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RESUMO 

As condições oferecidas para o desenvolvimento do trabalho na área da saúde, a 
motivação dos profissionais e suas inter-relações impactam de forma significativa a 
melhoria da qualidade da atenção à saúde. Considerando esse cenário, o presente 
estudo tem como objetivo investigar a motivação para o trabalho dos (as) 
profissionais enfermeiros (as) que prestam serviços de atendimento pré-hospitalar 
fixo de urgência nas Unidades não Hospitalares de Atenção às Urgências (UNHAU) 
do município de Goiânia. Conhecer o perfil dessa categoria profissional, as 
condições de trabalho dos serviços de atendimento pré-hospitalar fixo de urgência e 
interpretar parte do universo motivacional desse público específico pode contribuir 
com a gestão municipal de saúde de Goiânia no aprimoramento da construção de 
gestões democráticas e dinamizadoras nos serviços de atendimento às urgências e, 
ainda, sugerir abordagens para capacitações e para educação permanente nesses 
serviços. Dessa forma, esta pesquisa busca descrever as condições laborais nessas 
unidades, na perspectiva desses profissionais. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
exploratória realizada com enfermeiros (as) de 11 unidades de atendimento pré-
hospitalar fixo de urgência do município de Goiânia. Participaram do estudo 22 
profissionais, representados por 2 enfermeiros de cada unidade. Os sujeitos da 
pesquisa responderam a um questionário estruturado em dois instrumentos, sendo o 
Instrumento 1 elaborado pela autora, com o objetivo de caracterizar o perfil dos 
profissionais entrevistados e o instrumento 2, que trata-se de uma escala já validada 
por Porto e Tamayo (2003) e adaptada pela autora desta pesquisa. Este último 
instrumento é composto por dois blocos: Bloco 1- Avaliação das condições de 
trabalho e Bloco 2- Avaliação dos valores relativos ao trabalho. Os resultados 
demonstraram que a maioria da categoria profissional é composta por mulheres 
(95,5%) e que 54,5% dos (as) entrevistados (as) são casados. Identificou-se a 
multiplicidade de vínculos entre 63,6% dos (as) enfermeiros (as) e o mesmo 
percentual possui qualificação específica para exercer a função. Em relação às 
condições de trabalho oferecidas pelas unidades de saúde, tem-se como a pior 
avaliação a disponibilidade de equipamentos e insumos (62,1%), seguida do 
conforto proporcionado aos trabalhadores (52,3%). A melhor avaliação relativa foi 
conferida ao gerenciamento e organização do trabalho (28,7%). No que se refere à 
avaliação geral dos profissionais quanto aos serviços prestados, 45,5% acreditam 
ser regular. A avaliação geral dos valores relativos ao trabalho mostrou que a 
estabilidade representa o fator de maior importância para os profissionais, 
apresentando maior média em relação aos demais (4,34). A Realização no trabalho 
vem em seguida, com média 4,19. Assim, pode-se inferir, de modo geral, que os 
enfermeiros sujeitos da pesquisa desempenham suas atividades com motivação, 
mesmo diante dos desafios relacionados às condições de trabalho. A categoria 
valoriza a segurança (estabilidade) obtida por meio do labor, o que possibilita a 
subsistência e a satisfação das necessidades pessoais de cada indivíduo. Os 
participantes também valorizam a independência de pensamento e ação no trabalho 
por meio da autonomia intelectual e da criativade. 

Assim, Palavras-chave: Motivação; Urgência; Enfermagem 

 

 



ABSTRACT 

The conditions offered for work development in health setting, the professionals 
motivation and their interrelations have significantly impact on improving healthcare 
quality. Regarding this, this paper aimed at studying motivation for professional nurse 
workers who provide emergency fixed pre-hospital services in No Hospital Units to 
Emergencies in Goiania city. knowing this professional category profile, working 
conditions in fixed pre hospital emergency services and understand part  of  this 
particular motivational public can contribute to health municipal management in 
Goiania, by improving democratic management and pro-active in fixed pre-hospital 
emergency services and also suggests approaches to training and continuing 
education in these services. Thus, this research describes the working conditions in 
these units, on point of view of these professionals. This is an exploratory descriptive 
study with nurses from 11 fixed pre hospital care units of emergency in Goiânia city. 
It included 22 professionals, represented by two nurses from each unit. To collect the 
data, a structured questionnaire that had two instruments was presented to subjects’ 
research, Instrument 1: elaborated by the author, in order to characterize the 
professionals interviewed profile; Instrument 2: an instrument already validated by 
Porto and Tamayo (2003) and adapted by this research author. This instrument was 
made of two blocks: Block 1 working conditions evaluation and Block 2 work values 
evaluation. The results showed that most of the professional are women (95.5%) and 
54.5% of respondents are married. It identified the links multiplicity among 63.6% of 
the nurses and the same percentage has specific qualification to perform the 
function. Regarding the working conditions offered by health facilities, the worst 
evaluation was equipment availability and supplies (62.1%), followed by the comfort 
offered to workers (52.3%). The best evaluation was work management and 
organization (28.7%). About the professionals and services provided general 
evaluation, 45.5% believe it is regular. The overall result on work values showed that 
stability is the most important factor for professionals, with higher average than all the 
others (4.34). The Fulfillment at Work comes next, averaging 4.19. Thus, it can be 
inferred, in general, that the subjects of the research nurses perform their activities 
with motivation, even in the face of the challenges related to working conditions. The 
category values safety (stability) obtained through labor, which allows the livelihoods 
and the satisfaction of personal needs of each. Participants also value the 
independence of thought and action in trabalhopor through intellectual autonomy and 
criativade. 

Key words: Motivation; Urgency; Nursing 
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1 - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a sociedade tem verificado significativas transformações no 

mundo do trabalho. Entre as mudanças observadas estão as que envolvem as 

formas de materialidade e subjetividade da sociedade contemporânea e as que se 

relacionam com a crise do capital. Dentre essas últimas, podem ser destacados o 

desemprego estrutural, que consiste no grande contingente de trabalhadores em 

condições precarizadas, e uma lógica societal voltada para produção de 

mercadorias e valorização do capital (ANTUNES, 2009). 

Dessa forma, segundo Antunes (2009), é crescente a instabilidade nas condições de 

trabalho e o homem necessita do potencial emancipador que este lhe oferece para 

que sobreviva com dignidade. Assim, o homem deve estar atento para recusar o 

labor que explora, que aliena e infelicita o ser social, para que nessa contraditória 

processualidade do trabalho (que emancipa e aliena, que humaniza e sujeita e que 

liberta e escraviza), a vida fora do trabalho também tenha sentido. 

Merhy (2002, p. 14) também identifica esta contradição na processualidade do 

trabalho quando afirma que “(...) somos e não somos sujeitos, ou melhor, somos 

sujeitos que sujeitam em certas situações, e somos sujeitos que se sujeitam em 

outras.” Para este autor, em alguns momentos os trabalhadores protagonizam 

processos novos como força de mudança e, em outras situações, são reprodutores 

de situações dadas. Advoga ainda que, mesmo estando à frente de mudanças 

importantes no seu processo de trabalho, os trabalhadores conservam certa 

alienação. 

A partir desse entendimento e voltando-se para o trabalho em saúde, se faz 

necessário reforçar que esse setor de atividade é vivamente afetado pela 

subjetividade que cada indivíduo impõe sobre as ações que executa. A atenção à 

saúde está vinculada aos aspectos intersubjetivos entre profissionais e usuários, 

mas ainda predomina uma atenção gerencial voltada para a dimensão das 
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tecnologias duras e leve-duras1. O desenvolvimento tecnológico e a especialização 

dos processos assistenciais não acarretam na substituição do trabalhador por 

máquinas e equipamentos, como ocorrem em alguns setores, mas traz mudanças 

no arranjo tecnológico das práticas de saúde, favorecendo, assim, a ampliação da 

capacidade de diagnósticos e tratamentos (MERHY, 2002). 

Assim, como consequência da institucionalização das práticas de saúde e com 

perda do controle sobre os meios de trabalho, houve o empobrecimento dos 

aspectos intersubjetivos das relações profissionais no trabalho em saúde (CECÍLIO; 

FEUERWERKER, 2007).  

O processo de trabalho em saúde tem como objeto o próprio ser humano, dotado de 

valores e motivações pessoais (PEDUZZI, 1999). Nota-se que apesar da intensa 

incorporação tecnológica, não há esforço significativo no sentido de demonstrar uma 

economia na força de trabalho. Assim, o processo do trabalho em saúde permanece 

sustentado por labor exaustivo, em que se percebe um ser ainda alienado à medida 

que é submetido a um “trabalho forçado”, que deixa de ser a satisfação de uma 

necessidade, mas apenas um meio de satisfazer necessidades externas ao 

trabalhador. O trabalho não é uma feliz confirmação de si e desenvolvimento de uma 

livre energia física e espiritual, mas antes sacrifício de si e mortificação. A 

consequência é uma profunda degeneração dos modos do comportamento humano 

(DESLANDES, 2002).  

Para Tamayo e Paschoal (2003), a motivação no trabalho não é algo abstrato e se 

fundamenta numa estreita relação entre a produtividade individual e organizacional. 

Nesse contexto, os trabalhadores em saúde e as instituições de saúde se envolvem 

numa parceria, na qual os interesses das partes são explícitos e/ou implicitamente 

firmados. Por parte da instituição, existem demandas explícitas e bastante precisas 

relacionadas ao desempenho do empregado e às normas de comportamento na 

mesma. Na perspectiva da gestão em saúde coletiva, essas demandas institucionais 

surgem geralmente fundamentadas em engessados projetos de governo, firmados 

                                            

1
Tecnologia dura: representada pelo material concreto como equipamentos, mobiliário tipo 

permanente ou de consumo; b) Tecnologia leve-dura: incluindo os saberes estruturados 
representados pelas disciplinas que operam em saúde, a exemplo da clínica médica, odontológica, 
epidemiológica, entre outras e; c) Tecnologia leve: que se expressa como o processo de produção da 
comunicação, das relações, de vínculos que conduzem ao encontro do usuário com necessidades de 
ações de saúde.  
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em diretrizes e Programas de Saúde. Esse cenário favorece a concepção 

funcionalista do trabalhador. Este surge como um “recurso” da organização e fica 

sujeito às normas e regulamentos verticalizados, cumprindo definições rígidas de 

atribuições, papéis e perfis ideais. Não há atores, há papéis que reduzem o homem 

a um dos recursos necessários para o sistema de saúde funcionar (CECÍLIO, 2007). 

No ambiente organizacional, o empregado espera reconhecimento por parte do 

empregador, que deve respeitá-lo como ser humano e deve oferecer oportunidades 

para satisfação de suas necessidades pessoais. A organização deve fomentar o 

entusiasmo do trabalhador reconhecendo suas habilidades, conhecimentos, 

experiência e criatividade, a fim de fazê-lo atingir seus objetivos e metas por meio de 

sua própria atividade no trabalho (PORTO; TAMAYO, 2003).   

Essa parceria fica também submetida aos desgastes no ambiente de trabalho 

relacionados às condições do ambiente físico (higiene, segurança e equipamentos). 

Segundo Dejours (1998), o investimento nas condições físicas e instrumentais 

oferecidas aos trabalhadores garante também sua satisfação laboral e assegura um 

melhor desempenho das atividades. 

Assim, as condições oferecidas para o desenvolvimento do trabalho, a motivação 

dos profissionais de saúde e suas inter-relações se vinculam de forma direta com a 

qualidade da atenção à saúde (MENDES, 2013). 

O discurso sobre a influência do trabalho do profissional de saúde na qualidade do 

atendimento prestado não é algo recente e vários trabalhos vêm sendo publicados 

nos últimos anos. Campos e Malik (2008) afirmam que vários fatores afetam a 

motivação dos profissionais. Os mais citados são: tempo de trabalho no mesmo 

local, insalubridade, remuneração, status perante a categoria, suporte especializado, 

existência de educação continuada, condições sociais da comunidade, intensidade 

do ritmo de trabalho, submissão a vários vínculos, insuficiência de profissionais e 

rotatividade dos mesmos, relação intraequipe, autonomia, valorização pelos 

gestores, entre outros. Um dos fatores mais discutidos trata das condições do 

ambiente físico do trabalho, conforme corrobora Dejours (1998).  

Em saúde pública, com a aceleração do processo de produção causado pela 

intensificação da demanda e com a precariedade de recursos humanos e materiais, 

grande parte dos profissionais está cada vez mais susceptível às condições 
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desmotivantes no trabalho (DESLANDES, 2002). 

Não somente a autoestima dos profissionais é afetada com as condições 

precarizadas, mas também a qualidade na assistência, já que a motivação destes é 

parte integrante do próprio cuidado. Furtado, Alencar e Araújo Júnior (2010), ao 

avaliarem as condições de trabalho de enfermeiros em emergência, identificaram 

que os profissionais desmotivados, inseguros e com baixo rendimento estavam, 

frequentemente, submetidos a condições insatisfatórias, o que impactou 

negativamente a qualidade da assistência prestada. 

Borges e Alves Filho (2001) acrescentam que as recompensas econômicas e as 

melhorias das condições de trabalho, quando são proporcionados de forma isolada, 

ainda não conferem maior envolvimento ou motivação, mas afastam as barreiras 

para crescimento do desempenho. 

Nesse cenário, quando se trata de profissionais de saúde que atuam nos serviços de 

urgência, a qualidade na assistência vem alicerçada por conteúdos humanísticos e 

socais do trabalho característicos, acarretando em outros mecanismos de 

valorização e motivação (DAL PAI; LAUTERT, 2008). Esses profissionais são 

frequentemente submetidos às pressões do risco de vida dos pacientes e se 

envolvem em uma tensa relação com usuários, familiares e acompanhantes 

(FURTADO; ALENCAR; ARAÚJO JÚNIOR, 2010). 

No âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde, os serviços de urgência apresentam 

especificidades que “evidenciam fragilidades relacionadas à infraestrutura e 

organização dos serviços, à qualidade da assistência, à quantidade de atendimentos 

e suas principais consequências sociais” (COELHO et al., 2010, p.03-04). 

Nos últimos anos, a atenção às urgências vem passando por reformulações e sendo 

estruturada a partir de discussões governamentais e não governamentais, por 

entidades de classe, representações sociais e associações com atuação nas áreas 

das urgências, emergências e traumas (NITSCHKE; DELLAGIUSTIANA, 2013).  

Um dos grandes avanços no âmbito da atenção às urgências ocorreu com a 

implantação, em 2003, da Política Nacional de Atenção às Urgências - PNAU, 

produto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de 

Saúde, por meio da Portaria n° 1.863 de 29 de setembro de 2003 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2003). A PNAU apresenta importantes componentes para a organização da 
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atenção às urgências. Esses componentes estão classificados em: pré-hospitalar 

fixo (unidades básicas de saúde e de saúde da família, equipes de agentes 

comunitários, ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapia, 

Unidades Não hospitalares de Atendimento às Urgências – UNHAU, Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA e Salas de Estabilização - SE); pré-hospitalar móvel 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192); hospitalar e pós-

hospitalar. Importante salientar que todos esses serviços ofertados deverão estar 

interligados por meio de uma rede que garanta todos os níveis de atenção às 

urgências, no que diz respeito à promoção da qualidade de vida, bem como ofertar 

serviços por meio dos componentes de urgência pré-hospitalares móveis e fixos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

A oferta de assistência, por meio do componente pré-hospitalar fixo, deve ocorrer 

em todas as portas dos serviços de saúde e a Atenção Primária à Saúde deve 

nortear e deflagrar o processo de atendimento. Nesse componente estão as 

unidades específicas para atendimento aos casos considerados como urgência que 

devem estar instaladas em pontos intermediários capazes de dar suporte às 

unidades básicas, até que o paciente seja recebido por um leito de retaguarda 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Para absorver um contingente de mais de dois milhões de habitantes em suas 

necessidades de atendimento às urgências, o município de Goiânia conta hoje com 

19 Unidades Não Hospitalares de Atenção às Urgências, um Serviço Móvel de 

Atendimento de Urgências e cerca de 240 profissionais enfermeiros atuando nessas 

unidades de saúde (MORAES, 2012). 

Diante da grande demanda por atendimentos e da complexidade das atividades que 

envolvem os serviços de urgências, se faz necessária a realização de mais 

pesquisas que se voltem para as condições de trabalho nesse setor e para o perfil 

dos profissionais enfermeiros que atuam nessa área. Assim, ao traçar o perfil dessa 

categoria profissional e ao conhecer as condições de trabalho a que estão 

submetidos, pode-se subsidiar a qualificação da oferta e da demanda dos 

trabalhadores nas unidades de urgência do município e contribuir para a formulação 

de políticas públicas no que se refere a aspectos da gestão, da regulação e da 

educação da enfermagem.  

As variáveis relacionadas ao perfil profissional e condições de trabalho, quando 
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abordadas em associação com os aspectos motivacionais para o trabalho em saúde, 

podem enriquecer ainda mais a discussão para que a qualidade da assistência seja 

abordada de forma satisfatória. 
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2 - JUSTIFICATIVA  

O perfil dos profissionais enfermeiros, as condições oferecidas para o 

desenvolvimento do trabalho nas urgências, a motivação dos profissionais de saúde 

e suas inter-relações subsidiam de forma significativa a melhoria na qualidade da 

atenção à saúde. Considerando esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo 

de estudo a motivação para trabalho dos profissionais enfermeiros que prestam 

serviços de atendimento pré-hospitalar fixo de urgência nas Unidades Não 

Hospitalares de Atenção às Urgências do município de Goiânia e busca descrever 

as condições de trabalho nessas unidades, na perspectiva desses profissionais.  

Entender parte do universo motivacional desse público específico poderá fornecer à 

gestão de saúde municipal subsídios para o aprimoramento da construção de 

gestões democráticas e dinamizadoras e, ainda, sugerir abordagens para 

capacitações e para educação continuada, de modo geral.   

Pesquisas voltadas para a abordagem motivacional de profissionais enfermeiros que 

atuam nas urgências ainda são pouco exploradas, assim, a pesquisa intenciona 

também alertar a comunidade sobre a necessidade da realização de mais estudos 

voltados para a situação do profissional de saúde inserido nos serviços de urgência, 

já que grande parte dos estudos enfatizam as demandas dos usuários.  

A abordagem das condições de trabalho a que estão submetidos os enfermeiros que 

atuam nas urgências do Sistema Único de Saúde e sua relação com os aspectos 

motivacionais dessa categoria precisam ser exploradas de forma aprofundada, tendo 

como alicerce os métodos científicos. A partir dai, podem ser estudados meios de 

superar os desafios encotrados utilizando-se da aplicação prática a fim de melhorar 

a assistência à saúde proposta pelo SUS. 

Assim, o trabalho busca responder o seguinte questionamento: Os profissionais 

enfermeiros que prestam atendimento nas unidades pré-hospitalares fixas de 

urgência do município de Goiânia estão motivados para o desempenho de suas 

atividades? Quais são os fatores que interferem na motivação ou na ausência de 

motivação? 
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3 -OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo Geral: 

Investigar a motivação para o trabalho dos profissionais enfermeiros que prestam 

atendimento nas unidades pré-hospitalares fixas de urgência do município de 

Goiânia. 

 

3.2 - Objeiitvos Específicos 

 Caracterizar o perfil dos profissionais enfermeiros alvo da pesquisa;  

 Descrever as condições de trabalho no contexto da pesquisa, conforme os 

conceitos atribuídos pelos enfermeiros entrevistados;  

 Relacionar os fatores motivacionais com o perfil dos entrevistados e com as 

condições de trabalho percebidas por esses profissionais; 
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4 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que os objetivos propostos pela pesquisa fossem alcançados, se faz 

necessária uma breve contextualização histórica, teórica e conceitual acerca do SUS 

e alguns de seus principais aspectos que estão relacionados com a abordagem da 

pesquisa. Assim, são levantadas algumas discussões sobre a Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB), Atenção de Média e Alta Complexidade no SUS, Política 

Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) e Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde (GTES). 

No decorrer dos demais capítulos são apresentados, também, os aspectos 

relacionados às seguintes variáveis: evolução da atuação da enfermagem no Brasil, 

perfil dessa categoria profissional, condições de trabalho nas unidades de saúde de 

atendimento às urgências e desafios enfrentados pela atual política de atenção às 

urgências. 

Para que seja possível a associação entre as variáveis citadas e os valores relativos 

ao trabalho, são discutidas algumas Teorias da motivação para o trabalho à luz da 

ciência administrativa. 

 

4.1 - Sistema Único de Sáude (SUS) 

O direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros foi resultado das lutas e discussões 

que culminaram na VIII Conferência de Saúde, em 1986, em Brasília. Esse encontro 

consolidou a reforma sanitária vigente dando origem à maior política de inclusão 

social implementada no Brasil e sustentando o surgimento de um sistema integrado 

e gratuito que está voltado à prevenção, promoção, cura e reabilitação dos agravos 

de saúde da população brasileira.  

Instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF), o SUS representa um sistema 

público de saúde que deve oferecer a todo cidadão um conjunto de ações e serviços 

a serem prestados por instituições públicas federais, estaduais e municipais, que 

direta ou indiretamente são concedidos pelo Poder Público. Complementarmente, a 

iniciativa privada participa do SUS, sendo suas atividades reguladas pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990). 

Em 19 de setembro de 1990, a Lei n°8.080 regulamentou o sistema público de 
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saúde que a Constituição Federal havia instituído dois anos antes. Desde então, o 

SUS vem sendo permanentemente construído, tendo como pilar os princípios 

organizativos e doutrinários estabelecidos pelo arcabouço legal.  

 

4.2 - Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) 

A primeira manifestação do termo Atenção Primária à Saúde (APS) ocorreu na 

Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma Ata. Nesse 

encontro, ficou estabelecido que a APS corresponde aos cuidados essenciais à 

saúde, disponíveis o mais próximo possível dos lugares de vida e trabalho das 

pessoas. Os cuidados devem ser oferecidos empregando-se tecnologias acessíveis 

e as unidades de saúde que prestam atendimento constituirão o primeiro nível de 

contato da população com o SUS (OPAS, 1978). 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) tem buscado fortalecer a 

APS e consolidar a Estratégia Saúde da Família (ESF) por meio da publicação de 

consensos que permitem a implantação dos princípios e diretrizes da Atenção 

Primária.  

Importante destacar que o termo Atenção Primária à Saúde, diante de sua 

complexidade conceitual, passou por processos de evolução e hoje tem várias 

derivações sendo usadas na literatura nacional e internacional. Atualmente, o 

Ministério da Saúde faz uso do termo Atenção Básica para diferenciar a proposta da 

saúde da família e a proposta dos “cuidados primários de saúde” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011c, p.14). 

