adiantou eu ter me esforçado, atendido bem aquele paciente, mas pro paciente 
ele não foi atendido bem, porque ele não teve o retorno que ele gostaria de ter? 
(enfermeiro) 

 

Eu acho que é boa vontade, é tentar dentro do possível, dentro do que eu tenho, do 
que eu posso fazer. É sempre assim entendeu? Porque na verdade a gente tem muito 
pouca condição. A gente, por exemplo... a gente vai fazer uma restauração de resina, 
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falta ácido, falta adesivo, e você sabe que não dá pra fazer muito bem sem isso, mas 
você tenta fazer mesmo sem ter.  E agora, desde janeiro (já estamos no fim do ano) 
desde janeiro falta amálgama, cápsula... a gente pede não tem, o município não 
compra. ...a doação é pessoal, mas a estrutura em si não dá pra você ter bons 
resultados. Você quer fazer, mas não consegue fazer as coisas que você tem em 
mente.  (dentista) 

 

O resultado Ter Materiais é, nessa faixa, o segundo maior em termos de 

expectativa.  No entanto, a atribuição de alta valência é menor. E, apesar de ter alta 

instrumentalidade para 24,7% da amostra, tem também um percentual relevante, apesar 

de menor, que atribui baixa instrumentalidade a esse resultado. Refletindo sobre esses 

dados e com base no contexto descrito sobre a saúde, apesar de Ter Materiais ser 

fundamental para a consecução do trabalho, a constante falta destes faz com que os 

profissionais, mesmo continuando esperando que ocorra, diminuam sua atribuição de 

alta valência. A fala de um auxiliar de consultório dentário expressa essa realidade 

quando diz: “Eu esperava muito, eu esperava motivação... eu esperava base pra eu 

trabalhar, ferramentas pra eu trabalhar junto com a unidade.” Ou na do técnico de 

enfermagem, ao dizer: “Quando você tem condições de desempenhar bem seu papel, 

você tem uma estrutura, tem um médico, você sabe que vai receitar, vai na farmácia vai 

ter o remédio, eu acho que isso te dá mais vontade de trabalhar.”  

 

 Como também nas seguintes falas:  

 

Eu digo que odontologia é o pior setor da unidade, porque depende de muita coisa 
pra funcionar, depende muito de material, depende de equipamento, depende de 
manutenção...  Depende de uma série de fatores, de material, de recurso. Quando 
acontece um problema na Unidade o primeiro setor afetado é o nosso, porque 
depende de muita coisa pra funcionar. O médico só precisa de uma sala e de papel, e 
a gente não, precisa de muita coisa. Então tem muitos problemas aqui que a gente 
não vê solução, e isso desestimula, desestimula bastante. (dentista) 

 

Os gestores pensar mais na saúde, né? Não só quando tiver em campanha. Pensar na 
saúde de verdade, ver o que está faltando, mandar pras unidades os materiais.... eles 
cumprirem direitinho, não deixar faltar. O principal é não deixar faltar o material, 
medicamentos. (agente comunitário de saúde) 
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 A Realização, por se referir ao fato de no trabalho o profissional de saúde poder 

ser bem sucedido nas metas e objetivos traçados, de modo a se sentir realizado com o 

que faz, é o resultado com mais alta valência nessa faixa. E apesar de ser esperado por 

uma pequena parcela de profissionais (10,3%), outra parcela igual não percebe o 

trabalho como instrumental para sua obtenção. Assim, realizar-se pelo trabalho, no 

sentido aqui expresso, parece ser algo que está ficando cada vez mais distante da 

realidade desses profissionais, o que explica, em parte, ser esse um resultado com 

potencial impulsionador moderado.  

 O motivo de realização foi apontado por Maslow como uma necessidade 

elevada, estando, portanto, no topo da pirâmide. Segundo esse estudioso, para alcançá-la 

o indivíduo precisaria ter satisfeitas outras necessidades, mesmo que não em sua 

plenitude. Mas enfatizou a importância das organizações investirem nas necessidades 

consideradas básicas, para que o trabalhador pudesse almejar os motivos superiores 

como realização. Refletindo com base em Maslow, a Realização parece estar cada vez 

mais distante dos profissionais de saúde, o que explica a queda da força motivacional 

para esse resultado.   

 De maneira semelhante, aparece o resultado Gestão Participativa. Este, apesar de 

ter atribuições de alta valência, expectativa e instrumentalidade em percentuais muito 

próximos, tem seu potencial impulsionador diminuído frente aos demais resultados em 

função de ser pouco esperado, portanto, restritivo para essa parcela de profissionais. 

Vale lembrar que, quando falam em Gestão Participativa, os profissionais de saúde 

dizem que as instâncias superiores da Secretaria Municipal de Saúde devem ser mais 

abertas, oportunizando participação nas tomadas de decisões. No entanto, como parece 

estar dividido o grupo dos que esperam e os que não esperam que isso aconteça, diminui 

o potencial motivador desse resultado e, consequentemente, a força motivacional. 

 Na faixa dos resultados menos impulsionadores da força motivacional, 

Motivação Individual, apesar de ser um resultado tão valorizado quanto Oportunidade 

de Emprego, que é um impulsionador moderado, aparece em percentuais bem menores 

de casos que atribuem altas expectativas e instrumentalidades. Porém, ele é o mais 

impulsionador desse grupo, uma vez que não surgiu nenhuma baixa atribuição para esse 

resultado. Quando fala desse resultado, o profissional de saúde se refere ao fato de que 

trabalhar na UBS é uma questão que depende praticamente dele, referindo-se a aspectos 
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relacionados ao seu querer, a uma motivação mais individual em função de uma 

identificação com o trabalho que faz; identidade construída na sua história profissional. 

Como diz um dentista “... a motivação é mais individual, depende de cada um o 

resultado, depende da pessoa.” Por sua vez, um auxiliar de consultório dentário relata:  

 

Mas eu acredito que se você é médico, você fez um juramento, entendeu? Eu vejo 
assim: porque não vai deixar de atender um paciente, porque tá faltando isso, porque 
tá faltando aquilo, porque acha que os governantes não mandam nada pro posto não. 
Dentro das possibilidades, até mesmo uma palavra, se você quiser atender você 
atende o paciente de alguma forma. Porque eu acho que depende muito do 
desempenho, da boa vontade do médico, do profissional. 

 

O resultado Reconhecimento tem a maior valência nessa faixa. É relativamente 

esperado e ainda percebido como sendo possível de ser obtido pelo trabalho. Porém, 

existe uma parcela de profissionais que atribuem baixa instrumentalidade. Assim, ser 

reconhecido pelo trabalho desenvolvido nas UBS’s é atrativo para muitos profissionais, 

mas bem menos esperado que ocorra. Ademais, o trabalho que se faz está perdendo em 

instrumentalidade, o que passa a ser restritivo, afetando negativamente a força 

motivacional. 

O resultado Ter Profissionais é o que tem a menor valência entre todos os 

resultados impulsionadores, mas  ainda é esperado. Juntamente com Ter Equipamento e 

Ter Materiais, são essenciais para o trabalho nas UBS’s, porém praticamente não se 

espera mais que ocorra. Antecipando uma informação sobre os resultados restritivos, os 

quais são mais adiante descritos e analisados, observa-se que Faltar Profissionais e 

Faltar Materiais são os que têm maiores percentuais em baixa valência, ou seja, não são 

resultados atrativos.  E como a realidade das UBS’s tem sido marcada pela falta de 

profissionais, materiais equipamentos, etc., esses resultados são os que mais se espera 

que ocorram. Isso é um paradoxo que reflete exatamente a realidade das UBS’s e que 

impacta negativamente na motivação dos profissionais que nelas trabalham. Mas ainda 

persiste a valência e expectativa de ocorrência desse resultado, conforme revela a fala 

de um agente comunitário de saúde quando diz: “Que continue as unidades básicas de 

saúde e que tenham melhores condições... agora tudo funcionando, tendo médico, 

enfermeiro, tendo material, tudo transcorre direitinho, não vai precisar estar 

superlotando hospital.” 
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Todos esses resultados considerados altos, moderados e baixos impulsionadores, 

assim o foram em função das altas atribuições em valência, expectativa ou 

instrumentalidade, mesmo apresentando, em alguns casos, baixas atribuições. Sendo 

assim, são, segundo os profissionais entrevistados, os que mais contribuem para elevar a 

força motivacional dos profissionais de saúde das UBS’s, apesar de intensidades 

diferentes, conforme mostra a Figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20. Ação dos resultados impulsionadores na Força Motivacional 

 

 

No entanto, é preciso lembrar que esses resultados são assim considerados para 

uma parcela da população, pois há outra parcela para a qual esses resultados são 

restritivos, o que se expressa nas baixas atribuições em valência, expectativa e 

instrumentalidade para esses resultados. Assim, se faz necessário que a gestão, tanto da 

esfera federal, estadual quanto municipal, perceba a necessidade de um olhar mais 
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atento para esses resultados, no sentido de evitar que com o passar do tempo eles 

possam se tornar restritivos para todos os profissionais ou para maior parte deles.  