A Portaria n° 2488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), revisando as diretrizes e normas para o arranjo da Atenção 

Básica, para o Programa Saúde da Família (PSF) e Programa Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS).  

A PNAB caracteriza a atenção básica como “conjunto de ações de saúde no âmbito 

individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.” Para 

desenvolver práticas gerenciais e sanitárias, a equipe de trabalho deve considerar a 

realidade epidemiológica e sociocultural da população adstrita. As demandas de 

saúde mais corriqueiras e de maior relevância do território devem ser resolvidas com 
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uso de tecnologias de baixa densidade e orientadas pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade e coordenação, vínculo e continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social (BRASIL, 2006b). 

A Atenção Básica faz uso de tecnologia de baixa densidade, ou seja, utiliza-se de 

procedimentos simples e baratos, mas que demandam estudos de alta 

complexidade teórica e intenso conhecimento empírico da realidade local. A equipe 

é fundamentalmente formada por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de 

consultório dentário ou técnico em higiene bucal, auxiliar ou técnico de enfermagem 

e agente comunitário de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

A Atenção Básica oferece equipamentos, insumos, medicamentos e profissionais 

que estão aptos a atender as demandas da população adstrita com os agravos mais 

comuns. Dessa forma, ela funciona como porta de entrada para o sistema. Nos 

casos em que não se consegue a resolubilidade, deve ser realizado o fluxo de 

referência e contra-referência aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e 

terapêutico, ambulatorial e hospitalar. Esse processo garante a resolutividade e 

integralidade da assistência ao cidadão. 

O instrumento que garante o controle do acesso do usuário e a adequação da oferta 

aos serviços de média e/ou alta complexidade é a Regulação do Acesso à 

Assistência, que segundo a Portaria n° 1.559/2008: 

(...) tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a 
priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e 
como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo 
estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais 
e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade 
sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, 
classificação de risco e demais critérios de priorização. 

 

O que diferencia a Regulação do Acesso à Assistência da Regulação Médica (que 

será tratada mais adiante) é que esta última é representada por um sistema de 

acolhimento, sempre realizado por um profissional médico, que tem como função 

triar, distribuir e monitorar um socorro de forma sistematizada. Esse sistema ordena 

e orienta a atenção pré-hospitalar tendo poder de decisão sobre a prioridade dos 

pedidos de socorro e sobre a disponibilização dos recursos disponíveis para garantir 

de forma segura o acompanhamento do chamado (MARTINEZ-ALMOYNA; 

NITSCHKE, 1999; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006c). 
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4.3 - Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS 

A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde estabelece que: 

A média complexidade ambulatorial e hospitalar é composta por 
ações e serviços que visam atender aos principais problemas e 
agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência 
na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 
diagnóstico e tratamento. 

 

Conforme Solla e Chioro (2008), os serviços de atenção de média e alta 

complexidade, também chamados de atenção especializada pelos autores, são 

compostos por serviços de atenção secundária (serviços médicos ambulatoriais e de 

apoio diagnóstico e terapêutico), de atenção terciária (de diagnose e terapia e 

atenção hospitalar) e de urgência/emergência (que se insere e articula com todos os 

níveis). Essas ramificações de serviços garantem a referência da atenção básica e 

se fundamentam nos padrões de hierarquização e regionalização do SUS. 

Os serviços de atenção de média e alta complexidade são oferecidos em unidades 

ambulatoriais de abrangência regional, atendendo a demanda de vários bairros, 

regiões ou municípios, que é encaminhada pela rede básica. Uma rede 

hierarquizada e regionalizada garante a atenção especializada (SOLLA; CHIORO, 

2008). 

Os procedimentos de média e alta complexidade são financiados pelo bloco da 

Atenção de Média e Alta Complexidade, que é composto pelo componente Média e 

Alta Complexidade – MAC e pelo Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação 

– FAEC (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

O FAEC foi instituído pela Portaria GM/MS n° 531, de 30 de abril de 1999 e surgiu 

para solucionar os problemas dos municípios que estabeleciam barreiras 

burocráticas, a fim de não atender a população de outras localidades, já que os 

recursos financeiros que recebiam seriam suficientes somente para a população 

local. O FAEC supre essa deficiência ao arcar com os pagamentos dos 

procedimentos de alto custo e/ou alta complexidade para os pacientes com 

referência interestadual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011e). 

Em 2007, essa realidade passa por modificações, conforme regulamenta a Portaria 

GM/MS nº 204/2007 e esclarece o Ministério da Saúde (2011b, p. 33): 
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(...) estava previsto que os recursos atualmente destinados ao 
custeio de procedimentos financiados por meio do Faec (exceto 
transplantes, procedimentos realizados por Central Nacional de 
Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), ações estratégicas ou 
emergenciais de caráter temporário e novos procedimentos, até a 
definição de sua série histórica para sua incorporação ao MAC), 
serão incorporados ao limite financeiro da média e alta complexidade 
dos estados, Distrito Federal e municípios, em ato normativo 
específico, observando as pactuações na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT). 

 

A partir de então, o financiamento dos procedimentos com recursos do teto MAC e 

FAEC passa a ser realizado conforme definido nas tabelas que normatizam as 

transferências de recursos para os entes públicos e privados. As transferências são 

orientadas por meio da alimentação do Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SAI/SUS) e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011e; SOLLA; CHIORO, 2008). 

As produções ambulatoriais devem ser registradas no Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA/SUS) de acordo com a alimentação dos seguintes instrumentos 

de coleta de dados: Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (Apac) e pela Ficha de Programação 

Orçamentária (FPO). Deve haver habilitação prévia para que procedimentos como 

diálise e procedimentos oncológicos sejam cobrados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011b). 

Ainda, segundo Ministério da Saúde (2011b), o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS) tem como instrumento de coleta de dados a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH). Caso não haja alimentação desse banco por dois 

meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano, o Ministério da 

Saúde não efetua os repasses fundo a fundo para os estados e municípios. 

Outro aspecto que merece ser abordado, no que se refere à assistência de média e 

alta complexidade, está contemplado nas vivências dos usuários dos serviços de 

saúde e dos profissionais de assistência especializada e hospitalar. 

A atenção de média e alta complexidade exige a assistência de profissionais 

especializados e a utilização de tecnologias leve-duras e duras para o apoio 

diagnóstico e tratamento. Essa atmosfera, que demanda cuidados mais rebuscados, 

é percebida pelo usuário dos serviços como uma experiência extremamente 
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desagradável, em que lhe são apresentados recursos tecnológicos, muitas vezes 

evasivos, dolorosos e constrangedores. A linguagem técnica usada pelos 

profissionais somada à ‘despersonalização do doente’ e à ‘coisificação’ do seu 

corpo, submetem o paciente e familiares à situações de inquietação e insegurança 

que, na maioria das vezes, dificultam o atendimento prestado pelos profissionais 

(MORAIS et al., 2009; DESLANDES, 2002). 

Nessa situação, o profissional de saúde deve empregar suas habilidades e 

conhecimentos técnicos para exercer suas funções, e estar apto a compreender o 

paciente, que vivencia um momento de vulnerabilidade física e emocional (MORAIS 

et al., 2009). 

Morais et al (2009) colocam os profissionais de enfermagem como grandes 

responsáveis pela humanização do cuidado, uma vez que estão sempre muito 

próximos dos pacientes. Assim, as habilidades gerenciais, como por exemplo a 

forma de comunicação usada pelo enfermeiro, se tornam importantes instrumentos 

para que os usuário dos serviços tenham minimizadas sua ansiedade e insegurança. 

Essa interação entre os usuários, familiares, acompanhantes e profissionais fica 

bastante vulnerável diante das situações que sujeitam os enfermeiros a um labor 

exaustivo e degradante e os pacientes à precariedade no atendimento.  

O processo de trabalho empregado nas assistências de média e alta complexidade 

já apresenta, por si só, características desgastantes por se tratar de atendimentos 

mais complexos, que demandam assistência especializada e emprego de tecnologia 

pesada. Tem-se aqui uma tensão entre a necessidade de preservação de vidas por 

habilidades técnicas, a necessidade de manutenção de uma assistência humanizada 

para o paciente e seus familiares e a necessidade de se alcançar essas metas 

diante da precariedade e sucateamento da saúde pública. Em outras palavras, o 

enfermeiro percebe-se oprimido diante de tantas demandas, sem que lhe sejam 

disponibilizados os recursos necessários para que execute suas funções de forma 

adequada. Falta de medicamentos e insumos, equipamentos sem manutenção 

constante, escassez de recursos humanos, ambiente insalubre, educação 

permanente insatisfatória e baixos salários culminam, geralmente, na frustação e 

desmotivação do profissional, o que acaba impactando negativamente na qualidade 

da assistência à saúde (DESLANDES, 2002). 
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4.4 - Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) 

O sistema de assistência às urgências no Brasil é recente e sua implantação foi 

influenciada pelos modelos americano e francês (FERREIRA, 1999). 

Os EUA voltaram sua atenção ao Sistema de Emergências Médicas a partir de 

1966, quando estudos apontaram para a inadequação do atendimento pré-hospitalar 

do país. Dois anos depois foi instituído o chamado telefônico 911 para atendimento 

às emergências médicas (FERREIRA, 1999).  

Outro estudo realizado nos anos 70 comparou o atendimento prestado aos soldados 

vítimas da guerra do Vietnã e às vítimas de traumas por acidentes em grandes 

centros urbanos dos EUA. Os dados foram alarmantes: o atendimento adequado, 

logo após a ocorrência da lesão oferecida aos soldados no Vietnã, dava a eles maior 

sobrevida quando comparados às vítimas civis que eram levadas a hospitais sem 

nenhum tipo de atendimento no local do acidente. Deu-se, a partir daí, a 

implementação de sistemas organizados de emergência nas grandes cidades 

americanas (AZEVEDO, 2002). 

Na década seguinte, o Departamento de Transporte Americano publicou os 

resultados acerca da implantação dos serviços de atendimento pré-hospitalar. 

Houve queda significativa dos índices de mortalidade (AZEVEDO, 2002). 

Atualmente, existem quatro categorias profissionais que atendem as demandas de 

urgência nos EUA: os “first-responder” (socorristas) representados pelos bombeiros, 

policiais e cidadãos comuns, devidamente treinados para reanimação cardio-

respiratória básica; os técnicos médicos de emergência de ambulância (emergência 

básica); os técnicos médicos de emergência intermediária e os paramédicos. A 

integração dessas categorias de assistência depende da organização e dos locais 

em que costumam atender. Todo procedimento realizado se baseia no “Emergency 

Medical Systems”, que apresentam como ferramentas os Protocolos de 

Atendimentos elaborados por médicos (FERREIRA, 1999). 

Já o sistema francês de atendimento às urgências é bastante complexo e é 

financiado pela seguridade social. O atendimento é disponibilizado a qualquer 

cidadão, que tem acesso garantido a hospitais de diferentes complexidades, 

ambulatórios especializados, associações médicas e unidades de atendimento 

móvel (FERREIRA, 1999).  
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Martinez-Almoyna e Nitschke (1999) esclarecem ainda que o gerenciamento da 

demanda é realizado por uma rede de comunicações semelhante à da Regulação 

Médica brasileira. Os médicos avaliam as chamadas, e os atendimentos dependem 

das reais necessidades do cidadão e dos recursos disponíveis. O Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU – francês) só oferece socorro depois da 

avaliação do médico regulador. 

Uma das primeiras referências de atenção pré-hospitalar no Brasil se deu na década 

de 1950, com o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência – SAMDU, 

vinculado à Secretaria Municipal de Higiene. No fim da década de 1980, a Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo criou o chamado telefônico 192, nos moldes do 

modelo francês, que apresentava um sistema medicalizado de atendimento, operado 

pela Central de Regulação Médica. Dessa forma, o profissional médico era 

responsável pelos primeiros atendimentos à vítima e operacionalizava a regulação 

do sistema (MARTINEZ-ALMOYNA; NITSCHK, 1999). 

Essa concepção do sistema de atendimento médico de urgência não foi 

regulamentada de imediato, mas acabou sendo adotada e adaptada por diversos 

estados até que, em 1995, Porto Alegre sedia o I Simpósio Internacional de Atenção 

às Urgências Pré-Hospitalares. Esse encontro contou com a cooperação do governo 

francês e resultou na regulamentação da “Rede Brasileira de Cooperação em 

Emergências”, que garantia a participação efetiva dos estados e municípios na 

construção de uma política pública de atendimento às urgências. Desde então, as 

discussões se tornaram mais significativas e frequentes, culminando na publicação 

de diversas Portarias, entre elas as que regulamentaram a Regulação Médica, 

definiram dos profissionais aptos a atuarem no sistema de urgência e as normas 

técnicas para veículos de atendimento pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar 

(MARTINEZ-ALMOYNA; NITSCHK, 1999).  

Importante esclarecer que, segundo o Conselho Federal de Medicina, urgência se 

traduz pela ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de 

vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Os casos de 

emergência ocorrem com a constatação médica de condições de agravo à saúde 

que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, assim, 

intervenção médica imediata (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995).  

Para evitar dúvidas em relação às terminologias usadas, o Ministério da Saúde 
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propôs a utilização do termo urgência para todos os casos que necessitem de 

cuidados agudos, de um modo geral. 

Em 1998, a Portaria GM/MS n° 2.925 implementou os sistemas estaduais de 

referência hospitalar em atendimento de urgência, relacionando os critérios de 

inclusão de hospitais no sistema, para que se habilitassem a receber um adicional 

de remuneração no valor de 50% em procedimentos do Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS). Essa Portaria foi sendo substituída nos anos seguintes para 

adaptação dos critérios e valores repassados. 

A Portaria GM/MS n° 814/2001 estabeleceu os conceitos, princípios e diretrizes da 

regulação médica das urgências e normatizou o atendimento pré-hospitalar móvel 

de urgência.  

Como intuito de estruturar os sistemas estaduais de urgência e emergência e 

aperfeiçoar as normas existentes, o Ministério da Saúde aprovou o regulamento 

técnico dos sistemas estaduais – Portaria GM/MS n° 2.048/2002. Este documento 

descreve que o Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve abranger: Planos 

estaduais de atendimento de urgência e emergência; Regulação médica; 

Atendimento pré-hospitalar fixo; Atendimento pré-hospitalar móvel; Atendimento 

hospitalar; transferência e transporte inter-hospitalar; criação de Núcleos de 

Educação em Urgência (NEU) e proposição de grades curriculares para capacitação 

de recursos humanos na área. O regulamento técnico também classificou os 

hospitais em: Unidades Gerais (tipo I e II) e de Referência (tipo I, II e III), de acordo 

com a complexidade dos procedimentos oferecidos por cada tipo. 

Ainda de acordo com a GM/MS n° 2.048/2002: 

O Atendimento Pré-Hospitalar Fixo é aquela assistência prestada, 
num primeiro nível de atenção, aos pacientes portadores de quadros 
agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que 
possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, provendo um 
atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de 
Urgência e Emergência. Este atendimento é prestado por um 
conjunto de unidades básicas de saúde, unidades do Programa de 
Saúde da Família (PSF), Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS), ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico 
e terapia, unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e 
emergências e pelos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel. 
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A atenção pré-hospitalar de urgência tem como marco legal a Portaria GM/MS n° 

1.863/2003, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências - PNAU e que 

orienta as três esferas de governo. A PNAU é composta pelos sistemas de atenção 

às urgências e emergências estaduais, regionais e municipais, e delega à Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de 

Atenção Especializada e da Coordenação Geral de Urgência e Emergência, a 

estruturação da Política Nacional. Os componentes estabelecidos no regulamento 

técnico da Portaria GM/MS n° 2.048/2002 estruturam a PNAU. 

No mesmo ano, a Portaria GM/MS n° 1.864 instituiu o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU 192, suas Centrais de Regulação, cuja operacionalização foi 

estabelecida pela Portaria GM/MS n° 2.627/2004, e seus Núcleos de Educação em 

Urgência – NEU. 

A Portaria GM/MS n° 2.922/2008 instituiu as Redes de Atenção Integral às 

Urgências por meio da implementação ou adequação das Unidades de Pronto 

Atendimento – UPAs e das Salas de Estabilização – SE. Esses serviços devem ser 

disponibilizados em municípios e regiões de todo território nacional, de acordo com a 

PNAU e devem estar vinculados ao SAMU 192. 

Em 2009, com a publicação da Portaria GM/MS n° 1.020, as UPAs e SE passam a 

integrar o componente pré-hospitalar fixo. A partir de então, esse componente fica 

constituído (1) pelas unidades básicas de saúde e de saúde da família, (2) pelas 

equipes de agentes comunitários, (3) pelos ambulatórios especializados, (4) pelos 

serviços de diagnóstico e terapia, (5) pelas Unidades Não Hospitalares de 

Atendimento às Urgências, (6) pelas Unidades de Pronto Atendimento e (7) Salas de 

Estabilização. O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel continua representado 

pelo SAMU 192. Há também os serviços de atendimento hospitalar e pós-hospitalar. 

Este último envolve as modalidades de Atenção Domiciliar, Hospitais-Dia e Projetos 

de Reabilitação Integral. 

As UPAs devem funcionar 24 horas por dia e oferecem o primeiro nível de 

assistência da média complexidade (M1), conforme estabelece a Portaria n° 

1.601/2011. Apresentam estruturas de complexidade intermediária entre as 

unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e os hospitais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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Para compor a rede de atenção às urgências, as unidades hospitalares servirão de 

retaguarda para a assistência realizada no atendimento pré-hospitalar fixo ou móvel. 

O componente hospitalar da Rede de Atenção às Urgências é regulamentado pela 

Portaria GM/MS n° 2.395/2011. 

Em 2011, é reformulada a PNAU e é instituída a Rede de Atenção às Urgências no 

SUS. Compõem a Rede de Atenção às Urgências: Promoção, Prevenção e 

Vigilância em Saúde; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica; Sala de Estabilização; 

Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h); 

Atenção Hospitalar e Atenção Domiciliar. 

De forma geral, a falta de estrutura, a reduzida oferta de serviços nas unidades de 

atendimento à Atenção Básica, o aumento da morbi/mortalidade por causas 

externas e o crescimento da violência urbana tem levado a população a procurar os 

serviços de urgência e emergência com maior frequência, o que acarreta na 

sobrecarga dos serviços e no impacto financeiro para o SUS (SOUZA et al., 2011; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

Para proporcionar a redução desses dados epidemiológicos que ocasionam o 

aumento da demanda por atendimento de urgência, as políticas de saúde públicas 

devem promover ações intersetoriais que garantam a participação dos conselhos de 

saúde, dos usuários, dos trabalhadores da saúde, dos prestadores de serviços, além 

do envolvimento com as políticas de educação, segurança pública, transportes e 

outros (SÃO PAULO, 2010). 

O processo de gestão do trabalho para os profissionais que atuam na urgência das 

unidades públicas de saúde, especialmente dos enfermeiros, também deve ser alvo 

de discussão. Esses profissionais estão inseridos na PNAU como recursos que, 

juntamente com outros profissionais, dão operacionalidade ao sistema de atenção 

às urgências.  

Nos atendimentos de urgência, os enfermeiros estão submetidos a múltiplas 

jornadas de trabalho, com insuficiência de recursos humanos, técnicos e materiais e 

estão inseridos em ambientes geradores de estresse, em contato direto com a dor, 

sofrimento e insegurança.  

Somam-se a essas dificuldades, as atribuições que devem ser realizadas de maneia 
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acelerada e rotinizada, que acarreta na desatenção aos anseios e demais 

necessidades emocionais dos pacientes. Não há espaço para o relacionamento 

interpessoal entre os profissionais, profissionais e pacientes e profissionais e 

familiares, pois o que se observa é somente a prestação de serviço mecanizado a 

um enfermo ‘hemodinamicamente grave’ (SALOMÉ; MARTINS; ESPÓSITO, 2009). 

Em suas pesquisas envolvendo o sentimento de enfermeiros que atuam na urgência 

e emergência, Salomé, Martins e Espósito (2009) percebem que: 

Apesar da tensão emocional constante e da vontade de desistir, visto 
que os problemas presentes no cotidiano lhes parecem maiores do 
que os recursos disponíveis para resolvê-los, os profissionais de 
enfermagem têm satisfação em trabalhar na unidade de emergência, 
desfrutam da sensação de dever cumprido, conseguem salvar vidas, 
sobrepondo-se às dificuldades por eles encontradas (SALOMÉ; 
MARTINS; ESPÓSITO, 2009, p. 51). 

 

Assim, mesmo diante de inúmeras razões para o descontentamento profissional, os 

profissionais enfermeiros sentem-se gratificados quando atendem a contento um 

paciente e, apesar das pressões que sofrem no ambiente laboral, ainda contam com 

o reconhecimento da comunidade pelo trabalho desempenhado nas urgências das 

unidades públicas de saúde (SALOMÉ; MARTINS; ESPÓSITO, 2009). Sobral et al 

(2013) corroboram ao afirmar que “(...) hoje, o grau de conhecimento, habilidade e 

capacidade dos enfermeiros de emergência são reconhecidos. Os enfermeiros têm 

correspondido ao que deles se espera (...)”. 

Essa é uma das razões pelas quais o serviço de urgência vem crescendo como 

parte especializada da enfermagem. O enfermeiro emergencialista deve desenvolver 

habilidades de avaliação de risco, estar preparado para tomar decisões de forma 

rápida e executar os planos de ação de forma precisa. “Como coordenadores podem 

completar com eficiência os esforços dos administradores, dos médicos, do 

auxiliares e dos departamentos públicos no atendimento de emergência” (SOBRAL 

et al., 2013, p.398). 

Segundo Sobral et al (2013), o enfermeiro emergencialista é um gestor do cuidados 

imediatos e, portanto, deve coordenar toda a assistência ao paciente, 

providenciando os recursos materiais e humanos necessários ao atendimento. 

Também é sua atribuição manter-se atualizado em assuntos de interesse de sua 

área de atuação e compartilhar seus conhecimentos com a equipe. Para tanto, o 
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enfermeiro deve estar apto para exercer funções de liderança, já que sem essa 

habilidade sua capacidade técnico-científica e humanística pode ficar prejudicada. 

Algumas situações corriqueiras, porém significativas por ocasionar a sobrecarga de 

trabalho, podem colaborar com ineficiência dos serviços prestados. Uma delas se 

refere à ambulatorização das unidades de urgência e emergência, uma vez que 

estudos revelam que cerca de 85% dos pacientes que procuram atendimento em 

prontos socorros não se encontram em situação de risco ou sofrimento imediato. Há, 

nesse caso, a descaracterização do serviço de urgência e os enfermeiros são 

demandados para prestar atendimento a esses pacientes de ambulatório, enquanto 

os que se encontram em condições realmente críticas não são atendidos a contento 

(SOBRAL et al., 2013). 

 

4.5 - Gestão do Trabalho em Saúde 

No Brasil, no período compreendido entre os anos de 1950 e 1980, a questão de 

recursos humanos na área da saúde ficou em segundo plano, já que a preocupação 

dos gestores estava voltada para a organização da assistência. Dessa forma, os 

recursos humanos estavam reduzidos a um dos “recursos” necessários para o 

funcionamento da organização. Em outras palavras, o trabalhador estava incluído na 

assistência como um insumo, ao lado dos recursos materiais e financeiros. Não 

havia possibilidade de intervenção nos processos produtivos, e a autonomia dos 

trabalhadores estava limitada pela dominância do trabalho prescrito (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011d; CECÍLIO, 2007). 

Os anos entre 1967 e 1974 ficaram marcados pela estratégia de expansão de 

empregos privados a partir do financiamento do setor público e pelo incentivo à 

formação profissional voltado somente ao nível superior. A partir do ano de 1975, o 

poder público, por questões de cunho econômico e político, volta a participar da 

oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e fomenta a formação 

profissional de nível técnico para estruturação de equipes de saúde (MACHADO, 

2005). 

Houve uma significativa expansão da quantidade de empregos gerados na saúde 

entre 1977 e 1984: 7,9% ao ano. Contudo, os gastos com remuneração não 

acompanharam esse crescimento, ao contrário, já que houve o congelamento dos 
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salários dos profissionais de nível médio e o rebaixamento dos de nível superior, que 

passaram a exercer a multiplicidade de vínculos. A medicina curativa e 

hospitalocêntrica não supria as demandas da maioria da população e atribuía à 

política de saúde um caráter claramente excludente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011d). 

Nessa mesma década (1970), os trabalhadores de nível médio e elementar 

passaram a se incorporar aos serviços de saúde. O número de egressos do curso 

de medicina saltou de 45.113 para 101.793 nesse período e grande maioria desses 

novos profissionais se interessou pela medicina privada, especializada e tecnificada, 

que os mantinha distante do quadro social e epidemiológico na saúde pública do 

Brasil. A assistência à saúde estava centralizada nas mãos dos médicos e 

atendentes e não havia intervenção profissional por parte de enfermeiros, nem 

mesmo de uma equipe multiprofissional. Os médicos possuíam vários vínculos 

empregatícios, o que prolongava sua jornada de trabalho, causando cansaço 

excessivo e desmotivação. A oferta de serviços de saúde se concentrava nos 

grandes centros urbanos e os municípios menores e mais distantes ficavam 

desassistidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011d). 

Ainda conforme Ministério da Saúde (2011d), as décadas de 1980 e 1990 ficaram 

caracterizadas pela redução do poder de intervenção do Estado sobre a economia e 

a consequente liberação de fronteiras para os fluxos de capitais. Essa 

desregulamentação dos mercados de capitais e do trabalho trouxeram 

consequências negativas para as condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores. Houve a priorização da terceirização dos serviços oferecidos, a 

desordenada abertura de novos cursos na área da saúde e a redução dos custos do 

Estado devido a Reforma Administrativa. Por essas razões, esse momento histórico 

é considerado um período perdido para área de recursos humanos, já que houve a 

precarização do trabalho, marcada pelos baixos salários e pela falta de planos de 

carreira (MACHADO, 2009; MACHADO, 2005). 

Em 1986, ano em que acontece a VIII Conferência Nacional de Saúde, os empregos 

públicos em saúde estavam assim distribuídos: 42,7% se concentravam na esfera 

federal; 39,4% na estadual e apenas 17,9% na municipal. Ainda em 1986 ocorre 

também a 1ª Conferência Nacional Temática de Recursos Humanos, ocasião em 

que são discutidos os três principais eixos temáticos que vão nortear a política de 
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recursos humanos nesse período: (1) valorização do profissional da saúde e 

formação de equipes de saúde; (2) formação e aprimoramento de pessoal, ensino 

de graduação e pós-graduação e educação continuada em saúde; (3) busca da 

dignidade profissional, reorientação das relações entre profissionais e usuários dos 

serviços e reversão dos quadros de precariedade e ineficiência, que geram 

descompromisso por parte dos trabalhadores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011d). 

Para definir as competências de cada esfera de governo e as condições para que os 

estados e municípios pudessem assumir as novas responsabilidades nesse 

processo de implantação do SUS, foram publicadas portarias ministeriais 

estruturadas sob a forma de Normas Operacionais do SUS (NOB/SUS e 

NOAS/SUS), mas poucos benefícios foram alcançados no que se refere às relações 

de trabalho nesse sistema.  

Segundo Machado (2009), esse panorama começa a se modificar quando no ano de 

2003, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é criada a Secretaria 

da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde composta de dois departamentos: 

Gestão e Regulação do Trabalho e Saúde e Gestão da Educação na Saúde. É 

também reinstalada a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que 

acaba por enriquecer as relações de trabalho e fortalecer a política de saúde no 

país. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde via Secretaria da Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde, destacou-se o Programa Nacional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS – Deprecariza-SUS.  A Portaria n° 2.430, de 

23 e dezembro de 2003, criou o Comitê Nacional Interinstitucional de 

Desprecarização de Trabalho no SUS, de caráter colegiado que objetivava, de forma 

geral, realizar levantamento das formas de precarização do trabalho no SUS, indicar 

as formas legais de contratação e fomentar uma nova concepção de relações 

estáveis de trabalho para que os vínculos precários fossem suprimidos (TAVEIRA, 

2012). 

Outra intervenção importante realizada pela Secretaria da Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde foi a criação, em 2004, da Comissão Especial para Elaboração 

das Diretrizes Planos de Carreira, Cargos e Salários para o SUS, o PCCS/SUS, por 

meio da Portaria n° 626/2004.  A Comissão era constituída por representantes das 

várias Secretarias e órgãos do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão, do Ministério da Ciência e Tecnologia, CONASS, CONASEMS 

(Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e das entidades sindicais e 

patronais que compõem a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. 

Nessa instância, foram propostas as Diretrizes dos Planos de Carreira, sendo 

assegurados: o trânsito do trabalhador do SUS, sem perda de seus direitos e 

progressão na carreira; flexibilidade – garantia permanente da adequação dos 

planos às necessidades e à dinâmica do SUS; carreira – instrumento de gestão; 

educação permanente e avaliação de desempenho. Em 2006, o texto final do 

documento elaborado pela Comissão foi aprovado e passou a orientar as propostas 

de elaboração de PCCS nas instituições do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011d; 

ALVES FILHO, 2012). 

Em 2005, o Conselho Nacional de Saúde aprova os Princípios e Diretrizes da Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS) como 

Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no âmbito do 

SUS. 

Segundo o Conselho Nacional de Saúde (2005): 

Para efeitos desta NOB, considera-se Gestão do Trabalho no SUS a 
gestão e a gerência de toda e qualquer relação de trabalho 
necessária ao funcionamento do Sistema, desde a prestação dos 
cuidados diretos à saúde dos seus usuários até as atividades-meio 
necessárias ao seu desenvolvimento. Inclui as ações de 
gestão/administração em geral do trabalho; de desenvolvimento do 
trabalhador para o SUS; de saúde ocupacional para o trabalhador do 
SUS; de controle social da Gestão do Trabalho no SUS, dentre 
outras. 

 

Esse documento também relaciona as atribuições e responsabilidade dos gestores 

de cada esfera de governo para a Gestão do trabalho no SUS.  

Para os municípios, as ações se voltam para: elaboração anual e implementação 

junto aos dirigentes de órgãos da estrutura gestora do SUS municipal e com 

gerentes de serviços de saúde, de um Programa Institucional Municipal de 

Educação Permanente para os trabalhadores, os dirigentes, os gerentes de serviços 

e os conselheiros municipais, distritais ou regionais e locais de saúde, com base nos 

princípios e diretrizes constantes na NOB-RH (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2005). 
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O Conselho Nacional de Saúde (2005) relaciona também as formas de vinculação e 

de acesso aos cargos públicos e esclarece que preenchimento de cargos, que 

passam a ser criados por Lei, deve suprir as necessidades dos serviços e que o 

provimento dos cargos ocorrerá por meio de nomeação após aprovação em 

concurso público. Aos aprovados deve haver a garantia da evolução na carreira, 

considerando-se a formação profissional, a capacitação, a titulação e a avaliação de 

desempenho. São descritos com critérios objetivos os indicadores para a avaliação 

de desempenho e estes são previamente pactuados entre os gestores e 

trabalhadores, conforme estipulado no PCCS. 

O documento garante o controle social na Gestão do Trabalho por meio da Gestão 

Participativa, dos Fóruns de Deliberação sobre a Política de Gestão do Trabalho no 

SUS e avaliação do Impacto na Qualidade das Ações e Serviços de Saúde. 

Em 2006, com a publicação do Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS, a 

gestão do trabalho em saúde surge inserida no componente Pacto pela Gestão, que 

estabelece de forma clara as responsabilidades sanitárias de cada instância gestora 

para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária no SUS, além de 

estabelecer as diretrizes para a gestão no SUS. O Pacto pela Gestão enfatiza o 

processo de Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação 

Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 

No que se refere à organização da Gestão do Trabalho no SUS, o Pacto pela 

Gestão esclarece que:  

Esse componente trata das necessidades exigidas para a 
estruturação da área de Gestão do Trabalho integrado pelos 
seguintes eixos: base jurídico-legal; atribuições específicas; estrutura 
e dimensionamento organizacional e estrutura física e equipamentos. 
Serão priorizados para este Componente, Estados, Capitais, Distrito 
Federal e nos Municípios com mais de 500 empregos públicos, 
desde que possuam ou venham a criar setores de Gestão do 
Trabalho e da Educação nas secretarias estaduais e municipais de 
saúde. 

 

A Gestão do Trabalho em Saúde deve ser fortalecida por processos de Capacitação 

de Recursos Humanos, que acontecerá por meio da elaboração de material didático 

e realização de cursos e oficinas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 
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O Pacto pela Gestão relaciona ainda as diretrizes para o trabalho na Educação na 

Saúde, enfatizando a importância da implantação da política Nacional de Educação 

Permanente como uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

para a qualificação do SUS. As ações voltadas para essa estratégia devem estar 

articuladas entre as três esferas de governo, instituições de ensino, serviços de 

controle social e podem abarcar ações no campo da formação e do trabalho 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 

Segundo Silva (2012), o Pacto pela Gestão apresenta conteúdo contraditório e 

enfraquece as relações de trabalho no SUS por oferecer aos gestores autonomia 

para contratação de pessoal por tempo determinado, com baixa proteção social, o 

que acarreta na precarização do trabalho. Ao destacar apenas o emprego público, o 

Pacto respalda a contratação de trabalhadores para a execução de programas 

específicos, por períodos pré-determinados, para que sejam garantidos os repasses 

dos recursos. O modelo de contratação proposto pelo emprego público colabora 

com a fragmentação da classe trabalhadora, reduz a resistência e capacidade de 

lutas e evidencia as contradições entre os interesses de estatutários e celetistas. 

Assim, o pacto propõe diversificadas estratégias de adensamento da 
proposta toyotista para introdução das novas formas de organização 
e gestão do processo de trabalho em saúde, que vem sendo 
legitimadas através de um processo de fragmentação pela via da 
terceirização, cooperativismo e enfraquecimento dos trabalhadores 
em saúde por meio da eliminação das lutas sindicais e a instauração 
das mesas de negociação nas quais o trabalhador tem a sua 
subjetividade capitaneada (SILVA, 2012, p.59). 

 

Outra interessante crítica feita por Silva (2012) está na forma de incentivo à 

capacitação de recursos humanos proposta pelo Pacto pela Gestão, que prioriza a 

realização de cursos à distância. Para a autora, o uso das redes informacionais e de 

outras diversas tecnologias possibilitam a organização, gestão, produção e 

circulação de bens e serviços, contudo, acabam por controlar o tempo do 

trabalhador e insere o trabalho em sua vida privada, nos momentos de descanso. 

O trabalho precário, segundo esclarecimento do CONASS e CONASEMS, é aquele 

em que não estão garantidos os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados 

em lei. Nos casos de vínculo indireto, deve ocorrer processo seletivo para garantir 

equidade nos provimentos das vagas. Assim, a ausência de concurso público ou de 

processo seletivo público também caracteriza trabalho precário (MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, 2006d). 

A flexibilização dos vínculos de trabalho são justificadas pelos limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que aponta os valores máximos a serem alocados no 

pagamento de pessoal. Quando os serviços são terceirizados, os gastos com 

trabalhadores não são caracterizados como despesa de pessoal (TAVEIRA, 2012). 

Essa diversidade de modalidade de vínculos descende do processo histórico em que 

se deu o processo de descentralização das ações e serviços atribuídos ao SUS. As 

múltiplas realidades sociais, econômicas, culturais e políticas dos municípios 

direcionaram as formas de contrato para inserção de profissionais no Sistema 

(TAVEIRA, 2012). 

Dentre as formas de contratação direta, destacam-se a do (1) servidor estatutário, 

regido pelo Regime Jurídico Único, (2) celetista, regido pelas normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho e ocupa um emprego público, (3) Contratos 

temporários e (4) Cargos comissionados. Para contratação indireta, existem as 

formas de (1) terceirização, em que um agente externo intermedia a mão de obra 

para a execução de serviços no SUS, (2) cooperativas, que fornecem apenas a força 

de trabalho na prestação de serviços de saúde ou que são “gerenciadoras” e 

assumem também a gestão de uma ou mais unidades de saúde da rede de saúde. 

Não é uma forma de contratação muito utilizada, já que o Ministério Público condena 

essa modalidade de contratação por acreditar que ela burla os direitos do 

trabalhador e por interferir na governabilidade do SUS, (3) trabalho vinculado às 

Organizações Sociais (OS), forma muito comum de contratação a partir do ano de 

1998, (4) Contratos de gestão com Organizações Civis de Interesse Público (Oscips) 

e (5) Trabalho vinculado indiretamente por meio de entidades filantrópicas e 

fundações privadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006d). 

A gestão dos serviços e sistemas de saúde no Brasil ainda apresenta desafios que 

surgem como consequências de seus aspectos históricos, sociais e políticos. O 

processo de implementação do SUS esteve sempre enraizado em um sistema 

burocrático, muitas vezes corrupto e descontínuo administrativamente, o que 

dificulta a tomada de decisão, a contratação de pessoas, obras e serviços, e torna o 

sistema de saúde lento e ineficiente (JESUS, 2013). 

Dentre as alternativas propostas para a reforma do setor saúde estava a publicação 
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da NOB/96, que regulamentava o repasse financeiro fundo a fundo de modo regular 

e automático. Contudo, o mau uso do dinheiro público continuava a causar prejuízo 

à população usuária e as críticas ao gerenciamento do SUS não cessaram. 

Surge então a possibilidade de gestão por meio das Organizações Sociais (OS), 

caracterizadas por organizações privadas sem fins lucrativos, contratadas pelo 

poder público para executar atividades públicas por uma dada forma de contratação 

(JESUS, 2013). 

As OS foram instituídas por meio da Lei n° 9.637/98 e devem garantir a prestação de 

serviços enquanto o órgão público contratante garante o repasse financeiro. Este 

modelo de OS foi replicado para o setor saúde pelas Organizações Sociais de 

Saúde (OSS). 

O projeto das Organizações Sociais de Saúde, segundo (SILVA, 2014, p.14) 

“significava a produção não lucrativa pela sociedade de bens ou serviços públicos 

considerados não exclusivos do Estado e de caráter competitivo, como a saúde, a 

educação, a cultura e a pesquisa científica.” Diante desse novo instrumento de 

gestão, esperava-se que a eficiência e a qualidade dos serviços fossem aumentadas 

sem que houvesse aumento de gastos para o poder público. O caráter público devia 

ser garantido, sem que se perdesse o direito privado da nova entidade (SILVA, 

2014). 

Ainda segundo Silva (2014), por não se sujeitarem ao regime jurídico administrativo 

do ente ao qual se submetem e por não se caracterizarem como unidades 

orçamentárias, acabam por não receber recursos financeiros diretamente do 

orçamento público, mas o recebem via contrato de gestão.  Também não se 

submetem à Lei n° 8.666/90, apresentando regulamento próprio para compra de 

insumos, materiais e equipamentos. Esse modelo de gestão permite a redução de 

tempo e esforços quando possibilita a aquisição de bens, obras e serviços por meios 

mais práticos do que os dispostos nos processos licitatórios e exclui a 

obrigatoriedade de realização de concurso público (JESUS, 2013). 

A forma de contratação, sob qualquer forma de vínculo empregatício, é atribuição da 

OSS, desde que respeitado o limite orçamentário para gastos com pessoal (SILVA, 

2013). 

Baggenstoss (2013) relata o resultado de um estudo realizado pela Assembléia 
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Legislativa de São Paulo, que constatou que os profissionais que prestam serviços 

para as OSS percebem sua relação de trabalho fragilizada por não possuírem 

estabilidade, e pela precarização dos direitos trabalhistas. Isso acarreta na busca 

por maior produtividade, aumento da carga de trabalho e rotatividade de 

profissionais contratados pelas OSS, que é significativamente maior que a dos 

servidores da administração direta. 

Outro fator que coopera para a deterioração do vínculo trabalhista dos prestadores 

de serviços das OSS e para o auto índice de rotatividade é a inexistência de Planos 

de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), que estimula a avaliação de desempenho 

sem critérios rígidos, estabelecendo, assim, progressão funcional baseada na 

informalidade (BAGGENSTOSS, 2013) 

Miranda (2013) acrescenta que mesmo sendo a Lei de Responsabilidade Fiscal 

usada como justificativa para a contratação de pessoal na forma indireta, relatórios 

do Tribunal de Conta do Rio de Janeiro vêm demonstrando que a terceirização dos 

serviços tem onerado muito os cofres públicos e tem refletido negativamente na 

qualidade dos atendimentos na rede de pública de saúde. Embora os salários pagos 

por OSS sejam superiores quando comparados aos pagos pela administração direta, 

a fragilidade do vínculo e a ausência de PCCS não favorecem a manutenção dos 

funcionários no emprego por muito tempo, o que acarreta em gastos com o aumento 

do número de pagamentos de direitos trabalhistas e previdenciários e nos processos 

de desligamento e contratação de novos trabalhadores.  

A rotatividade de profissionais gera também um grave problema em relação à 

qualidade dos atendimentos prestados à população, uma vez que a mudança 

constante do quadro de pessoal gera a descontinuidade dos serviços e não há 

formação de vínculos entre os prestadores de serviços e os usuários dos serviços de 

saúde, o que desencadeia uma série de descumprimentos aos princípios do SUS 

(MIRANDA, 2013). 

Importante destacar que a baixa rotatividade dos servidores públicos, admitidos por 

meio de concurso público e, dessa forma, contratados pela administração direta, se 

dá em grande parte por causa dos benefícios que compõem a remuneração do 

servidor do que pela própria remuneração em si. As restrições das despesas com 

remuneração imposta pela administração e as degradantes condições de trabalho 

não contribuem para a permanência do trabalhador. Incentivos que se agregam à 



46 

 

remuneração, como: vale-transporte, quinquênio, auxílio à formação profissional, 

plano de saúde, entre outros garantidos pelo PCCS integram as pautas de 

discussão da gestão do trabalho nos municípios, estados, Distrito Federal e união 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011d). 

A implantação de programas de avaliação de desempenho e de produtividade tem 

sido bastante comum na gestão do trabalho do SUS, apesar de se tratar de um tema 

bastante polêmico.  

Efetuando estudos sobre a contribuição individual e coletiva das 
equipes de trabalho, é possível redefinir processos, pactuar metas e 
orientar processos de desenvolvimento individuais, setoriais e 
institucionais, subsidiando os gestores para um debate que reflita o 
melhor modelo a ser consensuado. Vale ressaltar que, nessa área, 
há escassez de indicadores institucionais de avaliação e de 
resultados nas unidades e equipes, além da existência de uma 
cultura de avaliação mais disseminada na parcela da força de 
trabalho de servidores públicos, desconsiderando que o resultado de 
um trabalho coletivo envolve todos aqueles que estão envolvidos na 
prestação de serviços de saúde. É um tema a ser qualificado e 
aprofundado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011d, p.97). 

 

Em 2009, por meio da Portaria n° 2871, foi criado o Comitê Nacional de Promoção 

da Saúde do Trabalhador do SUS, com o intuito de formular as diretrizes para a 

Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS. As discussões 

levantadas no Comitê buscavam os meios de se aperfeiçoar, garantir e (ou) 

recuperar as condições e ambientes de trabalho no SUS, harmonizar a Política 

Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS com as políticas de gestão 

do trabalho, propor estratégias de vigilância dos riscos e da morbidade relacionadas 

ao ambiente de trabalho, propor estratégias de participação dos trabalhadores do 

SUS nos projetos e ações da Política em questão. 

Diante desse panorama, conclui-se que a gestão do trabalho em saúde no  país está 

em processo permanente de transformação. De forma lenta e gradual, a gestão do 

Trabalho tem sido incluída no processo de planejamento do SUS, embora 

dificuldades consideradas severas, como precariedade de vínculos e dificuldade de 

fixação de profissionais, sejam ainda predominantes (MIRANDA, 2013). 

Cabe ressaltar que o arcabouço legal voltado para criação de novas profissões, de 

novas jornadas de trabalho e do estabelecimento de piso salarial nacional está 

constantemente sendo modificado, já que o Congresso Nacional dispõe de diversos 
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projetos de Lei que envolvem os temas.  

Uma discussão ainda comum e que parece de difícil conclusão está na redução da 

jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem. Há vários anos, a categoria 

aguarda a regulamentação da jornada em 30 horas. Frequentemente, os 

profissionais da iniciativa privada cumprem 44 horas semanais, conforme previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Na saúde pública, grande maioria cumpre 

30, 36 ou 20 horas semanais (SENADO FEDERAL, 2000). 

A demanda pela redução da carga de trabalho está fundamentada no fato de que os 

enfermeiros são profissionais que prestam assistência integral, visando ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde aos pacientes 24 horas por dia, 

convivendo com situações extremas de sofrimento e exposição a ambientes 

insalubres. O projeto de Lei n° 2.295/2000 está pronto para ser votado na Câmara 

dos Deputados e, se aprovado, irá beneficiar principalmente as profissionais 

enfermeiras, que enfrentam dupla ou tripla jornada. O desgaste físico e emocional a 

que estão submetidos os enfermeiros gera risco inclusive para os pacientes, que 

acabam sendo expostos a graves riscos e danos, por vezes irreparáveis, em razão 

do cansaço dos profissionais (SENADO FEDERAL, 2000). 