Dos resultados obtidos com o IMST, descritos na primeira seção deste capítulo, 

encontrou-se que os mais atrativos para os profissionais de saúde foram os relacionados 

aos fatores FV1 – Autoexpressão e Realização Pessoal e FV2 – Sobrevivência Pessoal e 

Familiar, seguidos dos relacionados ao fator FV1 – Justiça no Trabalho. Os mais 

esperados foram os relacionados aos fatores FE1 – Autoexpressão e Justiça no Trabalho 

e FE2 – Segurança e Dignidade, seguidos pelos resultados relacionados ao fator FE4 – 

Responsabilidade. E os resultados cujo trabalho nas UBS’s era mais percebido como 

instrumental à sua obtenção foram os relacionados ao fator FI1 – Envolvimento, 

seguido pelo fator FI4 – Reconhecimento e Independência Econômica. Assim, esses 

foram os fatores que mais contribuíram, em termos de valência, expectativa e 

instrumentalidade, para o aumento da força motivacional dos profissionais de saúde das 

UBS’s. 

Com base no sentido dado pelos profissionais de saúde aos resultados 

encontrados com as entrevistas, conforme indica a Tabela 14, é possível, por 

equivalência, relacioná-los com esses fatores encontrados com o IMST. Isso vem 

mostrar que os resultados da segunda etapa corroboram os da primeira, favorecendo 

uma compreensão mais ampla da motivação dos profissionais de saúde das UBS’s.  

Como pode ser visualizado na Tabela 16, praticamente todos os resultados 

considerados altos impulsionadores encontram equivalência com os dos fatores, sejam 

esses de valência, de expectativa ou de instrumentalidade. As exceções ocorrem 

somente com os resultados Realização e Motivação Individual. Todavia, importa dizer 

que nessa Tabela não estão todos os resultados que compõem os fatores evidenciados. 

Como será apresentado mais adiante, esses resultados passaram a ser equiparados com 

os que, pelas entrevistas, foram considerados restritivos da força motivacional.  
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Tabela 16 

Equiparação entre resultados do IMST e Entrevista 

Fator Resultados relacionados Resultados Impulsionadores 

 
FV2 – 

Autoexpressão e 
Realização 

Pessoal 
(M= 3,43) 

 
Expressão da criatividade; 
Sentimento de Produtividade;  
Habilidades interpessoais;  
Prazer pela realização das tarefas. 

 
Conhecimento; 
Executar tarefas com 
qualidade; 
Trabalho em equipe; 
Gostar do que faz. 

 
 

FV3 – 
Sobrevivência 

Pessoal e 
Familiar 

(M= 3,42) 
 

 
Condições econômicas de sobrevivência e 
sustento pessoal; Estabilidade pelo 
desempenho.  
 
Progresso Social. 

 
Oportunidade de 
emprego. 
 
 
Contribuição social. 

 
FV1 – Justiça no 

Trabalho 
(M=2,51) 

 

 
Condições (materiais, de higiene e de 
equipamentos). 

 
Ter materiais; Ter 
equipamento. 

FE1 – 
Autoexpressão e 

Justiça no     
Trabalho 

(M = 3,52) 
 

Oportunidade para sentir-se reconhecido; 
expressar sua criatividade; 
Obter justiça no trabalho, nas formas de 
assistência pessoal e familiar, sustento, 
estabilidade. 

Reconhecimento; 
Conhecimento; 
Oportunidade de 
emprego. 

 
FE2 – Segurança 

e Dignidade 
(M= 3,50) 

 

 
Contar com respeito ao profissional como 
pessoa, em condições de igualdade.  

 

 
Valorização. 

 
FE4 – 

Responsabilidade 
(M= 3,34) 

 

 
Ser responsáveis pelo que fazem, assumindo 
suas ocupações, suas obrigações e respeitando 
a  hierarquia. 

 
Comprometimento. 

 
FI1 – 

Envolvimento 
(M = 3,32) 

 
 

 
Resolverem problemas ; 
Serem responsáveis pelas decisões; 
Sentirem-se dignos; adaptados às normas, 
respeitadores da hierarquia, identificados com 
as tarefas, merecedores de confiança, 
incluídos no grupo e serem produtivos e 
eficientes. 

 
Executar tarefas com 
qualidade; 
Gostar do que faz; 
Comprometimento; 
Executar tarefas com 
qualidade; 
Reconhecimento. 

 
FI4 – 

Reconhecimento 
e Independência 

Econômica 
(M= 2,87) 

 

 
Obtenção de reconhecimento pelo mérito, 
Obter consideração pelas suas opiniões. 
Oportunidade de profissionalização  
Obter independência econômica e garantia de 
sustento. 

 
Reconhecimento; 
Valorização; Gestão 
participativa. 
Conhecimento e 
competência técnica; 
Oportunidade de 
emprego. 
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 Descritos os resultados impulsionadores, as Tabelas de 17 a 20 apresentam 

aqueles que foram considerados como restritivos da força motivacional dos 

profissionais de saúde das UBS’s em função das baixas atribuições dadas à valência, à 

expectativa ou à instrumentalidade. Pela fórmula da força motivacional aplicada, 

quando as baixas atribuições são iguais às altas, a FM=0; quando as baixas atribuições 

são superiores às altas, o resultado é negativo. Esses valores representam exatamente o 

potencial restritivo dos resultados para a FM.   

Na Tabela 17 estão os resultados restritivos em função das baixas atribuições em 

valências.  

 

Tabela 17  

Resultados restritivos da força motivacional em função da Valência 

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

 

Expectativa  

(%) 

 

Instrumentalidade 

(%) 

 

 

FM 

 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 
Faltar Materiais 

Desgaste Físico e Mental 

  

3,4 

48,3 

6,9 

37,9 

27,6 

27,6 

6,9 

27,6 

17,2 

20,7 

3,4 

-3432 

-999 

Sentir-se Ocupado 

Faltar Profissionais 

10,3 

  

20,7 

24,1 

27,6 

17,2 

17,2 

13,8 

17,2 

6,9 

13,8 

3,4 

-367 

-286 

  

De acordo com a Tabela 17, nesse conjunto de resultados Faltar Materiais é o 

mais restritivo da força motivacional dos profissionais de saúde das UBS’s, pois se 

observa que foi encontrado apenas atribuição de baixa valência (48,30% dos casos). A 

força motivacional nesse resultado é a mais alta, e conforme explicado anteriormente, 

aparece como negativa uma vez que os percentuais de baixa valência são sempre 

superiores aos de alta. Esse resultado diz respeito à falta de materiais essenciais ao 

trabalho dos profissionais de saúde nas UBS’s, tais como medicamentos, seringas, 

algodão, material de expediente (papel, caneta, fichas), e até material de higiene e 

limpeza. Sendo assim, é compreensível que faltar materiais não seja algo a ser 

valorizado. Porém, apesar de ser o menos valorizado, é o resultado mais esperado que 

ocorra. Nesse sentido, ter altas expectativas de que no trabalho ocorra algo que não se 

valoriza, não se deseja e não é atrativo passa a ser desmotivador. É o que mostra a fala 
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de uma auxiliar de consultório dentário “...são as ferramentas que a gente não tem, mas 

a estrutura está ok? Tá tudo funcionando? Tá tudo lindo? Vamos abrir um armário pra 

ver se tem...não tem! falta luva, falta máscara, falta tudo.” De uma médica, ao dizer: 

“Noventa por cento das vezes a gente não tem o material básico pra trabalhar. A gente 

não tem sabão, a gente não tem papel toalha, entendeu? Então a gente trabalha 

realmente porque gosta.” E de outros profissionais como as que seguem: 

 

O que menos me atrai é eu chegar pra resolver um problema e não ter condições de 
trabalhar. Por exemplo: eu vou fazer um curativo, não tem uma pomada, uma 
coisa... tudo ali que a gente precisa pra atender o paciente não tem.  Os médicos as 
vezes mandam pegar um remédio da farmácia e não tem... e os pacientes saem tudo 
revoltados, né?  Principalmente os hipertensos e diabéticos. Ultimamente agora tá 
faltando gases. Vai chegar gente pra fazer curativo e não vai ter gases, máscara. 
Porque é muito importante pra gente fazer qualquer procedimento, não tem máscara, 
o básico não tem. (técnico de enfermagem). 