Diante de todo esse contexto, nota-se que os desafios que ainda necessitam de 

superação são reconhecidos pelo próprio governo brasileiro que, na busca por 

soluções, divulgou em 2011 as diretrizes de sua política de atenção à saúde dos 

trabalhadores do SUS. Entretando, ainda não configura no atual contexto uma 

solução para a melhoria das condições de trabalho, que implique diretamente na 

motivação para o trabalho em saúde no SUS. Essas são evidências que, em termos 

finais, pretende-se deixar para inquietar gestores, profissionais de saúde e 

pesquisadores que tenham interesse pelas temáticas aqui evidenciadas e também 

em contribuir para esse importante campo de trabalho.  

 

4.5.1 - Gestão do Trabalho em Saúde em Goiânia/GO 

Dentre as responsabilidades atribuídas aos municípios para o desenvolvimento de 

políticas de gestão do trabalho estão: (1) a redemocratização das relações de 

trabalho, (2) a adoção de vínculos que garantam os direitos sociais e previdenciários 

dos trabalhadores, (3) o estabelecimento de espaços de negociação permanente 
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entre trabalhadores e gestores, (4) considerar as diretrizes do PCCS/SUS e (5) a 

fixação de trabalhadores em regiões com dificuldade de implantação da atenção 

básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).  

A Diretoria de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia é responsável pela elaboração e gerenciamento das políticas de 

recursos humanos na saúde municipal. As atribuições envolvem: movimentação de 

pessoal (lotação, remoção e redistribuição), realização de concursos públicos, 

gestão da folha de recursos, qualificação e formação dos servidores e manutenção 

da mesa de negociação permanente, que representa o espaço de diálogo entre os 

representantes dos trabalhadores e da gestão (SECRETARIA MUNCIPAL DE 

SAÚDE DE GOIÂNIA, 2014). 

O espaço para negociação permanente entre trabalhadores e gestores do SUS em 

Goiânia foi reaberto no ano de 2011, após seis anos de suspensão. A mesa é um 

espaço para discussões, propostas e construção de consensos sobre as condições 

de trabalho dos servidores do SUS. O espaço conta com a participação de 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e 

de sindicatos da área (SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, 2014). 

Segundo representantes da própria Secretaria Municipal de Saúde, a mesa oferece 

possibilidades de grandes avanços e não deve se tornar um lugar de reivindicações 

somente. O espaço representa a democratização das relações de trabalho e sua 

retomada é fundamental para a melhoria do SUS (SECRETARIA MUNCIPAL DE 

SAÚDE DE GOIÂNIA, 2014). 

Na capital, o instrumento que institui a gestão da política de pessoal dos servidores 

da saúde foi publicado em 2010 - Lei nº 8916, de 02 de junho de 2010. Passa, 

assim, a ser implementado o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro 

Permanente de Servidores da Função Saúde da Administração Pública Municipal de 

Goiânia. Este Plano está fundamentado em princípios que visam assegurar à 

Administração Municipal e aos servidores o desenvolvimento de suas competências 

e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, objetivando a qualidade dos 

serviços prestados à população. 

Considerando as diretrizes do PCCS/SUS, o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos servidores da saúde de Goiânia, relaciona também as formas de 
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vinculação e de acesso aos cargos públicos e esclarece que preenchimento de 

cargos, que passam a ser criados por Lei, deve suprir as necessidades dos serviços 

e que o provimento dos cargos ocorrerá por meio de nomeação após aprovação em 

concurso público. Aos aprovados deve haver a garantia da evolução na carreira, 

considerando-se a formação profissional, a capacitação, a titulação e a avaliação de 

desempenho. São descritos com critérios objetivos os indicadores para a avaliação 

de desempenho, e estes são previamente pactuados entre os gestores e 

trabalhadores.  

O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município também garante a 

adoção de vínculos que garantam os direitos sociais e previdenciários dos 

trabalhadores. 

No ano de 2013, buscando promover a fixação de trabalhadores em regiões com 

dificuldade de implantação da atenção básica, a Estratégia de Saúde da Família em 

Goiânia lançou o Programa Mais Médicos no município, a fim de incrementar as 

equipes de saúde da família e, assim, fortalecer a Atenção Básica. Em janeiro de 

2014, havia 31 médicos estrangeiros lotados nas regiões da capital onde há 

dificuldade de fixação desses profissionais (SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE 

DE GOIÂNIA, 2014b). 

No município de Goiânia, a Lei que dispõe sobre a Política de Saúde do Trabalhador 

foi publicada em 23 de julho de 2012 – Lei n° 9.159. A norma institui a Política de 

Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos da Administração Direta e 

Autárquica do Município. Nota-se que o documento se refere a todos os órgãos da 

Administração e não apenas aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, 

contudo aborda todos os aspectos necessários para do desenvolvimento da atenção 

integral à saúde no trabalho, com ênfase nas estratégias de Vigilância, Prevenção, 

Promoção e Educação em Saúde. 
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5 - ENFERMAGEM NO BRASIL 

A prática profissional institucionalizada da enfermagem surgiu na Inglaterra em 

meados do século XIX e teve Florence Nightingale como a mais significativa 

influênica nesse processo. As intervenções de Florence possibilitaram a expansão 

das atribuições do enfermeiro, que além dos cuidados diretos ao enfermo passaram 

também a exercer atividades no controle do meio ambiente por meio da observação 

e supervisão. A estudiosa trouxe à prática da enfermagem mundial preceitos de 

hierarquia e rigor disciplinar, enriquecendo o ofício (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

No período que antecede a institucionalização da enfermagem como profissão, os 

cuidados estavam vinculados às atividades domésticas, fundamentados em saberes 

do senso comum e praticados essencialmente por mulheres, escravos e religiosos 

(ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

No Brasil pré-colonial, os cuidados de enfermagem eram realizados pelos índios, 

representados pelos feiticeiros, pajés e curandeiros. Após a colonização, as práticas 

de cuidados passam a ser desenvolvidas também por jesuítas, voluntários negros e 

escravos, o que acabou por introduzir na população indígena novos hábitos, 

costumes e novas necessidades de cuidado, contribuindo, assim, para a 

disseminação de enfermidades e aumento da mortalidade indígena (GERMANO,  

2007). 

Segundo Germano (2007) e Moreira e Oguisso (2005), as primeiras Santas Casas 

de Misericórida surgem no Brasil ainda no período colonial, e à medida em que as 

ordens religiosas chegavam em terras brasileiras, iam-se-lhes sendo entregues a 

administração dessas entidades sociais de saúde. As Santas Casas de Misericórida 

se caracterizavam como locais de recolhimento de pobres e órfãos, onde 

predominavam práticas de enfermagem de cunho prático, sem que houvesse a 

exigência de qualquer tipo de escolarização para a execução das atividades. Os 

cuidados eram realizados segundo conhecimentos empíricos e com finalidades mais 

curativas que preventivas. 

Nessa perspectiva, com os cuidados sendo exercidos por religiosos, fica evidente a 

origem de algumas qualidades atribuídas aos profissionais enfermeiros, identificados 

como “anjos de branco”, a quem são investidos alguns atributos como obediência, 

respeito à hierarquia, espírito de servir ao próximo, humildade, dedicação e 
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abnegação (GERMANO, 2007). 

Em 1923 foi inaugurada a Escola de Enfermagem Anna Nery, que se tornou um 

marco no redimensionamento do modelo da prática da enfermagem profissional no 

Brasil, consitiuindo-se importante fórum de decisões políticas e intelectuais da 

profissão. A EAN (Escola Anna Nery) era também conhecida como Escola de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, já que objetivava atender, 

principalmente, as necessidades no âmbito da Saúde Pública no período em que o 

país estava vulnerável às epidemias que poderiam compromer os preceitos 

econômicos agroexportadores da época (GERMANO, 2007). 

O Decreto n° 20.109, aprovado em 1931, regulou o ensino de enfermagem e que 

passou a exigir preparo técnico para o exercício da profissão. Posteriomente, em 

1936, em Belo Horizonte, foi criado o primeiro curso de auxiliar de enfermagem e em 

1949 essa categoria profissional foi regulamentada, ampliando, assim, o ensino em 

dois níveis de formação: o enfermeiro técnico e o auxiliar de enfermagem 

(OGUISSO, 2007; GERMANO, 2010). 

Em 1955, a Lei n° 2.604/55 regulou no Brasil o exercício da enfermagem profissional 

e definiu as categorias que poderiam exercer a enfermagem no país: enfermeiros 

técnicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros práticos. Esta Lei também tornou 

oficializada a divisão do trabalho em enfermagem. Cabe ressaltar que muitas dessas 

categorias já foram extintas, mas existiram por algum tempo como grupos residuais 

(GERMANO, 2007). 

A enfermagem profissional como nível de formação universitária só aconteceu em 

1962, já que até então era caracterizada como técnica de nível médio ou auxiliar. 

Assim, a partir de então tem-se que a enfermagem profissional passa a ser: 

aquela atividade exercida por pessoas que passaram por um 
processo formal de aprendizado, com base em um ensino 
sistematizado, com um currículo definido e estabelelcido por um ato 
normativo da autoridade oficial e que, ao término do curso, 
receberam um diploma documentado a titulação específica referente 
aos conhecimentos adquiridos (MOREIRA; OGUISSO, 2005, p. 31). 

 

Foi por meio desses processos históricos que o trabalho em enfermagem conquistou 

espaço como área de conhecimento técnico científico, formando os profissionais que 

hoje atuam como prestadores de assistência tanto na cura quanto na prevenção de 
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agravos à saúde. Contudo, o trabalho de enfermagem como processo de trabaho 

em saúde exige do profissional habilidades que vão além de suas competências 

técnico científicas voltadas ao cuidado. Cabe ao enfermeiro apresentar aptidões 

para o desenvolvimento de suas competências gerenciais, que envolvem: liderança 

de grupos, relacionamentos interpessoais, facil comunicação, trabalho em equipe, 

educação em saúde e outras (CARRIJO, 2012). 

 

5.1 - Perfil do Enfermeiro no Brasil 

O perfil dos recursos humanos inseridos na saúde pública representa um 

contundente fator que pode se responsabilizar pelo êxito ou insucesso das políticas 

de saúde propostas pelas autoridades. 

Os atores envolvidos na assistência à saúde devem estar aptos a atenderem os 

requisitos impostos pelo mercado do setor e para atuarem satisfatoriamente em um 

novo modelo de atenção à saúde, que exige mais do que conhecimentos técnicos 

científicos, mas que demanda também habilidades e competências dinâmicas 

(SALOMÉ; MARTINS; ESPÓSITO, 2009). 

Novas profissões se inserem nas equipes de saúde, o número de profissionais de 

nível técnico vem aumentando consideravelmente nos últimos anos e a necessidade 

de qualificação da equipe de enfermagem vem subsidiando a criação de instituições 

de ensino de pós-graduação. A centralidade médica tem dado lugar à 

interdisciplinaridade e, em breve, haverá a inserção de profissionais engenheiros e 

sociólogos nas equipes de saúde. Esses fatores marcam as tendências atuais no 

setor da saúde no Brasil (MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012). 

As mesmas autoras ressaltam que o mercado de trabalho em saúde tem como 

característica relevante o uso intensivo de mão de obra diversificada, e afimarm ser 

o setor público o maior empregador de profissionais. Esclarecem também que esse 

cenário de transformações sujeitam os trabalhadores a novas formas de inserção no 

mercado de trabalho, com a possibilidade de vínculos empregatícios variados e 

formas de remuneração diversas. O ambiente de trabalho passa por adaptações, 

tornando-se arenas competitivas e individualizadas, principalmente após o aumento 

das contratações de serviços por terceirização, o que favorece a precarização das 

condições de trabalho. 
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Nesse contexto de mudanças, nota-se que a categoria profissional da enfermagem 

tem se constituído como a força de trabalho mais representativa tanto no setor 

saúde, como no setor educação em saúde, pois estão presentes em maior número e 

se inserem em todos os planos de assistência, gestão e educação. Assim, conhecer 

essa categoria representa um passo fundamental e estratégico para o sucesso das 

políticas públicas de gestão do trabalho e da educação em saúde no SUS. Traçar o 

perfil do profissional enfermeiro pode subsidiar a qualificação da oferta e da 

demanda dos trabalhadores, contribuir para a formulação de políticas públicas no 

que se refere a aspectos da gestão, da regulação e da educação da enfermagem 

(SILVEIRA, STUMM; KIRCHNER, 2009). 

Além da possibilidade de auxilar no processo de qualificação e formulação de 

políticas públicas, a descrição do perfil dos enfermeiros torna-se imprescindível para 

que a gestão da saúde possa lançar sobre estes profissionais um olhar direcionado 

ao cuidado, objetivando a promoção da saúde e a melhora de seu desempenho 

profissional (SILVEIRA, STUMM; KIRCHNER, 2009). 

Cuidar da saúde e do desempenho do enfermeiro que presta atendimento em 

unidades de urgência sempre se fez necessário, pois estes profissionais se 

envolvem com um setor da saúde que demanda dedicação para atividades 

exaustivas e com carga horária desgastante (SALOMÉ, MARTINS; ESPÓSITO, 

2009). 

Somam-se a essas dificuldades as atribuições que devem ser realizadas de maneia 

acelerada e rotinizada, que acarretam na desatenção aos anseios e demais 

necessidades emocionais dos pacientes, pois o que se observa é somente a 

prestação de serviço mecanizado a um enfermo ‘hemodinamicamente grave’ 

(SALOMÉ; MARTINS; ESPÓSITO, 2009). 

Ainda em relação ao perfil do enfermeiro, o que se observa é que há forte ligação da 

predominância feminina com a identidade histórica do enfermeiro. Aliada à 

predominância da mulher na enfermagem, tem-se a histórica conotação religiosa. 

Juntas, essas características exercem influência positiva sobre as relações 

interpessoais no ambiente de trabalho, já que levam à formação de uma atmosfera 

mais amena e harmoniosa para o trabalho (AVELAR; PAIVA, 2010). 

Historicamente, a mulher desempenhou importante papel nos cuidados aos feridos 
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das Guerras Mundiais e guerra entre nações, o que levou o gênero feminino a ser 

inserido com facilidade nos serviços de atendimento emergenciais à saúde. No 

Brasil, em especial, a enfermeira participou ativamente da criação de projetos como 

o Grupo de Emergências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e 

Projeto Resgate em São Paulo (AVELAR; PAIVA, 2010). 

Ramos e Sanna (2005) complementam, contudo, que ao longo dos anos as ações 

educativas e as atividades voltadas à promoção da saúde adquiriram relevância 

para mulheres enfermeiras, que hoje assumem quase que com exclusividade essa 

tarefa quando comparada ao compromisso masculino. 

Contudo, conforme Santos et al (2012, p.02), “os homens tendem a receber maiores 

remunerações e reconhecimento quando estes executam tarefas semelhantes assim 

é com a profissão de enfermagem em detrimento de outras profissões da área de 

saúde”. 

Mesmo diante dessa e de outras diferenças entre homens e mulheres no universo 

profissional, as mulheres conquistaram espaço significativo na área da saúde, 

especialmente no campo das urgências, o que lhes somou grandes 

responsabilidades, já que a profissional passa a acumular várias funções na vida 

cotidiana.     

Esse panorama conduz à conclusão de que a mulher enfermeira está pressionada a 

obter bons resultados no universo pessoal e social, seja na sua função de 

profissional, esposa, mãe e mulher (Santos et al., 2012). 

 

5.1.1 Competências Gerenciais do Enfermeiro 

As mudanças ocorridas nos últimos anos no mundo do trabalho de enfermagem 

exigiram desse profissional a mobilização de competências mais amplas, que 

envolvem responsabilidades administrativas e combinações de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Essas competências, chamadas de gerenciais, são exigidas 

nas relações sociais, junto ao trabalho em equipe, e no âmbito institucional em que o 

enfermeiro se insere (ZARIFIAN, 2009).  

Lanzoni e Meirelles (2011) afirmam que esse amplo processo de trabalho de 

enfermagem subdivide-se em categorias, como: administrar/gerenciar, 
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assistir/cuidar, pesquisar e ensinar. As dimensões que envolvem o gerenciar e o 

cuidar são as mais evidentes no trabalho do enfermeiro. Como líder da quipe de 

enfermagem, administra os recursos materiais e humanos disponíveis tanto em 

instituições públicas ou privadas de caráter ambulatorial ou de urgência. 

Montezeli e Bernadino (2011) destacam que os diferentes subprocessos (que se 

relacionam ao cuidado e à gerência) que compõe o trabalho do enfermeiro precisam 

ser desenvolvidos articuladamente na prática, sem que o foco no cuidado seja 

perdido. Contudo, as funções gerenciais desempenhadas por esses profissionais 

têm sido direcionadas à produção, com vistas a atender os princípios capitalistas, 

tendo sido, portanto, preteridas as ações que envolvem os cuidados de 

enfermagem.  

Assim, o que se nota é a sobreposição das demandas instituicionais às demandas 

do cuidado no cotidiano do enfermeiro, gerando uma incoerência com ações que se 

voltam basicamente para atividades burocráticas e ignoram o gerenciamento 

mobilizado para a assistência propriamente dita (MONTEZELI; BERNADINO, 2011). 

Cabe aqui destacar que o gerenciamento de competências não é um lugar ou 

espaço, não é campo de ação exclusiva de especialista, tampouco um cargo de 

gestão que deve ser ocupado. Todos os profissionais devem desenvolver 

competências gerenciais para que possam exerecer com exelência as atividades de 

cunho assistencial, gerencial e de ensino dos serviços (LANZONI e MEIRELLES, 

2011). 

Dentre as atividades exercidas pelo profissional enfermeiro, as que envolvem o 

atendimento às urgências sejam talvez uma das mais críticas. Nesse setor, é 

solicitado do profissional um preparo gerencial bastante consistente já que as 

demandas de atendimento exigem organização na prestação do serviço, que inclui 

hierarquia no atendimento aos agravos e a ordem no fluxo interno, que é gerada 

pela elevada procura de usuários por atendimento. Todo esse processo exige ações 

planejadas, estruturadas e contínuas, para que o serviço seja prestado de forma 

acolhedora e resolutiva (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2004 e MINSTÉRIO DA SAÚDE 

2009). 

Bellucci e Matsuda (2011), em pesquisa que aborda as atividades desenvolvidas 

pelo enfermeiro no gerenciamento da qualidade em serviço hospitalar de 
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emergência, concluem que ao profissional enfermeiro que atua nesse tipo de serviço 

são exigidas rigorosas habilidades (discernimento, iniciativa, habilidade, estabilidade 

emocional, entre outros), que aliadas à sobrecarga de trabalho proporcionam o 

desgaste físico, mental e a desmotivação para realização das ações.  

O desenvolvimento do “endurecimento emocional”, caracterizado pelo desafeto e 

desinteresse dos enfermeiros pela satisfação das necessidades do paciente, 

também pode surgir em decorrência da contínua exposição à dor e angústia das 

pessoas (BELLUCCI; MATSUDA, 2011; BETANCUR; HENAO; RAMÍREZ, 2010). 

Assim, são muitos os obstáculos encontrados pelos enfermeiros para desenvolver 

suas habilidades de gerenciamento de competências nos serviços prestados nos 

atendimentos às urgências na saúde pública brasileira. A falta de segurança; 

limpeza e conforto precários; falta de profissionais para o atendimento; elevada 

demanda de pacientes que poderiam ser atendidos na atenção primária de saúde; 

falta de equipamentos e pouco tempo para executar treinamentos são dificuldades 

que podem ser minimizadas com o adequado gerenciamento das atividades, com 

foco nas necessidades do paciente, conciliando os objetivos da equipe e também da 

organização (FURTADO; ALENCAR; ARAÚJO JÚNIOR, 2010). 

A intensificação da demanda aliada à precariedade de recursos humanos e 

materiais colocam os profissionais cada vez mais susceptíveis à desmotivação, o 

que pode acarretar na falta de qualidade no atendiemento prestado. 
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6 - CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS UNIDADES DE URGÊNCIAS 

Condições de trabalho são definidas como o conjunto de elementos e circunstâncias 

de caráter material, psíquico, biológico e social que, influenciados e determinados 

por vários fatores de ordem econômica, técnica e organizacional, se interrelacionam, 

constituindo o meio e a forma em que se desenvolve a atividade laboral (SANTOS, 

et al., 2013). 

As condições de trabalho nos serviços de urgência apresentam variações em função 

do perfil da assistência, da incorporação tecnológica, de sua inserção na rede local e 

também da organização e capacidade do SUS onde estão inseridos os serviços 

(COUTINHO, 2010).  

Embora o Ministério da Saúde defina as políticas de saúde voltadas ao atendimento 

das urgências por meio dos diversos instrumentos legais e regulatórios, a 

operacionalização das políticas enfrentam ainda desafios e precisam ser debatidos e 

contextualizados nos espaços micropolíticos de assistência aos agravos 

(COUTINHO, 2010). 

Entre os inúmeros desafios relacionados às condições de trabalho estão: 

insalubridade, insegurança profissional, burocratização das atividades, escassez de 

profissionais, exercício de atividades complexas, múltiplas jornadas de trabalho, 

desgastante relacionamento com as equipes médicas, baixa remuneração e 

desprestígio social. Esses fatores favorecem a sobrecarga física e emocional do 

enfermeiro das urgências, levando-o à situação de estresse e acarreta na diminuição 

da qualidade dos serviços prestados (SOBRAL et al., 2013). 

A capacidade reduzida da oferta de atendimentos, combinado ao crescimento dos 

agravos e óbitos relacionados às causas externas, tem modificado o perfil 

epidemiológico nas áreas metropolitanas e ocasionado a superlotação dos serviços 

de emergência, que devem atender a demanda espontânea (com “porta aberta”) 

(COUTINHO, 2012). 

Join Commission Resourses apud Coutinho (2012, p. 16) esclarece que os serviços 

de atendimentos às urgências, quando superlotados, ficam bastante vulneráveis à 

desorganização e ao aumento da expectativa dos pacientes. Assim, a demanda 

cobra dos trabalhadores agilidade no atendimento tanto para minimizar o problema 

da superlotação quanto para aliviar o sofrimento e dor dos pacientes que aguardam 
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os serviços. Além disso, a desorganização no ambiente de trabalho também 

caracteriza precariedade das condições laborais. 

O profissional de enfemagem, por manter contato direto na assistência aos 

pacientes e em decorrêcia da frequência e dos procedimentos realizados, 

representa uma das categorias profissionais que mais se expõem aos elementos 

insalubres do trabalho (SÊCCO; LEROUX; SANTOS, 2014). 

Conforme define as Consolidações das Leis do Trabalho, em seu artigo 189: 

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente 
e do tempo de exposição aos seus efeitos." 

 

No Brasil, os trabalhadores de enfermagem, em virtude de uma concepção 

idealizada da profissão, submetem-se aos riscos ocupacionais, sofrem acidentes de 

trabalho e adoecem, não atribuindo esses problemas às condições insalubres e aos 

riscos oriundos do trabalho (SÊCCO; LEROUX; SANTOS, 2014). 

As atividades desenvolvidas pelos profissionais expõem os enfermeiros a agentes 

nocivos à saúde em razão do próprio processo de trabalho, já que manipulam com 

frequência materiais contaminados com fluidos corporais que contém 

microorganismos patógenos (principalmente vírus e bactérias), com grande risco no 

contato com agulhas, lâminas de bisturi, pinças e outros instrumentos 

perfurocortantes (SÊCCO; LEROUX; SANTOS, 2014). 

Sêcco, Leroux e Santos (2014) esclarecem que a preocupação com os riscos 

biológicos surgiu somente nos anos 80, quando houve uma epidemia da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, a partir dai, foram estabelecidas normas 

para as questões de segurança no ambiente de trabalho. 

Outros agentes nocivos à saúde que são frequentemente manipulados por 

enfermeiros são representados pelos elementos de natureza química 

(medicamentos, quimiterápicos, etc.) e até mesmo radiológicos (raios X) (SÊCCO; 

LEROUX; SANTOS, 2014). Existem também os riscos ergonômicos, que podem 

prejudicar os trabalhadores a nível físico ou psicológico por meio de doenças ou 

desconforto, já que trabalham essencialemte de pé, com manipulação excessiva de 

pesos, rodízio de turnos e trabalhos noturnos (FELLI, 2012). 
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Felli (2012) também ressalta que o trabalho no período noturno altera 

significativamente os ritmos circadianos. Privado do sono, o enfermeiro tem 

mudanças nos níveis de melatonina, o que pode desencadear gastristes, insônia, 

obesidade, perda de atenção, entre outros. 

Estes riscos ocupacionais podem estar relacionados com o estresse, monotonia de 

métodos de trabalho, longas horas de trabalho sem pausas para descanso, etc. 

Esses diversos fatores tornam o processo de trabalho de enferamgem insalubre e 

desgastante. 

O objeto de trabalho e a natureza dos procedimentos e atividades do trabalho de 

enfermagem são tipicamente insalubres, assim, há limitações para instituir novas 

formas de organização dessa atividade. Contudo, é possível controlar a 

insalubridade no ambiente hospitalar com o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), com capacitações constantes e com a instituição de educação 

permanente (Felli, 2012). 

Felli (2012) afirma que para o controle da insalubridade, também se faz necessária a 

recuperação da força de trabalho e o distanciamento da exposição às cargas, seja 

pela diminuição da jornada de trabalho ou pela redução dos múltipos vínculos dos 

profissionais enfermeiros. 

O intenso ritmo de trabalho atribuído aos profissionais da enfermagem se dá, em 

grande parte, pela escassez de profissionais, o que acarreta no desgaste físico e 

emocional dos trabalhadores e em certa desqualificação da assistência (FELLI, 

2012). 

A Organização Mundial de Saúde recomenda a assistência de dois enfermeiros para 

cada 1.000 habitantes. No Brasil, essa estatística está estabelecida em torno de 

1,42 efermeiros para cada 1.000 habitantes, mesmo o país apresentando grande 

contingente de profissionais: cerca de 1.500 milhões de enfermeiros. Essa escassez 

de profissionais é mais bem visualizada quando se verifica que existem 21,2 

enfermeiros para cada 100 leitos, ou seja, 7 profissionais para cada 100 leitos, 

quando se considera os três turnos, licenças, afastamentos, folgas, etc. 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2010). 

O défict de profissionais disponíveis no mercado de trabalho e os baixos salários 

pagos favorecem a multiplicidade de vínculos entre a classe de trabalhadores na 
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área. Felli et al (2011), em estudo realizado em sete hospitais universitários, 

concluem que a faixa salarial média de 50,4% dos trabalhadores de enfermagem 

situa-se entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 para uma carga horária de 40 horas. A 

faixa salarial por hora trabalhada para os enfermeiros é de R$ 11,07 enquanto para 

os médicos é de R$ 23,05. 

Percebe-se, então, que há uma tendência de crescimento de vagas para os 

profissionais efermeiros, contudo, com média salarial inferior à do médico e do 

dentista, para cargas horárias semelhantes (FELLI et al., 2011). 

Felli (2012) acrescenta que o que se verifica na realidade é a extensão frequente de 

uma carga horária de 40 horas semanais para 44 horas. Os profissionais são 

coagidos a cumprir as ausências dos colegas, faltas por afastamento por acidentes e 

atestados médicos. As horas excedentes que deveriam ser pagas como “horas-

extras” são, geralmente, gozadas de acordo com as necessidades institucionais ou 

de afastamento por problemas de saúde do trabalhador, quando este teria direito a 

afastamento por acidente ou licença médica. 

No Brasil, os profissionais de enfermagem executam suas atividades em longas 

jornadas de trabalho, sendo comum a multiplicidade de vínculos trabalhistas entre a 

categoria. A predominância de escalas de plantões de 12 horas de trabalho, 

seguidas por 36 ou 60 horas de descanso possibilitam que esses trabalhadores se 

dediquem a mais de uma atividade produtiva, firmando vínculos com mais de uma 

instituição de saúde (SILVA; ROTENBERG; FISCHER, 2011). 

Isso resulta demandas excessivas, exposições prolongadas a 
ambientes adversos em um ou mais hospitais, além de possíveis 
problemas de saúde. A associação estatística da maior renda familiar 
com a longa jornada profissional também pode significar maior 
exposição ao contexto de trabalho, uma vez que a possibilidade de 
maiores salários pode estar relacionada à busca por longas jornadas 
profissionais (SILVA; ROTENBERG; FISCHER, 2011, p. 1121). 

 

Segundo Silva, Rotenberg e Fischer (2011), às mulheres, que compõem a maioria 

da categoria profissional no Brasil, é atribuída uma jornada ou carga total de trabalho 

ainda maior quando comparada à jornada masculina, uma vez que acumulam a 

carga do trabalho doméstico. 

Aliada à multiplicidade de vínculos de trabalho, tem-se a burocratização das 
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atividades de enfemagem. O processo de trabalho dessa categoria está atrelado às 

normas, rotinas e formalismos das instituições, programas de governos e metas pré-

estabelecidas pelos gestores da saúde (LEAL et al., 2011). 

Sabe-se que a burocracia é parte intrínseca do trabalho em enfermagem, contudo, 

as rotinas engessadas, o excessivo preenchimento de papéis e relatórios tornam o 

atendimento moroso, favorecendo o negligenciamento das atividades de 

assistência/cuidado ao paciente (LEAL et al., 2011). 

Leal et al (2011) esclarecem ainda que o relacionamento interpessoal tende também 

a ficar prejudicado, já que o processo burocrático de trabalho valoriza os cargos e 

não as pessoas. As decisões são tomadas por aquele que ocupa posição 

hierarquicamente mais alta e que nem sempre tem conhecimento e habilidades para 

exercer cargos de chefia e, na maioria das vezes, não tem graduação em 

enfermagem.  

Aos prejuízos dessa burocratização exacerbada soma-se o fato de que o profissional 

enfermeiro vem em sua trajetória histórica carregando uma imagem de servilismo, o 

que acarreta em uma camuflada submissão, principalmente em relação ao 

profissional médico. Os antecedentes religiosos da história da enfermagem nos 

conduzem à ideia de que se trata de trabalhadores de caráter frágil, delicado e 

submisso, o que não corresponde com a realidade do profissional (CARRIJO, 2012). 

A desvalorização da enfermagem, representada pelo desprestígio social, e a 

reduzida visibilidade no grupo de profissionais da área da saúde acabam por 

dificultar suas relações com a equipe multiprofissional e o exercício da autonomia do 

enfermeiro (CARRIJO, 2012). 

Um dos fatores que contribui para fragilização da imagem e credibilidade do 

enfermeiro perante os pacientes e população, de modo geral, está relacionada à 

hegemonia médica e sua valorização em detrimento da enfermagem. A trajetória 

histórica da condução da saúde no Brasil tem sua origem no modelo biomédico e 

curativista, onde não havia espaço para as práticas de promoção e educação em 

saúde. Assim, a enfermagem se desenvolve sustentada como prática complementar 

à prática médica, proporcinando uma falsa impressão de submissão e empirismo, o 

que acarreta negativamente na relação de confiança, pois o paciente precisa 

acreditar no profissional enfermeiro (CARRIJO, 2012). 
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A identidade profissional do enfermeiro deve ser discutida para que a sociedade e a 

própria categoria percebam o quão são essenciais as atividades desenvolvidas por 

esses trabalhadores na equipe de saúde (CARRIJO, 2012). 

O estudo das condições de trabalho permite ao trabalhador e às instituições de 

saúde identificar os problemas e, por meio da discussão destes, propor mudanças 

no processo das atividades, o que contribuirá para a melhoria das condições 

laborais, influenciando, assim, a promoção da saúde e a prevenção de doenças nos 

trabalhadores de enfermagem. 

 

6.1 - Desafios no Atendimento de Urgências 

O Ministério da Saúde (2006c) relaciona as principais razões pelas quais a atenção 

às urgências constitui um grande desafio a ser enfrentado pela política pública a fim 

de garantir a integralidade do atendimento proposta pelo SUS.  

Segundo o texto, baixos investimentos em estratégias de promoção da qualidade de 

vida e saúde impactam negativamente nos serviços ofertados pelas unidades de 

urgência, já que as ausências de ações articuladas de educação e promoção da 

saúde levam ao aumento da demanda por atendimentos que poderiam ser evitados 

(exemplo: quadros de diabetes mellitus descompensada, crises asmáticas de 

repetição, etc.). Dessa forma, as unidades de pronto atendimento acabam dando 

vazão à demanda reprimida dos casos agudos de baixa complexidade que, na 

maioria das vezes, não são atendidos de forma apropriada nas unidades básicas de 

saúde. Essa situação gera um ciclo vicioso em que os pacientes portadores de 

doenças crônicas com quadros predominantemente sintomáticos ficam sem o devido 

tratamento, o que agrava sua condição de saúde com o aumento do potencial de 

morbidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006c; SÃO PAULO, 2010). 

Somado ao inadequado atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), há 

ainda outra dificuldade: a população desconhece o fluxo apropriado para o acesso 

ao sistema público de saúde. 

No município de Goiânia, por exemplo, segundo levantamento realizado pela SMS, 

17.355 vagas de consultas pediátricas ficaram ociosas somente nos quatro primeiros 

meses do ano de 2014. O motivo da falta de demanda está no fato de que os 

usuários insistem em procurar atendimento nas unidades de urgências, percorrendo, 
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assim, o caminho inverso e inadequado dentro do Sistema Único de Saúde 

(SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, 2014). 

O Ministério da Saúde (2006c) esclarece também que na saúde pública do país 

ainda há predominância do modelo técnico-assistencial herdado do período da 

ditadura militar. Nesse modelo, os interesses de mercado regulam as necessidades 

dos cidadãos, ou seja, temos um modelo ainda centrado na oferta de serviços de 

alta densidade tecnológica imposto à população pelo mercado comercial (exemplo: 

indústria farmacêutica). 

Outra fragilidade que vem sendo alvo de constantes discussões está na política de 

pactuação e na construção de sistemas regionais de atenção integral à saúde, que 

ainda concentra os serviços nos grandes centros urbanos e atrai a população de 

outros municípios. Esse panorama acarreta na imposição de barreiras burocráticas 

para coibir a migração de pacientes, gerando assim disputas operacionais entre 

territórios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006c). 

As deficiências estruturais também denunciam os problemas de gestão encontrados 

no SUS. Estruturas físicas precárias e equipamentos sucateados e sem devida 

manutenção se tornam cada vez mais comuns. A falta de investimento em recursos 

humanos, a não implementação de Plano de Cargos e Salários nas carreiras do 

SUS e o baixo investimento na qualificação e educação permanente dos 

profissionais geram descompromisso e desmotivação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006c). 

Duarte e Botazzo (2009) identificaram algumas dificuladades relacionadas à gestão 

de recursos humanos, que por atingirem de forma direta os trabalhadores da saúde, 

acabam impactando negativamente na assistência da população que demanda os 

serviços de urgência do SUS.  

Entre os desafios relacionados por esses autores, tem-se: regimes múltiplos de 

contratação, inclusive de níveis de governos, trabalhando sob mesmas condições, 

mas em regimes de 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 militância; funcionários com 
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baixa motivação; 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. 

Fatores como defasagem salarial, inoperância das equipes de saúde, instalações 

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

também são geradores de mal-estar entre os profissionais, pois são identificados 

como fatores 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 um clima de desmotivação (DIMENSTEIN; SANTOS, 

2005). 

Assim, diante do que foi exposto e conforme Garlet et al (2009) confirmam, os 

desafios que os serviços de urgência enfrentam estão relacionados aos 

desequilíbrios que o próprio Sistema Único de Saúde apresenta. Isso decorre do fato 

de que o serviço de urgência “tem se tornado a principal porta de entrada para os 

mais variados problemas de saúde e, portanto, sua avaliação permite o 

acompanhamento da evolução e adequação das políticas implementadas em 

relação às necessidades da população.” (GARLET, E.R et al, 2009, p. 271).  

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de qualificação da atenção às urgências e 

de reorganização dos processos de trabalho. Para tanto, é necessário conhecer a 

estrutura dos serviços e estabelecer a rede de atenção às urgências, com grades de 

referência e contra-referência efetivamente pactuadas, com definição de co-

responsabilidades, de modo a corrigir as distorções ainda existentes nas portas de 

entrada do sistema. 
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7 - MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

Ao longo dos anos, a Psicologia Social vem contribuindo com a apresentação de 

teorias e definições de conceitos que circundam o fenômeno motivacional no 

trabalho. A compreensão desse processo favorece o desempenho dos indivíduos 

em suas atribuições, expandindo suas capacidades e esforços. Dessa forma, as 

organizações acabam por se beneficiarem, já que as decisões podem ser tomadas 

de forma mais afetivas e acertadas (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Para melhor compreensão dos principais aspectos motivacionais do homem em seu 

ambiente de trabalho, se faz necessária uma breve conceituação do termo 

motivação, que segundo Robbins (2005) pode ser definido como um processo que 

confere intensidade, direção e persistência aos esforços de um indivíduo para que 

ele alcance um determinado objetivo. A intensidade representa a medida do esforço 

que a pessoa despende para realização da tarefa, e esse esforço deve estar 

direcionado para obtenção de resultados favoráveis para o indivíduo e para a 

organização. 

A motivação para o trabalho é frequentemente confundida com satisfação laboral. 

Assim, torna-se importante a diferenciação: a motivação é um elemento intrínseco, 

ligado ao significado e ao caráter do trabalho em si realizado. A satisfação é 

extrínseca, ligada a aspectos como salário, benefícios, reconhecimento, liderança, 

relacionamento interpessoal, dentre outras condições presentes no ambiente de 

trabalho. Esses elementos extrínsecos formadores do clima organizacional, o qual 

reflete uma estimativa dos níveis de satisfação da organização e dos integrantes do 

grupo (SILVA et al., 2009). 

Para os autores, motivação e satisfação estão intimamente relacionadas, e a 

satisfação no trabalho pode ser descrita como um tipo de motivação. No entanto, a 

satisfação de uma pessoa com o seu trabalho e sua motivação para realizá-lo 

podem existir independentemente um do outro. Por exemplo, um indivíduo pode 

estar satisfeito com seu trabalho, mas sua motivação para realizar as tarefas pode 

existir independentemente de sua satisfação. Ele pode fazer o trabalho por dinheiro, 

com a sua satisfação meramente incidental. No entanto, muitos gestores acreditam 

que os funcionários são mais motivados pela perspectiva de satisfação com o 

trabalho do que por outros tipos de motivação, quer esta satisfação seja alcançada 
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ou não. 

Posto o conceito, as diferenças e ass correlações entre os termos, Tamayo e 

Paschoal (2003) esclarecem que existem dois grandes conjuntos de teorias que 

abarcam todos os modelos de motivação propostos para o mundo do trabalho: 

Teorias Exógenas e Endógenas (Quadro 1). A primeira se relaciona com os 

aspectos de valorização e estímulo do indivíduo no trabalho, enquanto a outra 

explora os processos ou variáveis mediadoras do comportamento motivado (DIAS, 

2011). 

Quadro 1: Teorias Endógenas e Exógenas da Motivação Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tamayo e Paschoal (2003, p. 75)  
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7.1 - Teorias da Motivação 

Diante da necessidade de melhor interpretar o processo de trabalho e o conteúdo 

das tarefas organizacionais, a perspectiva comportamental e humanista no trabalho 

ganha espaço especialmente na ciência administrativa na década de 1960 (ALVES-

FILHO; BORGES, 2005). Com essa nova demanda, muitos pesquisadores 

despertam para o tema motivação e seguem “interpretando comportamentos e 

atitudes, estabelecendo metas e objetivos no processo motivacional e propondo 

modelos e planos de ação, embora apresentando diversidade nos seus pontos de 

vista” (PÉREZ-RAMOS, 1990, p.127). Avolumaram-se, assim, a quantidade de 

teorias que buscavam explicar o fenômeno motivacional, o que acarretou na falta de 

terminologia adequada para análise do tema e na dificuldade em se comparar as 

inúmeras teorias existentes. Tais circunstâncias levaram John Campbell a propor um 

esquema de classificação que simplificou o conhecimento teórico produzido. 

Campbell agrupou os modelos teóricos em “teorias de conteúdo” e “teorias de 

processo” (CAMPBELL apud LOBOS, 1975).   

Autores como Pérez-Ramos (1990), Bowditch e Buono (1992), Levy-Leboyer (1994) 

e Gondim e Silva (2004) sustentaram-se no sistema classificatório proposto por 

Campbell para caracterizar ambas as teorias. 

Para Pérez-Ramos (1990), as teorias de conteúdo evidenciam as necessidades 

humanas e os métodos para satisfação das mesmas, sem considerar as etapas 

psicológicas envolvidas nesse processo. Bowditch e Buono (1992) e Levy-Leboyer 

(1994) afirmam que se trata de teorias de natureza estática, que se prendem à 

descrição do conteúdo. Gondim e Silva (2004) concluem que as necessidades ou 

carências caracterizam essa essência estática e conduzem o comportamento do 

sujeito para a satisfação dessas necessidades individuais e situacionais. 

As teorias de processo “focalizam sua atenção nas sucessivas etapas do fenômeno 

motivacional, nas percepções e perspectivas do indivíduo no estabelecimento de 

metas e objetivos pessoais e, principalmente, nos mecanismos conscientes da 

tomada de decisões.” (PÉREZ-RAMOS, 1990, p.128). Tais teorias explicam o 

processo motivacional, as etapas que envolvem seu início e fim, a forma com que se 

mantêm e os fatores que conduzem o comportamento. São as percepções, 

expectativas e objetivos do indivíduo que o conduzem à tomada de decisões 

(BOWDITCH; BUONO, 1992; LEVY-LEBOYER, 1994; GONDIM; SILVA, 2004). 
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Para condução da pesquisa foi dada maior ênfase aos recursos teóricos oferecidos 

pelas teorias de conteúdo, uma vez que estas fornecem subsídios para a resposta 

da questão: o que motiva o comportamento humano? 

7.1.1 - Teorias de Conteúdo 

Das teorias motivacionais de conteúdo, a mais conhecida foi proposta por Abraham 

H. Maslow e leva o nome de hierarquia das necessidades de 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). 

Maslow (1979) sustenta que o homem tende a se desenvolver e que para que esse 

processo de crescimento pessoal ocorra ele precisa suprir necessidades biológicas 

que estão hierarquicamente dispostas. Ele identifica cinco necessidades básicas que 

devem ser satisfeitas de acordo com a ordem hierárquica em que se apresentam. 

Assim, enquanto as necessidades inferiores vão sendo supridas, as imediatamente 

superiores surgem como motivadoras da conduta humana. 

As necessidades descritas por Maslow 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 concebidas por Maslow como de ordem 

inferior; as demais (sociais, autoestima e autorrealização) são de ordem superior 

(MASLOW, 1979). 

Em geral, para representar graficamente essa hierarquia, tem-se utilizado a figura de 

uma pirâmide, que Gondim e Silva (2004) adaptaram conforme a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

Fonte: Gondim e Silva (2004, p. 150). 
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A teoria das necessidades básicas de Maslow tem sido corroborada por diversos 

autores, uma vez que já vem carregada de “sentido comum”. Contudo, apresenta 

alguns inconvenientes que são alvo de algumas críticas, conforme enumera Lobos 

(1975): 

1. As "necessidades básicas" são difíceis de se articularem desde 
um ponto de vista operacional. Em consequência, qualquer prova 
empírica das mesmas é problemática.  
2. A teoria não considera adequadamente as exceções que se 
produzem quando a conduta de um indivíduo viola as expectativas 
pressupostas pela ordem hierárquica.  
Apesar destas críticas, estas necessidades hierárquicas tiveram 
impacto como teoria e talvez ainda mais como variáveis em 
explicações mais gerais do fenômeno da motivação no trabalho. 
(LOBOS, 1975, p.21) 

 

Douglas McGregor (1960) retoma alguns argumentos propostos por Maslow para 

explicar seu modelo baseado em dois conjuntos de suposições que relacionam os 

conceitos de motivação e liderança relacionados ao trabalho: Teoria X e Teoria Y. 

Segundo o autor, a Teoria X se baseia no pressuposto de que o homem tem uma 

aversão natural ao trabalho e, por isso, precisa ser coagido a exercer suas 

atividades laborais sob pena de ser punido. O ser humano, de modo geral, se 

esquiva de responsabilidades, possuem pouca ambição, mas sentem necessidade 

de se sentirem seguros. 

A Teoria Y sustenta que o indivíduo busca a interação de suas necessidades de 

realização pessoal com as metas da organização. Nessa perspectiva, e diferente do 

que aponta a Teoria X, o ser humano percebe o trabalho como uma fonte de 

satisfação e procura sempre se desenvolver com autodisciplina e controle, não 

sendo necessária, assim, a vigilância ostensiva (MCGREGOR, 1960). 