 

 

A gente está passando por uma situação muito ruim, a gente nunca passou por tanta 
dificuldade como está passando agora. Falta tudo, desde papel higiênico até sabão 
pra lavar as mãos, que às vezes a gente tem que comprar, tem que comprar papel 
higiênico pra ir no banheiro, tem que comprar sabão pra lavar as mãos, e eu acho 
que isso não é justo. (dentista) 

 

Tudo que a gente tem hoje na unidade, som, microfone, e etc... foi porque a gente 
comprou. Foi tudo da gente, de bazar de feira, de tudo aquilo outro. E a gente faz o 
lanche tudo do nosso bolso, pra que os grupos que tem nessa unidade, idosos, tudo é 
feito com o dinheiro da gente, papel higiênico, copo descartável, papel, açúcar, 
muitas vezes a gente está comprando. (enfermeira)   

 

 

Em seguida, vem Desgaste Físico e Mental, considerado pela força que 

apresenta como o segundo resultado mais restritivo. Quando se refere a esse resultado, o 

profissional de saúde diz que o trabalho que ele executa na UBS gera e/ou pode gerar 

problemas de ordem física como cansaço e dores, em função de ter muitas tarefas para 

executar e em pouco espaço de tempo, exigindo também da sua mente; e problemas de 

ordem mental, como ansiedade, depressão e pânico. Nesse sentido, esse resultado tem 

uma conotação negativa. Mesmo assim, ainda aparece com alta valência, mesmo que 

em pequeno percentual de casos (3,40%).  
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O que chama a atenção nesse resultado é o percentual de profissionais que 

esperam que ele ocorra (27,60%), bem como o percentual dos que percebem o trabalho 

que executam como instrumental para alcançá-lo (17,20%). Certamente, isso é 

explicado pela realidade das UBS’s no que concerne à falta de materiais e profissionais, 

relatadas anteriormente. Assim, é compreensível não ser nada motivador esperar que no 

trabalho ocorram problemas físicos e/ou mentais de saúde, assim como perceber que a 

consecução do trabalho acabe gerando tais consequências. As falas que seguem são bem 

ilustrativas desse quadro:  

 

Isso é toda uma bola de neve que vai desgastando a vontade de trabalhar mais ainda. 
Todos nós temos ou é depressão ou é síndrome do pânico. Aqui nessa unidade quase 
todos os profissionais têm algum problema de saúde mental.(médica) 

 

 

Quando eu entrei no serviço de saúde, eu trabalhava de vento em popa, porque eu 
adorava minha profissão, eu amava minha profissão. Hoje eu me sinto angustiada. 
Porque eu me sinto angustiada? Exatamente pelas condições de trabalho que a gente 
não tem mais a oferecer pra população. (auxiliar de consultório dentário).  

 

Olhe, hoje a motivação da gente anda muito em baixa, a minha inclusive. Eu não 
estou muito motivada por causa dessa situação que eu já falei, né?  Toda a situação a 
gente fica se sentindo desmotivada, porque a gente fica se sentindo um pouco inútil, 
né? Em um serviço que não está funcionando quase nada. E assim, eu estou notando 
as pessoas um pouco entristecidas, sem ter aquele prazer de trabalhar, né? 
(enfermeiro). 

 

 

Além da fala de um enfermeiro, que enfatiza: “Até nas reuniões mesmo dos 

grupos da gente que a gente sempre se entusiasma pra fazer as atividades, eu estou 

notando que está fraco,’’ sabe? ...eu estou notando que a motivação não está boa não.”  

 Todas essas falas denunciam um quadro de deterioração do SUS, no qual as 

UBS’s são apenas uma pequena parcela dessa realidade desmotivadora. E em função 

dessa deterioração e da falta de perspectiva de que esse quadro venha a se modificar, 

também fica implícito, mas muitas vezes explícito nas falas dos profissionais, um 

desânimo pela perda de esperança, podendo esta ser um sintoma de um mal que vem 

acometendo cada vez mais os profissionais de saúde, que é a síndrome de burnout.  
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 O resultado Sentir-se Ocupado surge como o terceiro mais restritivo, pois, apesar 

de ser um resultado valorizado por uma pequena parcela de profissionais (10,30%), não 

é valorizado por uma parcela maior (20,70%), o que impacta negativamente na força 

motivacional, restringindo-a. Com relação às atribuições de expectativa e 

instrumentalidade, observa-se que as altas são maiores que as baixas, mas mesmo em 

menor percentual é considerável a parcela de profissionais que não esperam esse 

resultado ocorrer (17,20%), quer dizer, não esperam se sentir ocupado. De forma 

semelhante ocorre com as instrumentalidades, e essa constatação é restritiva em termos 

de força motivacional. De todo modo, importa questionar sobre essas baixas atribuições 

em expectativas e instrumentalidades, uma vez que podem denotar o comportamento de 

desânimo anteriormente referido, por parte dos profissionais, também revelado pela 

baixa valência. Certamente, a falta de materiais, bem como de outros aspectos ainda a 

serem adiante considerados, podem explicar essa situação, assim com a fala do técnico 

de enfermagem que diz: “... eu vim porque quando a gente chega na secretaria tem 

opções pra gente escolher. Aí, entre hospital e unidade básica, eu acho um trabalho mais 

leve.” 

 

 Como também a de outros profissionais, como as que seguem: 

 

... o que eu vejo nas unidades básicas de saúde? Eu vejo muita decepção. Você não 
vê nada assim...você querer fazer algo pela unidade e ter. A gente não tem. A gente 
olha pra um lado, olha pra o outro, a gente não vê. É... aparecer alguma coisa pra 
você fazer, tudo é difícil pra gente aqui. Ultimamente tudo é difícil. Às vezes até 
material mesmo, a gente deixa de atender. (auxiliar de consultório dentário) 

  

 

Ah! você trabalha em unidade pública? Ah! é muito bom! ....é muito calmo lá, né?' 
Eu lhe convido pra passar lá quinze dias, uma semana, aí você chega a sua 
conclusão. Eu não acho... Porque eu não tenho tempo pra dar conta de todos os 
trabalhos que eu tenho pra fazer na unidade básica. (enfermeira) 

 

 

... porque a gente é Médico, mas a gente faz o papel de Psicólogo, de Assistente 
Social, de Nutricionista, a gente exerce o papel de outros profissionais, devido a 
carência da rede e devido também à falta de resolutividade das coisas. Então a gente 
tem também... a gente atende o  paciente, mas a gente não tem como dar uma boa 
resolutividade . (médica) 
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O resultado Faltar Profissionais tem a menor força motivacional, sendo então o 

menos restritivo para os profissionais de saúde das UBS’s. Assim como em Faltar 

Materiais, nele não ocorre nenhuma atribuição de alta valência, mas apenas baixa 

atribuição. Acredita-se que realmente esses não sejam resultados atrativos para nenhum 

profissional. Porém, pela realidade vivenciada nas UBS’s, Faltar Profissionais é um 

resultado esperado para uma parcela da amostra maior do que os que não o esperam.  

Como descrito na Tabela 14, esse resultado se refere à falta de profissionais tanto de 

nível superior (como médico, dentista e enfermeiro), quanto de nível médio (como 

técnicos e auxiliares), sem os quais fica praticamente impossível realizar o trabalho, ou 

muito desgastante para a pouca quantidade existente. Nesse sentido, também é 

compreensível que a falta de profissionais não seja motivador, como podemos verificar 

no depoimento de duas técnicas de enfermagem. Uma diz: “As pessoas vêm aqui, às 

vezes não tem um médico não tem ninguém.”.  Outra fala: “Espero sim, que tudo venha 

a mudar, que bote mais médico, mais profissionais que atenda a demanda do pessoal, 

né? É uma boa expectativa isso.”. Um médico expressa o seguinte: “Outro dia veio 

gente do Vale Dourado15, da zona norte, porque lá não tem médico. É um absurdo!” E 

um dentista revela: 

 

Mudou pra pior. Foi justamente a nível de unidade básica...porque quando foi criado 
o PSF, eu pensava que não ia mexer aqui. Mas, por exemplo, tiraram minha 
atendente, eu fiquei sem atendente, aí eu fiquei três meses esperando, e o que é que 
tinha acontecido.  

 

Refletindo sobre o papel da UBS como sendo de atenção básica ao usuário e a 

porta de entrada do SUS, não é possível conceber que esse papel seja cumprido sem que 

se possa contar com o que há de mais básico e essencial, como profissionais e materiais. 

Porém, com esse contexto de faltas tanto de profissionais quanto de materiais, dentre 

outras, é compreensível que, mesmo que sejam esperados, esses não sejam resultados 

atrativos para os profissionais de saúde que trabalham nas UBS’s, sendo então 

resultados restritivos da força motivacional desses profissionais. O paradoxo de todo 

esse contexto e que vem influenciando negativamente na motivação é que não ter 

materiais e profissionais é mais esperado do que tê-los, ou seja, os resultados restritivos 

ocorrem mais que os impulsionadores quando diz respeito a esses aspectos do contexto.  
                                                 
15 Bairro da Zona Norte da cidade, distante dos bairros da Zona Sul, como o que fica a UBS’s Mirassol. 
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 A Tabela 18 apresenta os resultados considerados restritivos em função, 

principalmente, das expectativas baixas, por aparecerem em percentuais de casos 

superiores ou iguais aos de alta atribuição. Nesse conjunto, estão apenas dois resultados: 

Engajamento Ético e Relações Interpessoais.  

 

Tabela 18  

Resultados restritivos da força motivacional em função da Expectativa  

 

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

 

Expectativa  

(%) 

 

Instrumentalidade 

(%) 

 

 

 

FM 

 Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 

Relações Interpessoais 34,5   6,9 6,9 13,8 3,4 0 

Engajamento Ético 55,2 17,2 51,7 62,1 55,2 51,7 -1383 

  

Pela Tabela 18, pode-se observar que mais da metade dos casos analisados 

atribuem ao resultado Engajamento Ético altas valências, expectativas e 

instrumentalidades, o que aponta para um resultado com potencial impulsionador. 