De acordo com Gondim e Silva (2004), as teorias X e Y de McGregor pouco 

contribuem para o entendimento da motivação humana no trabalho, uma vez que o 

autor enfatiza que a administração deve recompensar o indivíduo, oferecendo a ele 

bons salários e ambientes de trabalho que garantam sua autorrealização e 

desenvolva sua criatividade e qualidade de vida. Nas análises de McGregor fica 

clara sua reprovação em relação às concepções da natureza humana que 

impregnavam a prática administrativa norte-americana na década de 1960 

(MCGREGOR, 1960). 
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Outra teoria bastante significativa foi proposta por David McClelland e ficou 

conhecida como a Teoria da Motivação Social. McClelland identificou, categorizou e 

inter-relacionou as principais variáveis motivacionais no trabalho e as apresentou em 

níveis variados de intensidade nas pessoas: poder, afiliação e realização (PÉREZ-

RAMOS, 1990; GONDIM; SILVA, 2004). 

Pérez-Ramos (1990) conceituou as três necessidades propostas por McClelland da 

seguinte forma: 

Assim, aquelas pessoas que apresentam elevados índices nas 
necessidades de realização tendem a se esforçar para alcançar altos 
níveis no seu desenvolvimento, maior autonomia no seu 
desempenho e melhor aceitação de responsabilidades no seu 
trabalho, assumindo desafios realísticos. No contexto organizacional, 
estas características se traduzem em sucesso gerencial e 
independência de ação. 
Quando as necessidades prevalecentes são as de afiliação, as 
pessoas tendem a ter mais preocupação em desenvolver e manter 
um adequado relacionamento social do que em melhorar seu 
desempenho. 
Por último, quando as necessidades de poder são as que 
predominam, os comportamentos mais frequentes são aqueles que 
abrangem o desejo de ser prestigiado, de dominar e de controlar as 
atitudes e ações dos demais. Os indivíduos com alto nível dessas 
necessidades procuram desempenhar tarefas de liderança nas 
atividades de grupo, contando frequentemente com apreciável 
fluência verbal que utilizam para persuadir os outros. (PÉREZ-
RAMOS, 1990, p.130) 

 

Ainda, segundo Pérez-Ramos (1990) e de acordo com o que corrobora Robbins 

(1999), a Teoria da Motivação Social atribuiu grande valor aos perfis motivacionais, 

o que favorece bastante os processos de seleção de pessoal nas organizações. A 

proposição do autor se volta para a análise da descrição psicológica mais adequada 

para o desempenho de determinada função. Em outras palavras, McClelland 

evidencia o processo de socialização e cultura nos ambientes organizacionais. 

Frederick Herzberg concebeu a Teoria dos Dois Fatores ou Teoria Bifatorial de 

Motivação-Higiene, cujo enfoque está na motivação humana e suas implicações no 

comportamento dos empregados nas organizações, considerando sempre as 

necessidades, motivos e atitudes das pessoas no ambiente de trabalho (PÉREZ-

RAMOS, 1990). 

Pérez-Ramos (1990) e Gondim e Silva (2004) definem os fatores de higiene (ou 
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extrínsecos) como os de caráter ambiental, como condições de trabalho, salários, 

normas administrativas, supervisão, relacionamento dos colegas de trabalho e 

segurança. São elementos que podem ou não remover a insatisfação do indivíduo, 

já que se relacionam diretamente com as necessidades fisiológicas, de segurança e 

sociais de Maslow. Os fatores motivacionais (ou intrínsecos) se referem à natureza 

do trabalho e ao conteúdo das tarefas exercidas e são caracterizados por elementos 

de cunho pessoal, como reconhecimento, responsabilidade, e outras características 

que são capazes de motivar as pessoas a realizarem seu trabalho. Os fatores 

intrínsecos se equiparam às necessidades de estima e de autorrealização 

fundamentados na Hierarquia das Necessidades de Maslow (DAVIS, 1972 apud 

PÉREZ-RAMOS,1990, p.129). 

Herzberg sustenta que para ter satisfeitas suas necessidades básicas de segurança 

e inserção social, as condições mínimas de trabalho devem ser atendidas. Motta e 

Vasconcelos (2006) e Bergamini (1983) corroboram afirmando que se os fatores 

higiênicos não são atendidos, o processo de trabalho pode ficar comprometido. 

 Os fatores higiênicos ou extrínsecos mais operam como elementos profiláticos e 

preventivos evitando a insatisfação, mas não necessariamente despertam a 

satisfação. Nota-se, assim, que os elementos que conduzem à satisfação no 

trabalho são independentes dos que conduzem à insatisfação. Em outros termos, a 

ausência de altos salários pode levar o indivíduo ao descontentamento, mas o 

pagamento de altos salários não garante que ele produzirá mais e melhor (SOUZA, 

1996). O empregado só se perceberá satisfeito enquanto trabalhar em prol de sua 

autorrealização, conforme afirmam Motta e Vasconcelos (2006, p.73): “a busca por 

satisfação permite a canalização da energia vital para o trabalho e geram maior 

comprometimento com a organização.” Deve-se considerar também que quanto 

menos atenção se dá aos fatores motivacionais, maior deve ser o cuidado em 

oferecer os fatores higiênicos para que o trabalho seja considerado plausível 

(BERGAMINI, 1983). 

A teoria proposta por Herzberg coaduna com as ideias de Maslow, contudo ambos 

os autores investigavam enfoques distintos: Maslow polarizava sua apuração nas 

necessidades humanas, de um modo geral, enquanto Herzberg referia-se aos 

elementos utilizados para a satisfação dessas necessidades (DAVIS apud PÉREZ-

RAMOS, 1990, p.129). 
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No final da década de 60, Clayton Alderfer, a partir das formulações de Maslow, 

propõe uma nova e significativa teoria que fica conhecida como Teoria ERG 

(Existência-Relacionamento-Crescimento). De acordo com Alderfer, a hierarquia das 

necessidades proposta por Maslow, após adaptação, passaria a apresentar apenas 

três categorias - Existência-Relacionamento-Crescimento - e o sentido ou direção do 

movimento motivacional poderia se dar no sentido regressivo, decrescente, ou seja, 

de frustração-regressão, e não unicamente na direção de satisfação-progressão, 

conforme Maslow propôs (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

As ideias de Alderfer destoam do que Maslow propõe quando afirma que a conduta 

de um indivíduo pode ser influenciada por duas necessidades conjuntamente, 

contradizendo o esquema da hierarquia das necessidades (Figura 2) (GONDIM; 

SILVA, 2004). 

Complementarmente, segundo Pérez-Ramos (1990, p.131), o modelo ERG revela 

versatilidade em relação ao modelo de Maslow, “uma vez que prevê a coexistência e 

ação simultânea de duas ou mais das categorias de necessidades propostas.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 - Teorias de Processo 

As formulações teóricas mais significativas do enfoque motivacional de processo 

incluem a Teoria da Equidade (Adams), Teoria da Expectância (Vroom), Teoria do 

Estabelecimento de Metas (Locke), Teoria de Desempenho-Satisfação (Porter & 

Lawer) e Teoria do Reforço (Skinner). 

Figura 2: Equiparação entre Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e 
Alderfer 

Fonte: Gondim e Silva (2004, p. 155). 
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O modelo proposto por Adams no início dos anos 60, baseado no direito de 

equidade e no sentimento de justiça, decorre da Teoria da Dissonância Cognitiva, 

formulada por Festinger em 1954. Adams assegura que os indivíduos tendem a 

comparar suas contribuições e recompensas com as contribuições e recompensas 

dos outros trabalhadores da mesma organização (e/ou de organizações diferentes), 

a fim de garantir que sua percepção individual de justiça e equidade está sendo 

garantida pelo ambiente de trabalho. Caso perceba que esteja sendo vítima de 

algum tipo de inequidade ou que está sendo supercompensado, ele tende a se 

comportar de forma a equilibrar essa relação descompensada (PÉREZ-RAMOS, 

1990; HAMPTON, 1990). 

A inequidade pode gerar tensão no indivíduo quando ele se percebe sendo sub-

recompensado ou super-recompensado. Frente ao sentimento de sub-recompensa 

salarial, por exemplo, as reações mais comuns estão no declínio da produtividade 

laboral, nos atrasos e faltas injustificadas ao trabalho e até mesmo pedidos de 

demissão (HAMPTON, 1990). 

Na década de 1960, Victor H. Vroom propôs a Teoria da Expectância, que trata de 

um modelo contingencial fundamentado na ideia de que o nível de produtividade 

depende da existência e da intensidade de três forças básicas em cada indivíduo: 

Valência, Instrumentalidade e Expectância, também conhecidas pela sigla VIE 

(PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Vroom (1964) apud Pérez-Ramos (1990, p,134) sustenta que o recuso motivacional 

se dá na medida em que o indivíduo se esforça conscientemente para alcançar um 

objetivo ou meta, e a extensão desses esforços depende da interação dos três 

fatores Cognitivos VIE. Nesse contexto, a Valência pode ser traduzida no valor que o 

indivíduo atribui para cada resultado ou meta que espera alcançar, estimulando, 

dessa forma, a satisfação antecipada. Quando o valor atribuído é positivo, há grande 

desejo de se buscar os resultados; caso seja negativo, prefere-se não atingi-lo. A 

valência zero implica em indiferença por parte do empregado para a realização ou 

não realização de algum projeto. Instrumentalidade representa a relação entre a 

execução das tarefas e obtenção dos resultados, ou seja, o indivíduo percebe a 

intensidade que existe na relação do seu desempenho com a ocorrência dos 

resultados ou alcance das metas propostas por ele. A Expectância está associada à 

avaliação do resultado esperado, uma vez que o empregado reflete sobre a relação 
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entre o esforço dispendido e o rendimento advindo dele. Diante dessa reflexão, ele 

atribui expectativas (LOBOS, 1975, PÉREZ-RAMOS 1980 apud PÉREZ-RAMOS, 

1980). 

O modelo proposto por Vroom considera o empregado, a tarefa e o ambiente de 

trabalho como variáveis para a análise da motivação. As diferenças individuais estão 

nas concessões de valores, na percepção de justiça e equidade e nas expectativas 

pessoais. A tarefa exercida, quando valorizada pelo próprio empregado, já constitui 

fonte de reconhecimento. O ambiente de trabalho também tem significativa 

influência sobre o processo motivacional, já que problemas de adaptação podem 

levar ao baixo desempenho, absenteísmo, rotatividade, acidentes e a outros fatores 

que levam o indivíduo à desmotivação (PÉREZ-RAMOS 1980 apud PÉREZ-

RAMOS, 1990, p.134). 

Em relação ao impacto que o salário possui sobre o processo motivacional, Lobos 

(1975) afirma que a teoria das expectativas tem o salário como um dos resultados 

importantes que o empregado extrai do seu trabalho. 

Pérez-Ramos (1990) sintetiza brilhantemente as concepções de Vroom acerca do 

recurso motivacional no trabalho: 

Os resultados desses estudos permitem explicar o processo 
motivacional no âmbito ocupacional através da inter-relação dinâmica 
daqueles três fatores cognitivos. Dessa forma, se uma pessoa pensa 
que tem possibilidade de executar uma determinada tarefa 
(Instrumentalidade) e que sua efetiva realização poderá levá-la a 
alcançar uma meta desejada (Expectância), à qual atribui grande 
valor (Valência), podemos afirmar que essa pessoa está altamente 
motivada. (PÉRES-RAMOS, 1990, p.134). 

 

Outro pesquisador que contribui para o desenvolvimento das teorias de processo é 

Edwin Locke, que propõe a Teoria do Estabelecimento de Metas. Conforme afirma 

Robbins (2005, p.141) Locke acredita que “a intenção de lutar por um objetivo é a 

maior fonte de motivação no trabalho.” Locke se fundamenta na ideia de que o 

processo motivacional humano depende do grau de importância que o empregado 

atribui a determinada meta e das próprias metas (objetivos almejados) que ele traça. 

De modo geral, esses propósitos pessoais dirigem o comportamento do empregado, 

contudo, Locke salienta que nem sempre seus objetivos o conduzem ao 

desempenho eficaz de suas atividades, já que outras metas pessoais podem 
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interferir no comportamento dirigido, como por exemplo, conhecimentos e 

habilidades insuficientes para realizar as tarefas necessárias (ROBBINS, 2005; 

PÉREZ-RAMOS, 1990). 

As metas alcançadas favorecem o processo de satisfação, que funcionam como 

engrenagens propulsoras para reforçar o sistema e reiniciar todo o ciclo. Outra teoria 

de processo a ser considerada é proposta por Porter e Lawer - Teoria de 

Desempenho-Satisfação, que explica a motivação no trabalho como resultado da 

interação de uma variedade de fatores, entre eles: habilidade, inteligência, esforço e 

recompensa (ADAMS apud PÉREZ-RAMOS, 1990, p.136). 

A última teoria abordada, a Teoria do Reforço, foi proposta por Skinner em 

contrapartida à Teoria de Determinação de Metas. De acordo com Skinner, o 

comportamento não é causado pelos eventos cognitivos internos do indivíduo, mas 

pelo ambiente. Dessa forma, torna-se importante apenas o que acontece a uma 

pessoa quando ela faz algo, já que as consequências de sua atitude condicionam 

seu comportamento. Em outras palavras, a teoria do reforço ignora sentimentos, 

atitudes, expectativas e outras variáveis cognitivas que causam impacto no 

comportamento (Vieira et al., 2011). 

São quatro os tipos de reforços propostos pela Teoria do Reforço: 

a) Reforço positivo: é a administração de uma consequência 
agradável e recompensadora seguindo-se a um comportamento 
desejado; b) Reforço negativo: é a remoção de uma consequência 
desagradável em sequência a um comportamento desejado. c) 
Punição: é a imposição de resultados desagradáveis a uma pessoa. 
A punição geralmente ocorre em seguida a um comportamento 
indesejável. O uso de punição nas organizações é controvertido e 
frequentemente criticado, pois ele não indica o comportamento 
correto. d) Extinção: é a suspensão ou interrupção de uma 
recompensa positiva, significando que o comportamento não é mais 
reforçado e por essa razão tem menos probabilidade de ocorrer no 
futuro (Vieira et al., 2011, p. 15). 

 

Conforme esclarece Robbins (2005, p. 143), “a tendência de repetição do 

comportamento é influenciada pelo reforço, ou pela falta do reforço, resultante das 

consequências de tal comportamento”.  

Um exemplo de reforço positivo é o administrador que está sempre atento às 

tendências e novidades na área de administração, visando seu aprendizado, 
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crescimento e a possibilidade de colocá-las em prática no seu trabalho. Seu 

reconhecimento, como consequência agradável, aumentará a probabilidade de o 

comportamento se repetir (CALDEIRA, 2013). 

Diante do exposto, cabe concluir que a Psicologia Social, como a ciência que mais 

contribui com apresentação de teorias e definições acerca do universo motivacional 

no trabalho, também se destaca por desenvolver instrumentos para avaliação de 

valores relativos ao trabalho. Depois de validados, os instrumentos podem ser 

aplicados em diversos campos da pesquisa, especialmente, na área da saúde 

(MENDES, 2009). 

Porto e Tamayo (2003), ao realizarem uma revisão sobre os instrumentos que 

buscam apreender os valores relativos ao trabalho, exaltaram os mais usados: o 

Inventário de Super entre os primeiros e mais utilizados instrumentos desenvolvidos 

para avaliar os valores relativos ao trabalho; o Questionário de Importância de 

Minnesota, que é outra medida bastante utilizada, e o Questionário de Valores do 

Trabalho desenvolvido por Elizur. 

Segundo os autores, o Inventário do Significado do Trabalho foi proposto para medir 

a distinção entre os aspectos descritivos e valorativos relacionados à motivação. Os 

atributos descritivos se referem à percepção do trabalho como ele se apresenta, de 

forma concreta. Os atributos valorativos estão relacionados aos valores relativos ao 

trabalho, e definem como o trabalho deve ser. 

Posteriormente, Porto e Tamayo (2003) criaram a Escala de Valores Relativos ao 

Trabalho (EVT), que se estrutura na apresentação de 45 itens a serem avaliados 

conforme os quatro fatores que os autores propõem: realização no trabalho, 

relações sociais, prestígio e estabilidade. 

Bons índices de confiabilidade são atribuídos à EVT. As pesquisas que envolvem as 

escolhas de alternativas, comportamentos e avalições do contexto do trabalho são 

realizadas com a contribuição da Escala (PORTO; TAMAYO, 2003). 

No Brasil, as mais significativas pesquisas que envolvem o tema foram realizadas 

por Pasti (1999), Silva (2001), Pereira e Fáveo (2001) e Borges (2003). 

A pesquisa mais recentemente publicada foi realizada por Antônio da Cruz Borges 

G. Mendes (2009), que avaliou a qualidade da Assistência de Urgência e 

Emergência pelo método de triangulação de métodos em três grandes hospitais de 
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Recife.   

Sem dúvida, o referencial teórico fornecido pelas Teorias da Motivação favorece a 

interpretação dos fatores que influenciam na motivação para o trabalho. Dessa 

forma, acaba por indicar o caminho a ser utilizado na luta diária das organizações de 

saúde para que se alcance a realização de um trabalho produtivo, eficaz, com 

satisfação, com motivação por parte de quem o executa e que possibilite as 

condições para que os objetivos individuais e organizacionais possam caminhar lado 

a lado. 

Nota-se que não há uma teoria única, que exclusivamente explique e aborde todos 

os aspectos que envolvem o tema. No estudo sobre a motivação dos profissionais 

enfemeiros envolvidos na pesquisa,  fez-se necessária uma abordagem à luz das 

teorias de conteúdo, uma vez que estas colocam em evidência os fatores que 

estimulam ou inibem a realização produtiva da tarefa. 

O que existe é a necessidade de que tais conceitos sejam absorvidos no âmbito das 

organizações prestadoras de serviços de saúde, de modo que possibilitem a 

realização de uma prática gerencial que valorize os servidores, que  valorize a 

motivação para o trabalho e reconheça a natureza complexa dos padrões 

motivacionais, possibiliatanto a prática de enfermagem mais eficiente e eficaz. 

Considerando que a motivação para o trabalho dos servidores que atuam no setor 

de urgência tem se tornado um desafio para as organizações públicas de saúde, 

seus gestores devem estar atentos à qualidade de vida das pessoas que prestam 

esse tipo de serviço, pois isto reflete diretamente na qualidade do atendimento 

prestado. 

Os trabalhadores, de forma geral, representam o alicerce das unidades de saúde, e 

seu reconhecimento proporciona um clima de trabalho estimulador, satisfatório e 

produtivo, que benerficiará tanto a instituições de saúde como todos aqueles que a 

integram e com ela se relacionam. 

Reconhece-se, então, que um dos principais elementos do sucesso das políticas 

públicas de saúde consiste na aplicabilidade e exequibilidade de estratégias 

motivacionais direcionadas aos seus trabalhadores. 
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8 - METODOLOGIA 

8.1 - Tipo de Estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória e para a realização mesma foram 

utilizados os métodos qualitativos e quantitativos. A interação entre os dois tipos de 

estudo se fez necessária para que houvesse uma abordagem adequada do objeto 

de estudo e para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa.  

O método quantitativo “investiga a relação de causalidade entre fenômenos ou 

evidências de associação entre variáveis, tem uma mensuração controlada e podem 

ser replicados” (MENDES, 2009, p.71). Essa metodologia é muito utilizada em 

estudos descritivos, que têm como objetivo a identificação e classificação de certas 

variáveis (MENDES, 2009). Assim, o método quantitativo descritivo nos leva a 

descobrir as características relacionadas (1) ao perfil dos profissionais enfermeiros, 

(2) às condições de trabalho nas unidades pré-hospitalares fixas da capital e (3) à 

distribuição dos fatores que se ralacionam com os valores relativos ao trabalho. 

Segundo Minayo (2007), o método qualitativo possibilita compreender e classificar 

processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais ou, até de modo mais profundo, 

entender as particularidades do comportamento dos indivíduos. Assim, tal método 

fornece as ferramentas para a compreensão dos fenômenos motivacionais que 

apresentam os profissionais enfermeiros envolvidos no atendimento de urgências no 

município de Goiânia. 

Evidenciadas as características (1) dos sujeitos da pesquisa em questão, (2) das 

condições laborais a que estão submetidos os profissionais e (3) depois de conhecer 

a distribuição dos fatores que se relacionam com os valores relativos ao trabalho, 

investigou-se a relação existente entre essas variáveis descritivas e a motivação 

laboral. Em outras palavras, dialogam as questões objetivas e subjetivas 

necessárias para a realização da pesquisa, a fim de superar a dicotomia entre os 

métodos qualitativos e quantitativos. A análise dos resultados só se tornou viável 

mediante essa dinâmica de investigação que usufrui de dados estatísticos (o que é?) 

para esclarecer a forma (como?) e o motivo (por quê?) pelo qual um fenômeno 

social complexo ocorre. 

Mendes (2009) afirma não existir contraposição entre as metodologias quantitativas 

e qualitativas, uma vez que o que é relevante para a pesquisa é a construção do 
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objeto e a mobilização de todas as técnicas possíveis para sua análise.  

Os dois métodos utilizados convergem para o alcance do mesmo objetivo, que é 

representado por um fenômeno complexo: motivação profissional no atendimento às 

urgências. 

 

8.2 - Cenário da pesquisa  

Para atender Goiânia e os municípios que formam com a capital a Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG) - Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo e Trindade – a Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento pré-

hospitalar fixo de urgência de forma ininterrupta e distribuída em sete Distritos 

Sanitários.  

O município de Goiânia, capital do Estado de Goiás, hoje com 80 anos de idade, 

ocupa uma área de 732,802 km². Está localizada na região Centro-Oeste do Brasil, 

parte central do Estado de Goiás e a distâcia que a separa de Brasília é de 

aproximadamente 200 km. Possui uma população estimada de 1.393.575 habitantes 

para o ano de 2013. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010 revela que Goiânia conta com 681.144 mulheres e 

620.857 homens. São atualmente cerca de 1.297.076 pessoas residindo na zona 

urbana e 4.925 na zona rural. Apresenta densidade demográfica de 1.776,75 

hab/km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

A Rede Municipal de Saúde de dispõe de 135 serviços de Saúde Pública em 

diferentes níveis de complexidade e habilitadas para o atendimento de atenção 

básica, especializada ou às urgências (MORAES, 2012). 

Em 2012, existiam no CNES 3.555 leitos cadastrados no SUS que estão vinculados 

ao município e encontram-se assim distribuídos: 1.090 leitos públicos, 730 leitos em 

hospitais filantrópicos e 1.735 leitos em hospitais privados (MORAES, 2012). 

O serviço pré-hospitalar fixo de urgência no município de Goiânia é executado pelas 

seguintes unidades/serviços de saúde: (1) unidades básicas de saúde e de saúde da 

família; (2) equipes de agentes comunitários, (3) ambulatórios especializados; (4) 

serviços de diagnóstico e terapia; (5) Unidades Não hospitalares de Atendimento às 
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Urgências – UNHAU e (6) Unidades de Pronto Atendimento – UPA. 

Os CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde) e CIAMS (Centro Integrado de 

Atenção Médico-Sanitária) do município estão inseridos no serviço pré-hospitalar 

fixo como Unidades Não Hospitalares de Atendimento às Urgências (UNHAU) e se 

fizeram campo de investigação da pesquisa em questão. 

Segundo dados da SMS de Goiânia, em 2013 foram atendidos mais de 800 mil 

pacientes somente nos CAIS e CIAMS da capital (SECRETARIA MUNCIPAL DE 

SAÚDE DE GOIÂNIA, 2014). 

Os CAIS e CIAMS, além do atendimento a pacientes de urgência, também oferecem 

atendimento ambulatorial, realizado com hora marcada por meio do Teleconsulta 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). Segundo dados da SMS de Goiânia, 

em 2013 foram atendidos mais de 800 mil pacientes somente nas unidades de 

urgência. 

O SAMU 192 representa o serviço pré-hospitalar móvel, que também é de 

responsabilidade do gestor municipal. 

As unidades básicas de saúde e de saúde da família e as equipes de agentes 

comunitários de saúde são coordenadas pelo Departamento de Atenção Primária da 

SMS, e também funcionam como porta de entrada para os casos de urgência, 

apesar de ser pouco explorada pela comunidade. 

As unidades ambulatoriais especializadas e os serviços de diagnóstico e terapia são 

coordenados pelo Departamento de Atenção Secundária da SMS. Também 

chamadas de unidades de atenção de média complexidade, as unidades 

ambulatoriais e os serviços de diagnóstico e terapia demandam profissionais 

especializados e uso de recursos tecnológicos mais complexos. 

O Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia – CROF - é uma unidade que 

atende casos de traumas ortopédicos em geral e especializados (casos de pequena 

e média complexidade em traumatologia). O CROF funciona 24 horas por dia 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

O Ambulatório de Queimaduras realiza o primeiro atendimento a usuários que 

sofreram queimaduras, independente do grau (leve, moderado ou grave). O 

ambulatório funciona 24 horas por dia, de forma que a prioridade no atendimento 
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seja para usuários que cheguem ao local em até 24 horas após o acidente 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

As Maternidades Nascer Cidadão e Maternidade Dona Íris funcionam como 

unidades de referência do município e região metropolitana para os serviços de 

ginecologia, obstetrícia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem 

obstetrícia e outros. A unidade mais recentemente inaugurada, Maternidade Dona 

Íris, conta com quatro obstetras por turno, dois neonatologistas e sete médicos. No 

período noturno atendem seis médicos e um plantonista para urgência 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

As Maternidades também oferecem exames de ultrassonografia, mastologia, 

reprodução humana e sexualidade, além de programas de combate a doenças 

sexualmente transmissíveis e programas de atendimento às mulheres e 

adolescentes vítimas de violência (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

Para atender a Política Nacional de Saúde Mental, Goiânia disponibiliza atendimento 

em transtorno mental, álcool e drogas em todas as Unidades Básicas de Saúde e, 

especialmente, por meio do Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, que oferece 

serviços especializados de urgência, caso o paciente esteja em crise ou surto. A 

unidade funciona 24h e a equipe médica analisa o quadro do paciente que, se 

necessário, ficará em observação (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) representa um dos 

componentes para a organização da atenção às urgências e funciona 24h, conforme 

Portaria n° 1.864, de novembro de 2003. Atende urgências e emergências em 

residências, locais de trabalho e vias públicas. Conta com a Central de Regulação, 

profissionais e veículos de salvamento (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

2014). 

Buscando melhorias na Rede de Atenção às Urgências, a Secretaria Municipal de 

Saúde inaugurou em 10 de agosto de 2013 a primeira Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), que beneficia os moradores da região Sudoeste do município 

(Residencial Itaipu, Caravelas, Garavelo B, Grajaú, Real Conquista, Madre 

Germana, Andrea Cristina e outros). As Unidades de Pronto Atendimento seguem 

um padrão nacional e possuem leitos de observação, sala de raio X, laboratórios e 

todo apoio logístico para atendimento de urgência e emergência (SECRETARIA 
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MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

As UPA’s integram a Política Nacional de Urgência e Emergência e têm como 

objetivo diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais e, no caso da capital, 

dos CAIS e CIAMS. Essas unidades solucionam grande parte das urgências e 

emergências - como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Nas 

localidades onde existem Unidades de Pronto Atendimento, 97% dos casos são 

solucionados na própria Unidade, segundo dados do Ministério da Saúde 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2014). 

Todas as Unidades Não hospitalares de Atenção às Urgências do município são 

tratadas nesse estudo como unidades pré-hospitalares fixas de urgência e são 

coordenadas pelo Departamento de Atenção às Urgências, que está subordinado à 

Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), criada em dezembro de 2008 por meio da Lei 

Complementar n° 183 (MOARES, 2012). 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia apresenta-se organizada de forma 

vertical/hierarquizada e ao gabinete do secretário de saúde estão vinculadas as 

diretorias, assessorias e departamentos. Subordinam-se aos departamentos as 

divisões, as coordenações e os Distritos Sanitários (MORAES, 2012). 

A Secretaria Municipal de Saúde, a partir da Lei complementar n° 183, de 19 de 

dezembro de 2008, passou a apresentar uma organização política, técnica e 

administrativa alicerçada na descentralização e, para dar operacionalidade para 

esse princípio, foram criados sete Distritos Sanitários (DS). Estes atendem as 

demandas das unidades de saúde adstritas e estão localizados em regiões 

estratégicas, inseridos em uma rede de atenção à saúde distribuída nesse território. 

Essa estratégia desconcentra o poder e transfere a administração e a prestação de 

serviços para espaços mais próximos da realidade da população (MORAES, 2012). 

Constituem os DS e suas respectivas unidades pré-hospitalares de urgência: Distrito 

Sanitário Sul, Sudoeste, Oeste, Norte, Noroeste, Campinas-Centro e Leste, 

conforme Quadro 2: 
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Quadro 2: Distribuição dos serviços de atenção pré-hospitalares de urgência em 

Goiânia, no ano de 2013, por Distrito Sanitário de Saúde 

DISTRITO SANITÁRIO UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES DE URGÊNCIA 

Noroeste     UNHAU- CAIS Curitiba 

 UNHAU - CAIS Finsocial 

UNHAU - CAIS Cândida de Morais 

   Maternidade Nascer Cidadão 

Campinas Centro UNHAU - CAIS Campinas 

UNHAU - CAIS Deputado João Natal 

      Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia CROF 

Oeste  UNHAU - CAIS Bairro Goiá 

Norte UNHAU - CIAMS Urias Magalhães 

UNHAU - CAIS Jardim Guanabara III 

Leste UNHAU - CAIS Novo Mundo 

UNHAU - CAIS Amendoeiras 

UNHAU - CAIS Chácara do Governador 

Sul UNHAU - CIAMS Jardim América 

P.S.Psiquiátrico Wassily Chuc 

Ambulatório Municipal de Queimaduras 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 

Hospital da Mulher e Maternidade Dona Íris 

Sudoeste UNHAU - CIAMS Novo Horizonte 

 Unidade de Pronto Atendimento Dr. João Batista de 
Sousa Júnior - UPA Itaipu 

Fonte: Moraes (2012, p. 49) 

 

8.3 População e Amostra 

A princípio, os questionários seriam aplicados nas 13 Unidades Não Hospitalares de 

Atendimento às Urgências representadas pelos CAIS e CIAMS. Contudo, durante o 

período da coleta de dados, que se deu entre os meses de junho, julho e agosto do 

ano corrente, se encontravam fechadas duas unidades de saúde (CIAMS Novo 

Horizonte e CIAMS Urias Magalhães). A suspensão das atividades se deu devido às 

reformas nas estruturas físicas dos imóveis, e os servidores lotados foram 
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remanejados para as unidades de saúde mais próximas. Dessa forma, a pesquisa foi, 

então, desenvolvida em dez CAIS e 1 CIAMS, perfazendo um total de onze unidades 

pré-hospitalares fixas de urgência e foram, assim, entrevistados 22 profissionais. 

A escolha dessas unidades se deu pela semelhança que estas apresentam quanto ao 

tipo de atendimentos prestados, estruturas físicas e perfis de profissionais. As demais 

unidades pré-hospitalares fixas de urgência apresentam especificidades que as 

diferenciam umas das outras em relação ao tipo de atendimento de urgência que 

realizam, recursos tecnológicos e humanos que possuem (Unidades de Referência 

em Ortopedia, Maternidades, Pronto-Socorro Psiquiátrico, etc.). 

A SMS conta atualmente com 240 profissionais enfermeiros (população) que prestam 

atendimento em todas as 20 unidades pré-hospitalares de urgência do município de 

Goiânia (MORAES, 2012). 

Para definição da amostra dos profissionais enfermeiros, foram selecionados um 

enfermeiro do plantão diurno e um enfermeiro do plantão noturno de cada unidade a 

ser investigada, totalizando uma amostra de 22 profissionais entrevistados. 

Cada plantão conta com uma média de dois ou três profissionais enfermeiros atuando 

no setor de urgências. Geralmente, realizam a divisão das tarefas de modo a 

operacionalizar os atendimentos de Classificação de Risco, no Posto de Enfermagem 

e observação de pacientes, Sala de Injeção, na Sala de Reanimação e, quando é o 

caso, na Sala de Estabilização de Pacientes Críticos. 

 

8.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os entrevistados foram submetidos aos mesmos instrumentos de coleta de dados e 

ao mesmo método de investigação. Para a escolha dos participantes não foi 

considerado o tempo de exercício na função, o tempo de formação, tampouco o tipo 

de vínculo do profissional (celetista, concursado, prestador de serviços). 

No processo de escolha dos sujeitos não foram consideradas as atividades que os 

profissionais estavam exercendo no dia da coleta, já que os enfermeiros realizam um 

esquema de rodízio para atendimento na Sala de Classificação de Risco, Posto de 

Enfermagem, Sala de Injeção, Sala de Reanimação e Sala de Estabilização de 

Pacientes Críticos. 
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Para inclusão do sujeito na pesquisa fez-se necessário que este apresentasse 

graduação no curso de Enfermagem e que exercesse atividades no Setor de Urgência 

das unidades de saúde visitadas. 

 

8.5 Procedimentos para Coleta de Dados  

A definição e a elaboração dos instrumentos de coleta de dados constitui uma 

importante etapa no desenvolvimento da pesquisa e representa o recurso que dá 

direcionalidade ao caminho metodológico a ser seguido. 

Mendes (2009) esclarece que de acordo com o objeto de estudo e objetivos 

estabelecidos pela pesquisa, são identificados três espécies de fontes de dados: (1) 

documentos, (2) observação sistemática, observação ligada à entrevista, observação 

livre e (3) os dados que são fornecidos pelos sujeitos participantes, que podem ser 

livre ou dirigida (semi-estruturada e questionário). 

Para a coleta de dados, o mesmo autor afirma serem identificadas seis técnicas: (1) 

observação; (2) entrevistas; (3) questionários; (4) escalas sociais; (5) testes e (6) 

pesquisa documental. 

Nesse estudo, a coleta de dados se deu por meio de dois instrumentos de pesquisa e 

as técnicas utilizadas estão representadas pelo questionário e pela escala social. 

Dessa forma temos: 

INSTRUMENTO 1: questionário elaborado pela autora, que tem com objetivo a 

caracterização do perfil dos profissionais entrevistados (APÊNDICE B). Neste 

instrumento foram pesquisadas as seguintes variáveis: 

• Atributos pessoais – Sexo, idade e estado civil;  

• Formação – Ano de formatura, universidade em que se formou e especialização;  

• Vínculo com a UNHAU – Tipo, opção pela unidade, tempo de trabalho na urgência e 

turno/regime de trabalho;  

• Outros vínculos – Natureza e tipo da UNHAU;  

• Renda total – Resposta opcional do profissional; 

INSTRUMENTO 2: trata-se de um instrumento já validado por Porto e Tamayo (2003) 

e adaptado pela autora da pesquisa. Este instrumento é composto por dois blocos 
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assim denominados:  

                Bloco 1- Avaliação das condições de trabalho (APÊNDICE C), que se deu 

por meio do preenchimento de uma escala em que os profissionais selecionaram o 

conceito (ótimo, bom, regular, ruim e péssimo) que mais se aproxima da realidade do 

serviço. 

Para facilitar a interpretação geral desses dados, os conceitos Ótimo e Bom foram 

acumulados em uma única definição: Bom. Conduziu-se da mesma forma com os 

conceitos Ruim e Péssimo, que foram analisados sob a classificação Ruim. Essa 

forma de análise foi proposta por Mendes (2009) e achamos conveniente mantê-la 

nesta pesquisa a fim de facilitar a comparação dos resultados obtidos. 

Para o estudo das condições de trabalho nas unidades pré-hospitalares fixas de 

urgência do município, foi solicitada aos profissionais a avaliação das dimensões 

relacionadas ao conforto, equipamentos e insumos, quantidade de profissionais, 

segurança oferecida pelas unidades, suporte do serviço de laboratório, 

gerenciamento/organização do trabalho, oferta de capacitações e avaliação geral do 

serviço. 

Os questionários aplicados nesse estudo foram constituídos por questões fechadas e 

os objetivos da pesquisa foram traduzidos em questões específicas. O uso de 

questões fechadas foi priorizado devido à facilidade, rapidez e objetividade no 

preenchimento e por apresentar possibilidade de erro diminuída. Com essa técnica de 

coleta pode-se medir a magnitude com que determinadas características se distribuem 

na amostra. A distribuição dessas características entre os elementos que compõem a 

amostra é avaliada em termos de significância estatística (MENDES, 2009). 

                Bloco 2- Avaliação dos valores relativos ao trabalho, realizado por meio da 

técnica de escalas sociais (APENDICE D). 

A técnica utilizada para a avaliação das motivações para o trabalho (Instrumento 2, 

Bloco 2) foi a Escala Social, representada pela Escala dos Valores Relativos ao 

Trabalho (EVT) de Porto e Tamayo. 

Segundo conceitua Gil (2008), as Escalas Sociais constituem instrumentos que 

buscam medir as intensidades das opiniões e atitudes da maneira mais objeitva 

possível. Dentre uma série graduada de itens, o sujeito da pesquisa assinala a que 
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melhor representa sua percepção dos fatos.  

Portanto, as escalas sociais configuram uma linha de investigação avaliativa 

qualitativa, que apresenta instrumentos e resultados típicos da avaliação quantitativa 

por meio da mensurção de atitudes e opiniões (MENDES, 2009). 

O mesmo autor conceitua atitude como uma tendência à ação, que é adquirida no 

ambiente que circunda o indivíduo, estando impregnada de experiências pessoais e 

de características de personalidade. As opiniões se referem a um julgamento em 

relação a um objeto, fato ou pessoa. 

Os itens da escala social são dispostos de forma contínua, de maneira que se possa 

identificar pontos intermediários a partir de pontos extremos.  

A Escala proposta por Porto e Tamayo (2003) apresenta 45 itens e cada um deles 

oferece a possibilidade de seleção entre 5 escores, que vão mensurar a importância 

de cada item na vida profissional do sujeito pesquisado. A cada escore está associado 

um número: 1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Muito 

importante e 5- Extremamente importante. 

Cada um dos 45 itens está associado a um fator de motivação já identificado pelos 

autores e que subsidiam a análise da motivação profissional. Esses fatores são: 

• Realização no trabalho - que se refere à busca de prazer e realização pessoal e 

profissional, bem como de independência de pensamento e ação no trabalho por meio 

da autonomia intelectual e da criatividade;  

• Relações sociais - que se refere à busca de relações sociais positivas no trabalho e 

de contribuição positiva para a sociedade por meio do trabalho;  

• Prestígio – que se refere à busca de autoridade, sucesso profissional e poder de 

influência no trabalho; e  

• Estabilidade - que se refere à busca de segurança e ordem na vida por meio do 

trabalho, possibilitando suprir materialmente as necessidades pessoais.  
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Quadro 3: Correspondência entre os fatores de motivação profissional e os itensda Escala de Valores 
Relativos ao Trabalho 

 

   Fonte: Porto, Tamayo (2003) 

A escala foi escolhida por apresentar fácil aplicação e por ser específica para 

avaliação dos profissionais envolvidos na pesquisa.  

A mensuração dos valores relativos ao trabalho com o uso de escalas sociais, apesar 

da polêmica que ocasiona já que muitos pesquisadores afirmam haver redução da 

complexidade da motivação a opções concebidas pelos elaboradores, é uma técnica 

consagrada pela psicologia. São seguidos rigorosos protocolos de pesquisa e 

criteriosos processos de validação antes que seja disponibilizado à comunidade 

científica (GIL, 2008). 

Depois de elaborados os instrumentos, deu-se início à coleta dos dados. A primeira 

etapa consistiu na obtenção da autorização do Departamento de Gestão do Trabalho 

e Educação em Saúde da SMS para efetivação da pesquisa, já que a aplicação do 

questionário se deu nas dependências das unidades de saúde e no horário de 

trabalho dos participantes.  

Não foi viável a realização de contato prévio com os sujeitos da pesquisa para 

agendamento da coleta dos dados. 

A pesquisa foi apresentada a um dos profissionais disponíveis na unidade de saúde e 

lhe foi questionado o interesse em participar da mesma. Os interessados assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), conforme 

exigência da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP). Após a 

assinatura desse documento iniciou-se o preenchimento do questionário auto 

aplicado. 

A segmentação do questionário em instrumentos de pesquisa distintos facilitou a 

comparação dos dados obtidos, uma vez que o principal objetivo da pesquida está no 

estudo da inter-relação entre (1) perfil dos profisionais enfermeiros lotados nas 
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unidades investigadas, (2) as condições oferecidas para o desensenvolvimento das 

atividades e (3) valores motivacionais para o trabalho. 

A coleta se deu nos meses de junho, julho e agosto de 2014. 

 

                        8.6 Análise dos Dados 

Para a análise dos dados foram considerados: (1) perfil dos profissionais enfermeiros 

lotados nas unidades investigadas, (2) as condições oferecidas para o 

desenvolvimento do trabalho nessas unidades e (3) a motivação dos profissionais de 

saúde.  

No primeiro momento, deu-se a mensuração dos dados estatísticos obtidos e a 

apresentação desses valores em tabelas para melhor visualização. 

Para tanto, os dados foram organizados em bancos eletrônicos no formato Excel e em 

seguida, foram exportados para o Software IBM – SPSS.  

No segundo momento, buscou-se confrontar os dados obtidos nos vários 

instrumentos, tendo como eixos centrais de análise: 

          - Avaliação do perfil dos profissionais enfermeiros que atuam nas urgências dos 

CAIS e CIAMS do município; 

          - Avaliação das condições de trabalho oferecidas pelas unidades de saúde 

visitadas; 

          - Avaliação da motivação dos profissionais; 

A partir desses dados, prosseguiu-se com a realização da discussão, momento em 

que os dados se confrontam e dialogam a partir da análise dos diversos referenciais 

teóricos que sustentam as interpretações. “(...) são resultados objetivos, que dão 

materialidade a uma interpretação de um comportamento/atitude; são os resultados 

discordantes que trazem à tona a complexidade do que se está analisando” 

(MENDES, 2009, p.100). 

          8.6.1 Análise do Perfil dos Profissionais 

No processo da caracterização dos profissionais, as variáveis contínuas foram 

categorizadas por agrupamento (idade, tempo de graduação, tempo de atuação na 

unidade de saúde e outras) e, para a realização de cálculos, usou-se a medida de 
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frequência simples. 

As variáveis classificatórias (sexo, instituição de ensino em que se graduou, vínculo 

empregatício e outras), foram calculadas por meio de frequências simples, 

significando o número de vezes de cada acontecimento.  

          8.6.2 Análise das Condições de Trabalho 

O mesmo método utilizado para a análise do perfil dos profissionais foi empregado 

para a avaliação das condições de trabalho, que consistiu em registrar o número de 

avaliações péssimas, ruins, regulares, boas e ótimas que foram selecionadas pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Foram avaliadas 18 questões e cada uma delas está associada às dimensões 

relacionadas ao conforto, equipamentos e insumos, quantidade de profissionais, 

segurança oferecida pelas unidades, suporte do serviço de laboratório, 

gerenciamento/organização do trabalho, oferta de capacitações e avaliação geral do 

serviço. 

          8.6.3 Análise dos Valores do Trabalho (Motivação) 

Na análise da motivação profissional foram observados os quatro fatores que estão 

contidos na EVT, que, como foram vistos anteriormente, são: realização no trabalho, 

relações sociais, prestígio e estabilidade. Cada item da Escala corresponde a um dos 

quatro fatores que nos conduziu à interpretação da motivação dos profissionais 

envolvidos na pesquisa. 

A EVT é composta por 45 itens, conforme propuseram Porto e Tamayo (2003), e os 

itens que compõem os quatro fatores estão assim distribuídos: 

Como o suporte oferecido pelo software IBM-SPSS, foram realizadas as médias de 

cada item, bem como a análise da frequência das notas, segundo as dimensões 

qualitativas e avaliativas preconizadas na pesquisa. 

A análise dos fatores foi realizada a partir da frequência das respostas dos 

participantes por intervalo da distribuição dos escores (1 a 5), médias e desvio padrão.  
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8.7 Aspectos Éticos  

De acordo com os princípios éticos da pesquisa e conforme relatado na Plataforma 

Brasil na ocasião da submissão do Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética, as 

informações coletadas foram usadas somente para os fins acadêmicos e a privacidade 

dos sujeitos foi preservada, bem como a confidencialidade dos dados obtidos. 

Os entrevistados foram informados sobre os objetivos da pesquisa e esclarecidos 

sobre a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I). 

O estudo foi realizado após autorização concedida pela Secretaria de Saúde do 

Município por meio do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da 

SMS e após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa ao qual foi submetido. 

O Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa foi emitido sob o número 

671.848 em 02 de junho de 2014. A instituição proponente é representada pela Pró-

Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

Os profissionais enfermeiros convidados ao estudo foram esclarecidos sobre o direito 

da recusa e a garantia quanto à confidencialidade e privacidade das informações 

obtidas. A participação se deu após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

8.8 Riscos e Benefícios da Pesquisa 

Por se tratar de um estudo observacional, a pesquisa desenvolvida ofereceu riscos 

mínimos aos indivíduos selecionados. Um destes riscos esteve relacionado ao 

desconforto que poderia acometer os profissionais durante as entrevistas, já que as 

mesmas aconteceram durante o horário de trabalho, comprometendo, assim, o 

atendimento aos usuários. O sigilo foi também garantido aos entrevistados e foi 

possível dispor de dependência segura para as entrevistas. A abordagem permitiu que 

os sujeitos da pesquisa tivessem autonomia para decidir se respondiam ou não aos 

questionamentos. 