Porém, apesar de ser um resultado muito esperado no trabalho, um percentual ainda 

maior de profissionais (62,10%) atribui baixa expectativa, revelando assim que ele é 

bem menos esperado. Somado a isso, apesar de 55,20% dos casos perceberem o 

trabalho que executam como instrumental para alcançá-lo, um percentual apenas um 

pouco abaixo (51,70%) percebe o contrário. Com base nessas informações, pode-se 

dizer que Engajamento Ético é muito mais restritivo da força motivacional dos 

profissionais de saúde do que um impulsionador dessa força.  

Os profissionais das UBS’s lutam em defesa dos seus direitos por melhores 

salários e condições de trabalho, fazendo, para tanto, uso de greves, as quais, para terem 

resultados favoráveis ao que é reivindicado, necessitam de engajamento. Nas falas dos 

profissionais de saúde, trata-se de engajamento tanto ético quanto político com relação à 

sua categoria profissional, como também com as demais categorias, no que concerne à 

luta para resolução dos problemas que os envolvem. Sobre isso, um técnico de 

enfermagem diz o seguinte: “Eu acho que se os profissionais das unidades de saúde se 

envolvessem mais, não digo só em movimentos grevistas, mas assim no que tá se 

colocando, no meio político, entendeu?”; Um auxiliar de consultório dentário diz: 
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“Cada um olhando pro seu umbigo, cada um olhando pra suas próprias necessidades e 

eu acho que isso não leva a progresso de ninguém.” Além dessas falas, outras podem ser 

destacadas, como as seguintes: 

 

Mas a nossa conscientização faz parte. Daquela pessoa de que às vezes não tem uma 
consciência política social, num se conhece como cidadão. Se cada pessoa se 
conhecesse como cidadão o SUS hoje seria outro. A gente sabe que também tem 
pessoas e pessoas e tem profissionais e profissionais. O profissional de saúde, tanto 
enfermeiro, como médico, como psicólogo, deveria ser mais coeso, consciente, 
buscar suas entidades de classe, e politicamente estar mais, brigar mais pelos seus 
direitos, ter mais consciência combatível. (enfermagem) 

 

Fazer o melhor que está ao seu alcance e sempre brigar pelo direito do seu paciente, 
pra poder desenvolver um trabalho melhor. Porque quando a gente briga por salários 
mais justos e melhores condições de trabalho, a gente não está só pensando só na 
gente, a gente está pensando em prestar um serviço de qualidade. (médico) 

 

O resultado Relações Interpessoais é outro que apesar de alta atribuição de 

valência e nenhuma baixa atribuição nessa dimensão, é restritivo da força motivacional 

em função dos percentuais de altas e baixas atribuições em expectativas serem iguais 

(6,90% dos casos). Como esse resultado traduz as falas dos profissionais quando dizem 

que no trabalho ele tem oportunidade de estabelecer relações interpessoais e que 

também transmite Igualitarismo – visão de igualdade, de autorrespeito e de poder opinar 

–, entende-se que esse resultado do trabalho está para os profissionais muito mais em 

termos do seu ideal, uma vez que poucos esperam que o mesmo ocorra e se concretize 

pelo trabalho que executam. Parece evidente que o contexto da saúde, e em específico 

das UBS, pela natureza dos seus serviços, requer que essas relações tenham alta 

valência e que de fato se concretizem, mas não parece ser o que está acontecendo.  

A Tabela 19 apresenta os resultados considerados restritivos em função das 

instrumentalidades baixas, as quais apareceram em percentuais de casos superiores aos 

que atribuíram instrumentalidade alta.  Ao todo são 5 (cinco) os resultados desse 

conjunto.   
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Tabela 19  

Resultados restritivos da força motivacional em função da Instrumentalidade 

 

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

 

Expectativa  

(%) 

 

Instrumentalidade 

(%) 

 

 

FM 

 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 
Remuneração 

Oportunidade Crescimento 

65,5 

27,6 

24,1 

  

79,3 

20,7 

55,2 

13,3 

13,8 

3,4 

44,8 

17,2 

-30929

-2818 

Humanização Atendimento 37,9   27,6 13,8 17,2 20,7 -1830 

Segurança 

Melhoras 

17,2 

6,9 

  

  

13,8 

37,9 

10,3 

13,8 

  

3,4 

17,2 

3,4 

-1035 

0 

 

 

O primeiro resultado que chama atenção na Tabela 19 diz respeito à 

Remuneração. Como pode ser visto, é um resultado com alta valência (65,50% dos 

casos) e ainda mais esperado (79,30% dos casos). Esses dados seriam animadores em 

termos de força motivacional, mesmo ainda tendo muitos casos que atribuem baixa 

valência a essa expectativa, não fosse o fato de apenas 13,30% dos profissionais 

perceberem o trabalho que fazem como instrumental para sua obtenção, enquanto que 

44,80% percebem o contrário. Nesse sentido, Remuneração passa a ser um resultado 

muito mais restritivo do que impulsionador da força motivacional.  

Quando se analisou o resultado Engajamento Ético, foi verificado que esse 

resultado era também muito valorizado, mas pouco esperado e percebido de ser obtido 

pela consecução do trabalho. Como para a realização de greves os profissionais de 

saúde entendem que se faz necessário engajamento, e como para eles o maior motivo 

para realização das greves é a remuneração o que, quase sempre, resulta na não 

obtenção do que é exigido, os dados referentes a esses dois resultados conduzem a uma 

reflexão no sentido de entendê-los como restritivos da força motivacional e questionar: 

por que engajar-se para lutar por algo que se valoriza e espera, mas não se obtém? 

Como motivar-se para o trabalho com base nesses resultados?  

O resultado Oportunidade de Crescimento tem alta valência e alta expectativa 

para os profissionais de saúde. Por outro lado, com um percentual bem superior 

(17,20%) ao dos que atribuem alta instrumentalidade (3,40%), fica evidente que esse 

resultado é muito pouco percebido como possível de ser obtido pelo trabalho que se faz. 
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Importa lembrar que, para os profissionais de saúde das UBS’s, Oportunidade de 

Crescimento está relacionada à possibilidade de mudar de nível profissional, geralmente 

de médio para superior, e ele espera que isso possa ser propiciado pelo Sistema de 

Saúde, à medida que lhe seja oferecida qualificação. Assim, como ele pouco percebe 

essa possibilidade pelo trabalho que faz, sua força motivacional é afetada. 

A Humanização no Atendimento, que é quando o profissional de saúde diz que o 

trabalho nas UBS’s deve ser feito de forma atenciosa e cuidadosa com o usuário – 

personalizada, de acordo com as suas características – visando ao seu bem-estar, é o 

resultado com a segunda maior valência nesse grupo, mas cujo trabalho não é percebido 

como instrumental para sua obtenção por uma parcela de profissionais (20,70%) maior 

do que aqueles que percebem o contrário (17,20%). Somado a isso, ainda é preciso 

considerar o percentual de baixa atribuição em expectativa, mesmo que uma parcela um 

pouco maior de profissionais espere que ele ocorra. Assim, esse resultado passa a ser o 

terceiro mais restritivo, o que se evidencia na força motivacional.  

Tomando por base o sentido dado pelos profissionais de saúde a esse resultado 

se revela ter esse uma relação próxima com o sentido dado ao resultado Contribuição 

Social, que é considerado o mais impulsionador da força motivacional. Sendo assim, 

não parece contraditório o fato de um ser impulsionador e outro restritivo? Em termos 

do sentido que expressam, parece não haver dúvida. Porém, a explicação para que essa 

contradição ocorra pode estar na instrumentalidade do trabalho para esses resultados. 

Portanto, o trabalho que se faz nas UBS’s é percebido pelos profissionais de saúde 

como sendo mais favorável à obtenção de Contribuição Social do que Humanização do 

Atendimento, o que significa dizer que o profissional consegue contribuir socialmente 

mesmo sem as condições materiais e sociogerenciais, ao contrário de fazer um 

atendimento mais humanizado. Assim, a força motivacional advinda do resultado 

Contribuição Social é, na verdade, a um custo pessoal também alto. 

No resultado Segurança, em que o profissional refere-se a sentir-se seguro em 

relação à estabilidade no emprego, mas também em relação aos aspectos estruturais, 

materiais, benefícios e recompensas econômicas, um percentual igual (17,20%) de casos 

que atribuem alta valência a esse resultado não percebe o seu trabalho como 

instrumental à sua obtenção. Além disso, não aparece nenhuma atribuição de alta 



172 
 

 

instrumentalidade, assim como o percentual dos que não esperam que ele ocorra, é 

muito próximo dos que esperam.  

Tomando como base a Teoria da Hierarquia das Necessidades desenvolvida por 

Maslow, segurança é uma das necessidades básicas, sendo a segunda em termos da 

hierarquia que ele estabeleceu para explicar a motivação. Sendo assim, se não é possível 

satisfazer minimamente essa necessidade que é básica, questiona-se como fica 

Oportunidade de Crescimento que é considerada uma necessidade superior? Como 

descrito anteriormente, crescimento também parece ser uma necessidade não satisfeita.  

Por fim, nesse conjunto de resultados, Melhoras tem mais alta expectativa que 

valência. E apenas em um pequeno percentual de casos (3,40%) ele é percebido como 

possível de ser obtido pelo trabalho que se faz, apesar de igual percentual perceber o 

contrário. O profissional de saúde das UBS’s refere a melhoras no trabalho em todos os 

aspectos: estrutura física, de pessoal, capacitação, equipamentos, materiais, de 

gerenciamento, etc. Por se tratar de aspectos que dependem muito mais dos gestores 

municipais, estaduais e/ou federais, é possível compreender os pequenos percentuais em 

instrumentalidade.  

Até aqui se mostrou resultados do trabalho que foram considerados restritivos da 

força motivacional em função das baixas atribuições ou em valências, ou em 

expectativas, ou em instrumentalidades, mas levando-se em consideração, também, os 

demais percentuais. No entanto, outros resultados encontrados apresentaram baixas 

atribuições, que são ou iguais e/ou superiores em mais de uma dessas dimensões, o que 

será mostrado na Tabela 20.  
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Tabela 20 

Resultados restritivos da força motivacional em função da Valência e Expectativa, ou  
Expectativa e Instrumentalidade, ou Valência e Instrumentalidade. 

 

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

 

Expectativa  

(%) 

 

Instrumentalidade 

(%) 

 

 

 

FM 

 Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 

Condições de trabalho 34,5 20,7 34,5 34,5 24,1 31 0 

Questões Políticas 10,3 3,4 6,9 6,9 10,3 10,3 0 

Boa Estrutura 3,4 3,4 3,4 3,4 6,9 3,4 0 

Subordinação 3,4 3,4 17,2 3,4 3,4 3,4 0 

Compreensão do Usuário   27,6 3,4  6,9 0 

Equidade 24,1 6,9 41,4 44,8 24,1 31 -403 

Autonomia 10,3  13,8 24,1 13,8 20,7 -732 

 

A primeira observação a ser feita com relação à Tabela 20 é que os resultados 

nela expostos apresentam baixos percentuais na maioria das dimensões, com exceção 

dos resultados Condições de Trabalho, Equidade e Autonomia, nos quais os valores são 

um pouco maiores. Porém, nesses três resultados, os baixos percentuais são ou muito 

próximos ou maiores que os de altas atribuições, o que resulta ou em força motivacional 

0 (zero), ou negativa, conforme explicado no início desse capítulo. 

De acordo com sentido dado pelos profissionais de saúde a cada um desses 

resultados, estes, conforme mostra a Tabela 14, tem uma conotação positiva. Quer dizer, 

são resultados que poderiam ser impulsionadores da força motivacional, mas devido ao 

contexto vivenciado nas UBS’s, reflexo de um contexto mais amplo, terminam por se 

tornar restritivos. Em algumas falas, consegue-se entender esse quadro, como nas que 

seguem: 

 

O que menos me atrai, não é os problemas populacionais, não é os colegas de 
trabalho, nem dos funcionários da unidade, é justamente a falta de condições, tanto 
físicas como logísticas da unidade. Como o salário, que não é atrativo pra que a 
gente melhore como profissional e se dedique mais. Eu acho que o sonho de todo 
mundo que trabalha aqui nessa unidade, médico, dentista , enfermeiro, é se dedicar 
mais, sem que tenha que correr de um lado pro outro, mas as condições não deixam. 
(médica) 
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Nessa fala, bem emblemática da atual situação das UBS’s no que diz respeito às 

condições de trabalho de forma geral, a profissional revela as condições de trabalho 

impedindo que ela desenvolva sua atividade. Na fala seguinte, a profissional revela a 

falta de equidade gerada pela implantação de uma nova política de saúde (Programa de 

Saúde da Família – PSF), em função da qual as tarefas se diferenciaram entre os 

profissionais e, como consequência, os salários. E isso passou a ser desmotivador.  

 

Olhe, eu esperava assim um trabalho não só dentro da unidade. Como a gente fazia 
antigamente. A gente fazia visitas domiciliares, na parte de tuberculose, pra ver as 
gestantes, acompanhar o puerpério. Mas hoje em dia tornou-se mais difícil. Não é 
que a gente não queira. Com essa história de PSF... então o PSF já vai nessa parte 
econômica influenciar... você já vai ganhar isso para fazer isso....  e quem está na 
unidade tem a discriminação, então se os outros fazem visita ganhando, você vai 
fazer sem ganhar? (enfermeira) 

 

  

 Na fala abaixo, a profissional expressa que a não compatibilidade ocorre pela 

questão das condições de trabalho não a favorecer. Ela quer dizer que, caso tivesse 

condições de trabalho adequadas, teria muito o que fazer. Que é preciso ganhar mais, 

mas também que tenha condições para se trabalhar a fim de haver compatibilidade entre 

esforço e recompensa. O mais importante nessa fala é o desejo para trabalhar.  

 

É uma pergunta bem interessante, agora você me pegou com essa pergunta. Porque 
tudo que nós estamos fazendo hoje, desempenhando hoje, nós estamos ganhando o 
suficiente porque nós não estamos fazendo nada. Hoje... é interessante isso porque 
se a gente não tem as condições de trabalho pra gente trabalhar, então a gente está 
ganhando muito dinheiro pra isso, eu gostaria que a gente ganhasse mais um pouco, 
mas que a gente pudesse retribuir com trabalho. (auxiliar de consultório dentário) 

   

 

Apesar da teoria de Vroom referir que para cada resultado do trabalho há sempre 

uma expectativa, uma valência e uma instrumentalidade, em alguns resultados isso não 

foi observado nas falas dos sujeitos entrevistados. Assim, a Tabela 21 mostra esses 

resultados, além daqueles que foram muito pouco citados, mas que nem por isso devem 

deixar de ser mencionados e avaliados.  
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Tabela 21 

Resultados que foram mais raramente mencionados 

 

 

RESULTADO 

Valência  

(%) 

 

Expectativa  

(%) 

 

Instrumentalidade 

(%) 

 

 

FM 

 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 
Cobrança da População  

Organização 

  

6,9 

3,4 

  

  

3,4 

3,4 

  

3,4 

3,4 

  

3,4 

39 

0 

Complemento Salarial 3,4   6,9 6,9 3,4   0 

Poder se Expressar 3,4   3,4 3,4 3,4   0 

Faltar Equipamentos   3,4     3,4   0 

Missão a cumprir   10,3         0 

Ética 3,4   3,4     3,4 -39 

Participação População 6,9   3,4     3,4 -79 

Sentir-se Discriminado   6,9 6,9   6,9   -328 

 

 

 Como pode ser verificado na Tabela 21, todos os resultados apresentam 

pequenos percentuais tanto nas altas como nas baixas atribuições, quando não recebem 

nenhuma atribuição. Nos resultados Cobrança da População, Faltar Equipamentos, 

Missão a Cumprir e Sentir-se Discriminado ocorreram apenas baixas atribuições em 

valência. Certamente, pelo sentido que esses resultados têm apara os profissionais de 

saúde, esses não são nada atrativos. Porém, uns são esperados que ocorram, assim como 

o trabalho que fazem é percebido como instrumental para obter outros. 

Por serem pouco mencionados, são resultados secundarizados nas falas dos 

profissionais de saúde, frente a outros aspectos. Porém, com base na teoria da 

expectativa, esses resultados têm sua importância para a motivação dos profissionais de 

saúde, uma vez que recebem atribuições altas ou baixas, mesmo não sendo em todas as 

dimensões.  Outrossim, ao serem secundarizados, tais resultados terminam por não 

serem visualizados pela gestão, quando da avaliação da motivação para o trabalho. E o 

que poderia ser impulsionador, poderá, pelo contrário, ser restritivo da força 

motivacional necessária ao trabalho nas UBS’s. E essas reflexões encontram 

fundamento quando observamos a Tabela 22, que mostra a equiparação entre os 
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resultados encontrados com o IMST relacionados aos fatores que mais contribuíam para 

aumentar a força motivacional dos profissionais de saúde e os resultados restritivos 

descritos.  

 

Tabela 22 

Equiparação entre resultados do IMST que aumentam a FM e os Restritivos 

Fatores Resultados relacionados Resultados Restritivos 

 
FV2 – 

Autoexpressão e 
Realização 

Pessoal 
(M= 3,43) 

 
Capacidade de tomar decisões. 

 

 
Autonomia. 

 
FV3 – 

Sobrevivência 
Pessoal e 
Familiar 

(M= 3,42) 
 

 
Condições econômicas de sobrevivência e sustento 
pessoal; Assistência à família; Existência humana; 
Estabilidade pelo desempenho.  
Salário  

 
Remuneração. 
 
 
 

 
FE1 – 

Autoexpressão e 
Justiça no     
Trabalho 

(M = 3,52) 
 

 
Obter justiça no trabalho, nas formas de assistência 
pessoal e familiar, sustento, estabilidade. 

 
Remuneração; 
Equidade; 
Complemento 
salarial. 
 
 

 
FE2 – Segurança 

e Dignidade 
(M= 3,50) 

 

 
Contar com adoção de medidas de segurança. 

 

 
Segurança. 

 
FE4 – 

Responsabilidade 
(M= 3,34) 

 

 
Ser responsáveis pelo que fazem, assumindo suas 
ocupações, suas obrigações e respeitando a 
hierarquia. 

 
Engajamento ético; 
Subordinação; 
Autonomia. 

 
FI1 – 

Envolvimento 
(M = 3,32) 

 

 
Resolverem problemas;  
Serem responsáveis pelas decisões. 
 

 
Autonomia. 

 
FI4 – 

Reconhecimento 
e Independência 

Econômica 
(M= 2,87) 

 

 
Obter independência econômica e garantia de 
sustento. 

 
Remuneração. 
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 Como pode ser observado na Tabela 22, os resultados como Autonomia, 

Remuneração, Equidade, Segurança, dentre outros, são resultados que, por equiparação, 

estão relacionados aos fatores que no IMST se mostraram como os que mais contribuem 

para aumentar a força motivacional dos profissionais de saúde. Porém, nas entrevistas, 

esses resultados se revelam como restritivos, demonstrando exatamente a reflexão 

anteriormente feita. Sendo assim, urge que todos os níveis de gestão se esforcem na 

busca de soluções estratégias e favoreçam a retomada desses resultados ao lugar de 

impulsionador da força motivacional. 

 Ainda com relação à equiparação de resultados, a Tabela 23 mostra a que ocorre 

entre os fatores do IMST, considerados como aqueles que mais contribuem para 

diminuir a força motivacional, e os resultados das entrevistas, considerados os 

restritivos dessa força.  

 

Tabela 23 

Equiparação entre resultados do IMST que baixam a FM e os Restritivos 

Fatores                 Resultados relacionados Resultados Restritivos 

 
FV4 – Desgaste 

e Desumanização  
(M= 1,77) 

 

Desgaste; pressa; atarefamento;  
O trabalhador perceber-se como máquina ou 
animal (desumanizado); Despender esforço 
físico; Dedicação;  
Perceber-se discriminado. 
 

Desgaste físico e mental; 
Sentir-se ocupado. 
 
Sentir-se discriminado. 

 
FE3 – Desgaste e 
Desumanização  

(M= 2,10) 
 

 
Esgotamento; Exercerem esforços físicos; 
Trabalhar com pressa; 
Ocuparem-se;  
Receberem recompensas econômicas aquém de 
seus esforços.  

 
Desgaste físico e mental; 
Sentir-se ocupado; 
Equidade. 

 
FI3 – Desgaste e 
Desumanização 

(M= 2,37) 
 
 

 
Provocar esforço físico; atarefamento e pressa; 
Sentirem-se esgotados e como máquina ou 
animal. 
Submetê-los à discriminação.  
 

 
Desgaste Físico e Mental; 
Sentir-se discriminado. 

 
FI2 – Justiça no 

Trabalho 
(M= 1,67) 

 

 
Conforto; Assistência. 
 
Igualdade de direitos. 
 

 
Melhoras; Boa estrutura; 
Equidade. 

 

 Conforme mostra a Tabela 23, no IMST esses fatores foram Desgaste e 

Desumanização, tanto em valência (FV4), expectativa (FE3), quanto em 



178 
 

 

instrumentalidade (FI4), além do fator FI2 – Justiça no Trabalho. Nas entrevistas, os 

resultados encontrados corroboram os do IMST, mostrando serem esses resultados os 

que de fato mais contribuem para diminuir a força motivacional. 

Porém, conforme mostrou a Tabela 22, os resultados das entrevistas acrescentam 

em informação, à medida que revelam resultados que no IMST são considerados como 

aumentando a força motivacional, mas nas falas de uma parcela de profissionais de 

saúde se mostram como restritivos, o que poderia passar despercebido e desconsiderado 

caso fosse se levar em consideração apenas uma fonte de informação.   

Diante de todas essas análises, uma síntese se faz necessária no sentido de 

evidenciar relevantes aspectos desse processo de compreensão e caracterização da 

motivação dos profissionais de saúde das UBS’s. O primeiro desses aspectos diz 

respeito à metodologia adotada, uma vez que a triangulação dos dados do IMST com os 

dados das entrevistas permitiram não apenas uma corroboração, mas uma 

complementaridade das informações, possibilitando uma visão mais consistente e 

ampliada do fenômeno em estudo.  

Em termos da abordagem adotada (psicossociológica), essa possibilitou verificar 

que os elementos do contexto interagem com os aspectos individuais dos profissionais 

de saúde, revelando o caráter processual da motivação, na medida em que, nessa 

interação, esses elementos passam a ser interdependentes. Assim, na vivência com o 

contexto das UBS’s, os profissionais de saúde que nelas trabalham desenvolvem uma 

percepção que influencia na motivação para o trabalho e, nesse sentido, o 

comportamento assim motivado, influencia no contexto.  

Dos aspectos individuais, pode-se destacar a instrução dos profissionais de saúde 

que, na primeira etapa desenvolvida com o IMST, apareceu como sendo, 

separadamente, um preditor da força motivacional desses profissionais. Nas entrevistas, 

fica evidente a importância da instrução à medida que instrumentaliza os profissionais a 

terem mais oportunidades de trabalho, com outras possibilidades de vínculos, o que faz 

com que consigam suportar e serem mais resilientes diante do contexto  de deterioração 

em que vivem nas UBS’s. 

Em muitas de suas falas nas entrevistas, os profissionais de saúde avaliam o SUS 

e as UBS’s, como um contexto em deterioração, repleto de contradições e sem 

perspectiva de mudança para uma situação diferente e melhor. E essa percepção 
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negativa advém exatamente da vivência desses profissionais nesse contexto. É 

construída dentro dessa realidade. Assim, sendo a motivação mediada pela percepção 

que os profissionais têm do sistema demanda uma mudança na realidade concreta em 

que vivem esses profissionais. Tais mudanças exigem a implicação da gestão do SUS.  
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Capítulo 6: Considerações finais  

Conforme anunciado no capítulo da problematização, o principal objetivo desta 

tese foi estudar a motivação para o trabalho dos profissionais de saúde vinculados às 

Unidades Básicas da rede de saúde do município de Natal (RN), partindo de um 

contexto e de um referencial teórico que conduziram à elaboração de questões de 

pesquisa e destas a objetivos mais específicos, intencionando dar conta da problemática 

evidenciada. Assim, neste capítulo de conclusão, pretende-se resgatar esses objetivos 

para, a partir deles, discorrer sobre os principais resultados encontrados. Também, 

apresentar-se-ão as limitações do estudo, além das sugestões que se pretende dar como 

uma contribuição, principalmente para os gestores e profissionais que fazem parte das 

UBS’s, mas também para outros pesquisadores que tenham interesse pela temática.  

Do contexto de estudo, importa relembrar que o trabalho nas UBS’s requer dos 

profissionais que nelas trabalham um grande investimento pessoal, na medida em que 

lidam diretamente e cotidianamente com uma variedade ampla de problemas trazidos 

pelos usuários. Também, na Secretaria Municipal de Saúde de Natal, órgão responsável 

pela gestão dessas unidades, diversos problemas identificados vêm contribuindo para 

fragilização dos compromissos profissionais, para a baixa de rendimento no trabalho e 

desmotivação dos trabalhadores como um todo. Assim, a própria instituição de saúde, 

sua estrutura e organização, parecem funcionar como um elemento determinante na 

motivação de tais profissionais. Importa lembrar ainda que as UBS’s, pensadas para 

atenção primária ao cidadão, fazem parte de um Sistema mais amplo, que é o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Assim, as conclusões desta tese envolvem especificamente as 

UBS’s por terem sido o campo de estudo, mas situando o Sistema como um todo, uma 

vez que, pela perspectiva adotada para este estudo, os fenômenos não são estudados de 

forma isolada, mas como estando inter-relacionados. 

O modelo teórico aplicado, Teoria da Expectativa, é amplamente aceito sobre 

motivação, tendo se mostrado útil para estudar esse construto tanto neste como nos 

estudos anteriores, desenvolvidos pelo autor desta tese, com profissionais de saúde em 

Natal/RN. Aqui não se teve pretensão de testar tal modelo, mas registra-se que ele 

continuou possibilitando a compreensão do processo motivacional. Além disso, cada 

um dos componentes dessa teoria constituiu um marco para analisar a motivação, o que 

ficou demonstrado nos capítulos de resultados.  
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Os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os profissionais de saúde 

das UBS’s tiveram como propósito servir de mais um caminho para acercar-se da 

realidade destes, a partir da identificação e avaliação de aspectos relacionados à 

motivação para o trabalho, tendo como base a teoria da expectativa. A união dos 

resultados obtidos nesta etapa com os da primeira etapa, realizados com a aplicação do 

IMST, complementaram-se como estratégias interdependentes, servindo para 

compreender a motivação dos profissionais por mais de um prisma, ganhando assim em 

importância.  

Porém, os resultados das entrevistas acrescentam em informação à medida que 

revelam que aqueles do IMST considerados como aumentando a força motivacional, nas 

falas de uma parcela de profissionais de saúde, mostram-se como restritivos, 

justificando e demonstrando a importância da utilização de mais de um método de 

coleta de dados. 

O primeiro objetivo traçado para a tese foi identificar a valência atribuída pelos 

profissionais de saúde das UBS’s aos resultados esperados pelo seu trabalho. Os 

resultados do estudo desenvolvido com o IMST mostraram que os mais atrativos para os 

profissionais de saúde são os relacionados ao fator Autoexpressão e Realização Pessoal 

e ao fator Sobrevivência Pessoal e Familiar, sendo então os que mais contribuem em 

termos de valência para o aumento da força motivacional dos profissionais de saúde das 

UBS’s. Por outro lado, os resultados menos atrativos para esses profissionais e, 

portanto, os que podem contribuir para baixar a força motivacional, são os relacionados 

à Justiça no Trabalho, seguido por Desgaste e Desumanização.  

Outro objetivo foi saber o que os profissionais de saúde esperam com o trabalho 

que desempenham nas UBS’s. As análises dos dados obtidos com o IMST revelaram 

que o mais esperado por eles no seu trabalho é oportunidade para sentirem-se 

reconhecidos, expressar sua criatividade, influenciar nas decisões e obter justiça no 

trabalho, nas formas de assistência pessoal e familiar, sustento, estabilidade e 

proporcionalidade entre esforço e recompensas econômicas, pois esses são resultados 

referentes ao fator Autoexpressão e Justiça no Trabalho. E igualmente, esperam no 

trabalho poder contar com adoção de medidas de segurança e com respeito ao 

profissional como pessoa, em condições de igualdade, por serem resultados 

relacionados à Segurança e Dignidade.   
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Por outro lado, o que os profissionais de saúde das UBS’s  menos esperam no 

seu trabalho é esgotamento, ocuparem-se, trabalhar com pressa, desumanizarem-se 

(negando a própria condição humana), receberem recompensas econômicas aquém de 

seus esforços e exercerem esforços físicos, sendo esses resultados relacionados ao fator 

Desgaste e Desumanização. 

 Conclui-se, então, que em termos de expectativa, os resultados que mais 

contribuem para elevar a força motivacional dos profissionais de saúde são os 

relacionados aos fatores de Autoexpressão e Justiça no Trabalho, Segurança e 

Dignidade e o fator Responsabilidade; enquanto o que mais contribui para baixar a força 

motivacional é o fator Desgaste e Desumanização.   

Outro objetivo foi saber se os profissionais de saúde das UBS’s percebem seu 

trabalho como instrumental para alcançar os resultados. A conclusão a que se chegou 

pelas análises dos dados obtidos com o IMST é de que há quatro níveis distintos de 

instrumentalidade percebida pelos profissionais de saúde com relação ao trabalho 

desenvolvido nas UBS’s. Os dois primeiros níveis dizem respeito aos resultados 

relacionados aos fatores FI1 – Envolvimento e FI4 – Reconhecimento e Independência 

Econômica, podendo estes serem considerados como os que mais contribuem em 

termos de instrumentalidade para aumentar a força motivacional. Os dois últimos níveis 

dizem respeito aos resultados relacionados aos fatores FI3 – Desgaste e Desumanização 

e FI2 – Justiça no Trabalho, que podem ser considerados como os que mais contribuem 

para diminuir a força motivacional, sendo este último o que mais contribui.  

Em síntese, dos resultados obtidos com o IMST se encontrou que: (1) os mais 

atrativos para os profissionais de saúde foram os relacionados aos fatores FV1 – 

Autoexpressão e Realização Pessoal e FV2 – Sobrevivência Pessoal e Familiar, 

seguidos dos resultados relacionados ao fator FV1 – Justiça no Trabalho; (2) os mais 

esperados foram os relacionados aos fatores FE1 – Autoexpressão e Justiça no Trabalho 

e FE2 – Segurança e Dignidade, seguidos pelos resultados relacionados ao fator FE4 - 

Responsabilidade; e (3) os resultados cujo trabalho nas UBS’s era mais percebido como 

instrumental à sua obtenção, foram os relacionados ao fator FI1 – Envolvimento, 

seguido pelo fator FI4 – Reconhecimento e Independência Econômica. Assim, foram 

esses os fatores que mais contribuíram, em termos de valência, expectativa e 
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instrumentalidade, para o aumento da força motivacional dos profissionais de saúde das 

UBS’s. 

Com base no sentido dado pelos profissionais de saúde aos resultados 

encontrados com as entrevistas, foi possível, por equivalência, relacioná-los com os 

fatores encontrados com o IMST, demonstrando que os resultados da primeira etapa 

corroboraram os da segunda, favorecendo uma compreensão mais ampla da motivação 

dos profissionais de saúde das UBS’s.  

Praticamente todos os resultados considerados altos impulsionadores encontram 

equivalência com os dos fatores apontados pelo IMST, sejam esses de valência, de 

expectativa ou de instrumentalidade. As exceções ocorrem somente com os resultados 

Realização e Motivação Individual. Porém, pode-se concluir também através dessa 

equivalência que alguns desses resultados ficaram equiparados aos que, pelas 

entrevistas, foram considerados restritivos da força motivacional.  

Nas entrevistas, Desgaste Físico e Mental também é um resultado considerado 

como restritivo. Certamente isso é explicado pela realidade das UBS’s no que concerne 

à falta de materiais e profissionais. Assim, não deve ser nada motivador esperar que no 

trabalho ocorram problemas físicos e/ou mentais de saúde, assim como perceber que a 

consecução do trabalho acabe gerando tais consequências.  

Somado a isso, falas de profissionais nas entrevistas denunciam um quadro de 

deterioração do SUS, no qual as UBS’s são apenas uma pequena parcela dessa realidade 

desmotivadora. E, em função dessa deterioração e da falta de perspectiva de que esse 

quadro venha a se modificar, também fica implícito, mas muitas vezes explícito nas 

falas, um desânimo pela perda de esperança, podendo esta ser um sintoma de um mal 

que vem acometendo cada vez mais os profissionais de saúde, que é a síndrome de 

burnout.  

Sobre Desgaste e Desumanização, as análises realizadas indicaram que apesar 

dos resultados referentes a esse fator serem pouco valorizados e esperados pelos 

profissionais de saúde, estes percebem o seu trabalho como responsável por sua 

obtenção, levando a concluir que é um fator que está impactando negativamente na 

motivação para o trabalho. Com relação ao fator Justiça no Trabalho, ficou evidente que 

os profissionais de saúde não percebem o seu esforço no trabalho como responsável por 

sua obtenção, o que também contribui negativamente para a motivação.  
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Uma conclusão a que se chegou com relação ao fator Justiça no Trabalho é que 

este tem se revelado em queda como um alvo a ser alcançado pelos profissionais de 

saúde, tendo isso se evidenciado nos dois últimos estudos (2001 e 2003) realizados, mas 

principalmente nesta tese, o que expõe situação que se tornou crônica. Em valência, por 

exemplo, verificou-se claramente que no tempo decorrido entre os dois estudos houve 

uma queda considerável nesse fator, revelando que os profissionais de saúde não 

valorizam Justiça no Trabalho da mesma forma. No estudo atual, o escore nesse fator se 

assemelha ao estudo de 2003, sendo ainda um pouco menor e, apesar das diferenças 

entre as médias não serem estatisticamente significantes, revela que no tempo decorrido 

entre os dois estudos houve uma manutenção da percepção dos profissionais de saúde 

com relação a esse fator, sendo que o ideal era que o escore tivesse aumentado. Desse 

modo, em nível de valência, esse fator contribui de forma desfavorável à motivação dos 

profissionais, à medida que pode implicar na sua diminuição. 

 Essas conclusões ganham em importância quando nos reportamos ao fato de que 

Justiça no Trabalho, apesar de também ter apresentado em cada estudo uma diminuição 

na valência, vem se mantendo como um fator com maiores escores de expectativas. Ou 

seja, os profissionais de saúde têm elevadas expectativas nos resultados referentes à 

Justiça no Trabalho, ainda valorizam consideravelmente esses resultados, apesar da 

diminuição na valência, porém a instrumentalidade do trabalho para obtenção desses 

resultados tem sido cada vez menor.  

Quando da equiparação de resultados entre os fatores do IMST considerados 

como aqueles que mais contribuem para diminuir a força motivacional e os resultados 

das entrevistas considerados restritivos dessa força, os fatores Desgaste e 

Desumanização aparecem em valência (FV4), em expectativa (FE3) e em 

instrumentalidade (FI4), além do fator FI2 – Justiça no Trabalho. Desse modo, os 

resultados obtidos com as entrevistas corroboram os do IMST, mostrando serem esses 

os que mais contribuem para diminuir a força motivacional dos profissionais de saúde 

das UBS’s. 

 A relevância desses dados é justificada pelo fato de serem estes três elementos 

(valência, expectativa e instrumentalidade) que juntos compõem, segundo Vroom 

(1964/1995), a força motivacional para o trabalho. Sendo assim, quanto menor forem os 
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escores, menor será a força motivacional, apesar de que o contrário também é 

verdadeiro, ou seja, quanto maior os escores, maior a força motivacional. 

No entanto, é preciso lembrar que esses resultados são assim considerados para 

uma parcela da população, pois há outra parcela para a qual eles são restritivos, o que se 

expressa nas baixas atribuições em valência, expectativa e instrumentalidade. Assim, se 

faz necessário que a gestão, tanto da esfera federal, estadual, quanto municipal, perceba 

a necessidade de um olhar mais atento para esses resultados, no sentido de evitar que 

com o passar do tempo eles possam se tornar restritivos para todos os profissionais ou 

para maior parte deles.  

Além desses, dois outros objetivos foram traçados para esta tese. Um foi 

identificar a força motivacional dos profissionais de saúde das UBS’s, e o outro foi 

saber que fatores são mais determinantes dessa força. Este segundo objetivo foi 

contemplado anteriormente, à medida que se evidenciaram os resultados que, tanto na 

etapa realizada com o IMST quanto na realizada com as entrevistas, foram considerados 

com aqueles que aumentam /ou impulsionam a força motivacional.  

 Com relação ao primeiro, a aplicação da fórmula proposta por Vroom revelou 

que a maioria dos profissionais de saúde, da amostra estudada, apresentou força 

motivacional moderada; uma pequena parcela encontrava-se no intervalo de força 

motivacional mínima; e a outra, um pouco maior, no intervalo de força motivacional 

máxima. No estudo desenvolvido com profissionais de saúde em Natal no ano de 2003, 

referido em outros momentos desta tese, a parcela de profissionais com força 

motivacional moderada era menor, mas a média de força motivacional foi maior, tendo 

essa diferença se mostrado estatisticamente significante. Além disso, naquele estudo 

havia um percentual bem mais elevado de profissionais no intervalo de força 

motivacional superior do que no atual estudo, podendo-se concluir ter havido uma 

queda na sua força motivacional. 

 Essa queda na força motivacional traduz a percepção dos profissionais de saúde 

de um contexto em degradação, que se revela na avaliação que fazem da falta de 

materiais, de equipamentos, de profissionais, de capacitação, de equidade, na falta de  

plano de carreira, cargos e salários justo e adequado, dentre outros. Traduz também a 

ingerência das políticas que são/estão postas, relacionadas a estes e outros aspectos 

relacionados à gestão de recursos humanos do SUS.   
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 Como no estudo atual a força motivacional encontrada foi referente a todos os 

profissionais de saúde que compuseram a amostra do presente estudo (médicos, 

enfermeiros, dentistas, técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e agente 

comunitário de saúde), buscou-se compreender se tal força se diferencia entre os citados 

profissionais.   

Pela análise das médias encontradas, verificou-se que as maiores foram as dos 

profissionais de nível superior (dentistas, enfermeiros e médicos). Dentre estes, os 

dentistas apresentaram a maior média de força motivacional, seguidos pelos enfermeiros 

e médicos. Dentre os profissionais de nível médio (técnico de enfermagem, auxiliar de 

consultório dentário e agente comunitário de saúde), foram os técnicos de enfermagem 

que apresentaram a maior média, seguidos pelos auxiliares de consultório dentário e 

agentes comunitários de saúde. Verificou-se existir diferenças significativas entre as 

médias, mas apenas entre as dos dentistas e dos agentes comunitários de saúde, 

permitindo concluir que os profissionais de nível superior estão mais motivados para o 

trabalho do que os profissionais de nível médio, mesmo havendo diferença significativa 

nas médias de somente duas profissões (dentista e agente comunitário de saúde).  

Essas diferenças demonstram a percepção dos profissionais de saúde da 

realidade que vivenciam, no tocante à falta de equidade entre as profissões, tanto no 

sentido da remuneração quanto no sentido das atribuições e responsabilidades, 

ocorrendo não somente entre os diferentes níveis de formação (superior e médio), mas 

também dentre os mesmos níveis e até mesmo dentre as mesmas categorias 

profissionais. No contexto da saúde descrito nesta tese, ficou posto haver nas UBS’s, a 

despeito de todas as esferas do SUS, diferentes regimes de contratação, sendo esse um 

aspecto avaliado como fonte de insatisfação e desmotivação por parte dos profissionais 

de saúde.   

 Comparando a força motivacional dos profissionais de saúde com outras 

características demográficas (sexo, religião, estado civil e renda familiar), encontrou-se 

que os homens apresentam uma média de força motivacional maior do que as mulheres. 

Com relação à religião e estado civil, apesar das diferentes médias apresentadas não há 

diferenças significativas entre estas. Tomando as variáveis sexo, número de filhos, 

renda familiar, tempo de instituição, instrução dicotomizada (ter nível superior ou não 

ter nível superior) e ocupação dicotomizada (ser agente comunitário de saúde ou não ser 
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agente comunitário e saúde) como variáveis antecedentes, aplicou-se análise de 

regressão, objetivando avaliar em que medida predizem a força motivacional .  Após 

execução, a análise excluiu as variáveis sexo, número de filhos, renda familiar, tempo 

de instituição e ocupação dicotomizada, revelando que estas não predizem a força 

motivacional dos profissionais de saúde. A única variável que aparece na equação como 

preditora é instrução dicotomizada. 

 No entanto, quando analisadas isoladamente, as variáveis renda familiar e 

ocupação (ser agente comunitário de saúde ou não ser agente comunitário e saúde) se 

mostram como preditoras da força motivacional. Porém, quando analisadas 

conjuntamente (análise de regressão múltipla), a variável instrução (ter nível superior ou 

não ter nível superior) se apresenta novamente a única preditora da força motivacional. 

Lembra-se que são os agentes comunitários de Saúde que se encontram na faixa de 

renda mais baixa dentre todas as categorias.    

  Tendo-se atendido os objetivos da tese, os resultados e conclusões configuram 

as atuais características da motivação dos profissionais de saúde das UBS’s e permitem, 

como síntese, retomar a Figura 1, exposta no capítulo 1 desta tese, apesar daquela 

retratar uma situação não apenas de profissionais de saúde das UBS’s, responder às 

interrogações ali expostas, resultando em um novo cenário, conforme mostra a Figura 

21. 
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Figura 21. Configuração atual da motivação dos profissionais de saúde. 

 

 Finalmente, importa destacar alguns aspectos considerados fortes da pesquisa, 

bem como suas limitações. Um ponto considerado forte é o fato de contribuir para 

responder às questões deixadas por estudos anteriores realizados com profissionais de 

saúde sobre motivação, completando um quadro que estava em aberto, conforme 

exposto na Figura 21. Outro aspecto importante é que seus resultados revelaram 

esforços que os profissionais de saúde, especificamente os das UBS’s, vêm fazendo no 

sentido de manterem-se motivados para um trabalho que vem sendo desenvolvido em 

condições materiais e sociogerenciais adversas, com mais perspectivas à deterioração, 

contrariando projetos, programas e propagandas que pregam e dizem o contrário. E, 

ainda, o fato de a motivação ter sido estudada a partir de uma perspectiva 

epistemológica que procurou entendê-la como construto multifacetado, articulando 

métodos e técnicas de análise de dados qualitativas e quantitativas, contribuindo para 

diminuir cada vez mais a velha cisão entre estas.  

 Porém, mesmo diante desses pontos fortes, não se pode deixar de evidenciar as 

limitações desse estudo, que dizem respeito não apenas ao tamanho da amostra final 

obtida após tabulação do IMST, e a exclusão de categorias profissionais, mas pela 
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dificuldade de caracterizar a população do estudo, o que finda por prejudicar o poder de 

generalização dos resultados, embora não os invalidando. 

 Outrossim, mesmo diante de tais limitações e do peso que estas possam ter,  

considera-se a importância prática dos resultados deste estudo. Nesse sentido, poderão 

deles se beneficiar primeiramente a Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que foi a 

partir da iniciativa da secretária de saúde, à época, que este trabalho teve início, 

principalmente pelo setor de Gestão do Trabalho. Por consequência, os resultados são 

favoráveis aos diretores das UBS’s, aos sindicatos e aos profissionais de saúde como 

um todo. Além disso, os resultados podem também ser utilizados por Psicólogos 

Organizacionais, de modo que suas práticas contribuam para melhorar a motivação e a 

qualidade de vida dos trabalhadores.  

 Para os gestores de todas as esferas (municipal, estadual e federal), que por 

ventura venham a ter acesso a este trabalho, em especial os gestores do município de 

Natal, que façam uso dos resultados no sentido de rever as políticas de recursos 

humanos no que concerne à correta aplicação das mesmas, uma vez que elas existem. 

Como contribuição, orienta-se urgência nas políticas de qualificação para todos os 

níveis profissionais; nas políticas salariais, ou melhor, no plano de carreira, cargos e 

salários, primando pela equidade; e nas políticas de reconhecimento e valorização dos 

profissionais de saúde, de modo que os princípios do SUS, pelo menos na esfera 

municipal, sejam cumpridos.  
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