Acredita-se, assim, que o estudo das condições oferecidas para o desenvolvimento do 

trabalho e da motivação dos profissionais de saúde e suas inter-relações podem 

oferecer ferramentas que poderão ser utilizadas para subsidiar de alguma forma a 

melhoria na qualidade da atenção à saúde. A imersão no universo motivacional desse 
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público específico poderá fornecer à gestão municipal subsídios para o aprimoramento 

na construção de gestões democráticas e dinamizadoras e, ainda, sugerir abordagens 

para qualificações e para educação continuada, de modo geral. 
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9 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a apresentação dos resultados faz-se necessário recuperar os instrumentos de 

coleta de dados da pesquisa para melhor compreensão da realidade que os dados 

oferecem. 

Os resultados foram apresentados de acordo com a ordem dos objetivos específicos 

do estudo. 

 

9.1 - Perfil dos Profissionais 

Nesta pesquisa, houve a participação de 22 profissionais enfermeiros atuantes nas 

unidades de urgências dos CAIS e CIAMS do município de Goiânia. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1 – Distribuição dos enfermeiros segundo perfil, Goiânia, Goiás, 2014 

VARIÁVEIS   N % 

Estado Civil 

casado  12 54,50% 

Solteiro 9 40,90% 

Separado 1 4,50% 

Sexo 
Feminino 21 95,50% 

Masculino 1 4,50% 

Tempo de Formado 
Até 5 anos 11 50,00% 

Mais que 5 anos  11 50,00% 

Qualificação específica para 
atendimento em urgências 

Sim 14 63,60% 

Não 8 36,40% 

Tipo de qualificação: 

Residência ou Especialização em Urgências 10 45,50% 

Residência ou Especialização em Saúde Pública 3 13,60% 

Mestrado ou Doutorado na área 0 0,00% 

Outras  1 4,50% 

Não tem 8 36,40% 

Tipo de vínculo com a Unidade de 
Saúde 

Estatutário Municipal 21 95,50% 

Estatutário  Estadual ou Federal 1 4,50% 

Opção para a lotação na Unidade 
de Saúde 

Sim 12 54,50% 

Não 10 45,50% 

Tempo de trabalho na Unidade de 
Saúde 

 Até 5 anos 15 68,20% 

Mais que 5 anos  7 31,80% 

Trabalho em outra Unidade de 
Saúde 

Sim 14 63,60% 

Não 8 36,40% 

Você desenvolve outra atividade 
fora do trabalho? 

Voluntariado 1 4,50% 

Desportiva 1 4,50% 

Religiosa 4 18,20% 

Outros 2 9,10% 

Não desenvolve 14 63,60% 

Renda total estimada 

Até R$ 2.000,00 1 4,50% 

Entre R$ 2.000,01 e 4.000,00 15 68,20% 

Entre R$ 4.000,01 e 6.000,00 5 22,70% 

Mais que  R$ 6.000,01  1 4,50% 

Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação aos resultados relativos ao gênero dos profissionais entrevistados 

(Tabela 1), outros estudos também apresentaram maior representatividade feminina. 

Custodio et al (2011), em uma amostra de 130 enfermeiros entrevistados, teve como 

resultado 79,2% de presença feminina e apenas 20,8% de homens, bem como no 

estudo de Silva e Pires (2011), em que a prevalência do gênero foi de 62%.  

Silva et al (2012), também chegaram à mesma conclusão quanto ao sexo 

predominante: 79,5% de mulheres.  

Mendes (2009) apresenta como resultado de uma pesquisa envolvendo 42 

profissionais a predominância de enfermeiras: 92,9%. Cavalcante, Amorim e Santos 

(2014) tiveram resultados próximos aos da pesquisa em questão: 95,1% dos 

trabalhadores em enfermagem são mulheres. 

Esses resultados confirmam que os aspectos históricos relacionados à evolução da 

enfermagem no Brasil apresentam influência significativa sobre o perfil do gênero na 

profissão. 

As mulheres desempenhavam grande parte dos cuidados quando surgiram as 

primeiras Santas Casas de Misericórida no Brasil e hoje assumem quase que com 

exclusividade as tarefas voltadas à promoção da saúde nas instituições do país e no 

atendimento às urgências (GERMANO, 2007; MOREIRA, OGUISSO, 2005). 

A enfermeira chega ao século XXI com uma pesada bagagem de atribuições, e tem 

dado ao trabalho maior enfoque, por se tratar da fonte de subsistência da família e, 

assim, acaba por deixar sua função de esposa, mãe e mulher em segundo plano. A 

educação dos filhos, a convivência com o marido e família e os cuidados como o seu 

corpo (incluindo atividades físicas, consultas ao ginecologista, etc.) não são 

prioridades (SANTOS et al., 2012).  

Quanto ao estado civil dos entrevistasos, no estudo de Custódio et al (2011), a 

prevalência também era de profissionais casados, com 41,5%. Mendes (2009) 

apresentou em seus resultados 40,5% de enfermeiros casados e 38,1% de solteiros. 

Entretanto, Jorge et al (2012) inferiram que a maioria dos entrevistados (63,2%) 

eram solteiros. 

Ainda em relação ao estado civil, Cavalcante, Amorim e Santos (2014) em seus 

resultados apresentaram 58,5% de profissionais solteiros e 36,6% casados. 
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Em relação ao tempo de formação (Tabela 1), a quantidade de sujeitos formados 

entre até 5 anos atrás se equipara ao de formados a 5 anos ou mais (50%).  

Nas pesquisas de Mendes (2009), concluiu-se que somente 9,5% dos enfermeiros 

entrevistados apresentavam menos de 6 anos de formação, enquanto Cavalcante, 

Amorim e Santos (2014) constataram que 63,4% são graduados a menos de 6 anos. 

Apresentam mais de 6 anos de graduação 36,6% dos entrevistados. 

No que se refere à qualificação (Tabela 1), as pesquisas de Mendes (2009) 

demonstram que 11,9% dos 42 entrevistados não apresentam nenhuma espécie de 

qualificação específica para atendimento nas urgências. Apenas 4,8% são mestres 

ou doutores e a grande maioria, 83,3%, participou de cursos de residência ou 

especialização. 

A importância da qualificação se fundamenta no fato de que um profissional não 

qualificado representa a subutilização do uso de uma tecnologia do cuidado, 

configurando negligenciamento por parte da gestão uma vez que a saúde do 

paciente pode ser prejudicada de modo irreversível. Assim, justifica-se a relevância 

da experiência profissional e qualificação especializada, as quais devem ser 

consideradas no atual contexto de contratação de enfermeiros (SILVA; FERREIRA, 

2011). 

Segundo o tipo de qualificação, a Tabala 1 revela que 59% dos entrevistados estão 

qualificados para exercer as atividades de urgência e 4,5% apresentam qualificação 

em outra área. Não há mestres ou doutores prestando serviço de atendimento às 

urgências nas unidades onde os dados foram coletados. 

Nos estudos realizados por Mendes (2009), tem-se que 83,3% frequentaram cursos 

de residência ou especialização voltados para atendimento às urgências; 4,8% são 

mestres ou doutores e 11,9% não tiveram acesso a qualificações específicas para 

as urgências. 

Cavalcante, Amorim e Santos (2014), em seus estudos em um Hospital Público de 

Terezina-PI, concluíram que 82,9% dos enfermeiros não possuem certificado de 

pós-graduação e 17,1% são pós-graduados sendo que destes, apenas 4,8% tem 

pós-graduação voltada para atendimento de urgências. 

Percebe-se que tem havido um crescimento na oferta de cursos de especialização 

voltados à assistência de urgência, contudo ainda é incipiente o número de 
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profissionais que investem nessa qualificação. A procura por cursos de 

especialização em temas relacionados à Atenção Básica, como Programa de Saúde 

da Família, são predominantes (GRIEP et al., 2013; CORREA et al., 2012). 

Assim, Santos et al (2003) afimam que a criação da disciplina e da especialidade 

Urgências Médicas nos cursos de enfermagem seja uma alternativa para o 

desenvolvimento da sistematização e da avaliação crítica das práticas, bem como 

para a produção de novos conhecimentos. Outra estratégia é o fortalecimento das 

residências em enfermagem em hospitais terciários de emergência e a melhoria 

pecuniária no estímulo ao desempenho dos profissionais, na melhor qualidade da 

assistência de urgência e o consequente melhor atendimento à população, é um dos 

componentes da motivação dos profissionais (BORGES; ALVES FILHO, 2001). 

Griep et al (2013) acreditam que o tipo de vínculo empregatício e a multiplicidade de 

vínculos dificultam a dedicação aos estudos de pós-graduação, já que encontram 

dificuldades em organizar a agenda de trabalho com a qualificação.  

A Tabela 1 apresenta o tipo de vínculo2 que os profissionais possuem com a unidade 

de saúde e revela que grande maioria dos entrevistados tem vínculo estatutário 

municipal e apenas (4,5%) possuem vínculo estável com o Estado ou União. Todos 

os entrevistados assumiram os cargos por meio de concurso público. 

Os resultados encontrados por Mendes (2009) esclarecem que 85,7% dos 

enfermeiros entrevistados foram selecionados por meio de concurso público e, 

assim, apresentam vínculo empregatício estatutário; 14,3% estão vinculados por 

contrato temporário e não há trabalhadores regidos pelas Consolidações das Leis 

Trabalhistas. 

A pesquisa realizada por Griep et al (2013) consistiu na coleta de dados de 3.229 

profissionais enfermeiros e chegou à conclusão de que 67,6% são servidores 

públicos e 32,4% possuem vínculo temporário. 

A predominância de vínculos estatutários nos resultados citados se dá por se tratar 

de pesquisas realizadas em unidades de saúde mantidas pelo poder público 

                                            
2
 Convém observar que quatro profissionais enfermeiros, apesar de finalizarem a gradução a menos 

de cinco anos, informaram que já possuíam vínculo com a unidade visitada antes da obtenção do 
diploma, seja por meio de contrato temporário com a Secretaria Municipal de Saúde, seja atuando 
como auxiliar de enfermagem. 
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municipal, estadual ou federal. Tais instituições são submetidas às leis de 

responsabilidades fiscais e, portanto, devem limitar as contratações cujo vínculo seja 

temporário ou que ofereça qualquer tipo de precariedade ao contrato. 

Em relação à escolha da unidade no momento da lotação (Tabela 1), à maioria dos 

profissionais foi apresentada a possibilidade de escolha.  

Assim como nessa pesquisa, Mendes (2013) também percebeu em seu estudo que 

maioria dos trabalhadores em enfermagem tiveram a liberdade de escolha do local 

de lotação e optaram por exercer suas atividades no setores de urgência das 

instituições (78,6%). 

A possibilidade de escolha tem bastante influência sobre a motivação e 

compromisso dos enfermeiros.  Essa liberdade oferece ao profissional certa 

percepção de autonomia e independência para suas escolhas e possibilita que o 

trabalhador opte pela unidade de saúde que oferece melhores condições de 

trabalho, como distância em relação à residência, compatibilidade de horários com 

relação aos outros vínculos existentes e o pagamento de gratificação em regime de 

plantão em urgências (MENDES, 2009). 

O mesmo autor esclarece ainda que a reestruturação gerencial para qualificação da 

assistência, por meio da adoção de uma política de avaliação de desempenho pode 

melhorar a qualidade da assistência prestada pelos profissionais, de forma geral. 

Informa ainda que algumas mudanças positivas em indicadores podem ser notadas 

como: agilidade na realização de exames laboratoriais de urgência, redução do 

absenteísmo e melhoria da qualidade dos prontuários preenchidos pelos 

profissionais. 

A Tabela 1 também exibe a distribuição dos enfermeiros, de acordo com o tempo em 

que trabalham na unidade de saúde.  

O estudo de Mendes (2009) apresentou como resultado referente ao tempo de 

trabalho na urgência do Hospital alvo de sua pesquisa os seguintes dados: 52,4% 

exercem suas atividades há menos de cinco anos no mesmo hospital, e 47,6% estão 

na instituição há mais de cinco anos. 

Nas pesquisas de Silva e Pires (2011), 21% apresentavam mais de sete anos de 

trabalho na mesma unidade de saúde e os demais (79%) apresentavam tempo 

inferior a sete anos. 
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Cavalcante, Amorim e Santos (2014) apresentam como resultados que 34,1% dos 

enfemeiros entrevistados trabalham na mesma instituição de saúde há menos de 

seis anos, e 36,6% estão lotados no mesmo local há mais de seis anos. 

Nas pesquisas de Silva et al. (2012), 43,2% atuavam nas unidades há menos de 

cinco anos e os demais  (56,8%) há mais de cinco anos. 

Vários são os fatores que podem explicar a variação dos valores relativos ao tempo 

de permanência no mesmo local de trabalho. A estabilidade financeira parece ser 

fator motivacional importante, apontado como facilitador da adesão do profissional à 

equipe de trabalho (MENDES, 2009). Entretanto, as condições de trabalho, a falta 

de incentivo financeiro, dificuldade de conciliação entre os horários dos múltiplos 

vínculos e deficiências nas relações interpessoais entre os membros da mesma 

equipe de enfermagem, entre a equipe e os profissionais médicos e problemas 

relacionados à gestão da unidade de saúde favorecem a alta rotatividade dos 

enfermeiros nessas unidades de urgência. 

Com relação à multiplicidade de vínculos (Tabela 1), a maioria dos enfermeiros 

trabalha em outra unidade de saúde, o que coincide com os resultados de Mendes 

(2009) que evidenciaram que a grande maioria (83,3% dos enfermeiros) possuem 

outro vínculo de trabalho. Os estudos de Silva et al (2012) confirmam a prevalência 

da multiplicidade de vínculos: 59,1% referiram ter outro emprego na área de 

enfermagem. 

Esse maior índice de multiplicidade de vínculos de trabalho se justifica pelas cargas 

horárias parciais (20, 30 ou 36 horas semanais), que favorecem o acúmulo de 

cargos e aumento da remuneração total. Contudo, importante salientar que a dupla 

ou tripla jornada provoca deterioração das condições de trabalho, repercutindo no 

cuidado, já que comprometem a qualidade de vida do trabalhador. 

Assim, com o acúmulo de atividades profissionais (especialmente considerando a 

mulher como maioria no exercício da enfermagem no Brasil, e que ainda exerce 

atividades domésticas e maternas), o enfermeiro não dispõe de tempo ou disposição 

física para o desenvolvimento de quaisquer atividades fora do ambiente de trabalho, 

sejam elas religiosas, esportivas, entre outras (SANTOS et al., 2012). 

O presente estudo corrobora com essa informação: dos enfermeiros entrevistados 

(Tabela 1), 63,3% não desenvolvem nenhum tipo de atividade fora do trabalho. 
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Quanto aos resultados referentes à renda (Tabela 1) tem-se que 68,2% dos 

enfermeiros declaram renda entre R$ 2.000,00 e 4.000,00; 22,7% recebem entre R$ 

4.000,00 e 6.000,00 e 4,5% até R$ 2.000,00. Profissionais com renda superior a R$ 

6.000,00 correspondem a 4,5%. 

De acordo com os resultados de Mendes (2009), 61,9% dos enfermeiros 

entrevistados apresentam renda mensal variando entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00; 

19% possuem renda entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00 e 11,9% renda até R$ 

2.000,00. Recusaram-se a responder 4,8% dos enfermeiros entrevistados. 

Importante destacar que esta categoria apresenta variações em relação à renda 

mensal em decorrência de diversos fatores e, assim, a comparação salarial deve ser 

analisada e comparada com cautela. 

A instituição de Planos de Carreira, Cargos e Salários, apesar de ser prioridade na 

gestão do trabalho na saúde, ainda não é realidade em diversos municípios 

brasileiros, e deve-se também considerar que os valores estabelecidos nos Planos 

variam bastante, de acordo com a política pública de saúde de cada município. 

As promoções na carreira geram acréscimos na remuneração e existem ainda 

benefícios como gratificações, bônus por anos de serviço público, auxílios diversos, 

entre outros (inclusive benefícios para os que atuam nas urgências), que se 

agregam ao vencimento dos profissionais. 

Conclui-se, assim, que a necessidade de complementação de renda justifica, em 

parte, a conveniência em se reavaliar os valores percebidos pelos enfermeiros. A 

implementação de PCCS constitui uma importante estratégia para readequação de 

valores, carga horária e, consequentemente, a satisfação e motivação dos 

profissionais enfermeiros no país. 

 

9.2 - Fatores Motivacionais 

 

9.2.1 - Condições de Trabalho 

Para a apresentação dos resultados relativos às condições de trabalho, os dados 

coletados foram classificados em seis categorias de análise, a saber: conforto 

oferecido pela unidade, disponibilidade de equipamentos e insumos, quantidade de 
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profissionais atuando na unidade, meios diagnósticos e terapêuticos e avaliação 

geral dos serviços prestados. 

Os 22 sujeitos da pesquisa participaram do preenchimento do Instrumento de Coleta 

de Dados 2 – Bloco1 (APÊNDICE C), de acordo com suas percepções pessoais. 

Uma ausência foi verificada na variável ‘segurança oferecida pela unidade’. 

A Tabela 2 distribui os resultados conforme os conceitos agrupados no instrumento 

de coleta (Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo). Os conceitos Ótimo e Bom foram 

acumulados em uma única definição: Bom. Conduziu-se da mesma forma com os 

conceitos Ruim e Péssimo, que foram analisados sob a classificação Ruim. 
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Tabela 2 – Avaliação das condições de trabalho, de acordo com a percepção dos 
enfermeiros que atuam nas urgências, Goiânia, Goiás, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa  

*houve 1 ausência 

CONDIÇÕES DE TRABALHO ÓTIMO/BOM REGULAR RUIM/PÉSSIMO 

 N % N % N % 

Conforto 15 17,0 27 30,7 46 52.3 

Conforto como condição de trabalho 2 9,1 5 22,7 15 68,2 

Limpeza 6 27,3 10 45,5 6 27,3 

Condições de Repouso 4 18,2 6 27,3 12 54,5 

Qualidade da Refeição 3 13,6 6 27,3 13 59,1 

Equipamentos e Insumos 4 6,0 21 31,8 41 62,1 

Disponibilidade de Equipamentos 2 9,1 8 36,4 12 54,6 

Manutenção dos Equipamentos 1 4,5 6 27,3 15 68,2 

Quantidade de Materiais 1 4,5 7 33,3 14 66,6 

Quantidade de Profissionais 16 24,2 27 40,9 23 34,8 

Quantidade de Médicos 4 18,1 5 22,7 13 59,1 

Quantidade de Enfermeiros 5 22,7 11 50,0 6 27,2 

Quantidade de Pessoal Auxiliar 7 31,8 11 50,0 4 18,1 

Meios Diagnósticos e Terapêuticos 11 25,0 13 29,5 20 45,5 

Suporte do Laboratório 9 45,0 7 25,0 6 30,0 

Suporte do Serviço de Imagem 2 91 6 27,3 14 63,6 

Gerenciamento e Organização do 
Trabalho 

25 28,7 33 37,9 29 33.3 

Organização do Ambiente 6 27,3 11 50,0 5 22,7 

Número de Atendimentos por Turno 3 13,6 10 45,5 9 40,9 

Carga Horária do Turno de Trabalho 15 68,1 7 31,8 0 0,0 

Segurança Oferecida pela Unidade* 1 4,5 5 23,8 15 71,4 

Avaliação Geral dos Serviços Prestados 5 22,7 10 45,5 7 31,8 

 5 22,7 10 45,5 7 32,8 
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As condições de trabalho nas instituições de saúde pública vêm se evidenciando 

como desfavoráveis à saúde dos seus profissionais. A crise no sistema de saúde 

brasileiro, principalmente nas organizações hospitalares públicas, não é novidade, e 

está associada à conjuntura econômica do país e ao descaso dos gestores públicos 

em relação à administração da saúde (SOBRAL et al., 2013). 

Na avaliação geral das condições de trabalho oferecidas pelos CAIS e CIAMS de 

Goiânia (Tabela 2), percebe-se que a pior avaliação está relacionada aos 

equipamentos e insumos (62,1%), seguida do conforto oferecido pelas unidades 

(52,3%). Os meios diagnósticos e terapêuticos expressam 45,5% de insatisfação, 

seguidos da quantidade de profissionais (34,8%) e do gerenciamento e organização 

do trabalho (33,3%).  

Mendes (2009), na avaliação da percepção dos enfermeiros quanto às condições de 

trabalho em três hospitais públicos de Terezina, concluiu que 67,6% do profissionais 

avaliaram como pior condição aquela relacionada ao gerenciamento e organização 

do trabalho. Nessa categoria, 63,4% acreditam que o número de atendimentos por 

turno seja o maior responsável pela avalização ruim dessa categoria. 

A mesma pesquisa indica que a segunda pior avaliação se refere aos equipamentos 

e insumos, com 45,6% dos conceitos negativos. Nessa categoria, a manutenção de 

equipamentos surge com 61% das avaliações. 

Furtado, Alencar e Araújo Júnior (2010) em suas pesquisas com 23 enfermeiros de 

uma unidade de urgências encontraram na variável equipamentos e insumos o 

conceito predominante foi Regular em todos os itens, com exceção da quantidade 

de materiais, que obteve conceito Bom (56,5%). 

A falta de equipamentos e insumos para a realização das ações voltadas ao cuidado 

no setor de urgências proporciona o acúmulo de funções, já que essa dificuldade 

exige do trabalhador grande dispêndio de energia para desenvolver suas atividades, 

gerando uma sobrecarga com repercussões físicas e psíquicas em seu corpo 

(FURTADO; ALENCAR; ARAÚJO JÚNIOR, 2010).  

Os desafios relacionados aos equipamentos e insumos se relacionam à 

disponibilidade e manutenção de máquinas e aparelhos e quantidade de materiais, 

insumos e medicamentos, e os processos de aquisição desses itens no serviço 

público se dá por meio de processos licitatórios.  
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Os estudos buscados na literatura apresentam variações nos resultados devido às 

realidades de cada instituição pesquisada. 

As normas que regem as licitações conferem certa morosidade na disponibilizaçao 

desses itens nas unidades de saúde, seja por falta de empresas interessadas em 

participar dos processos licitatórios, seja pelo alto preço imposto pelo mercado, seja 

por falta de verbas para compra e até mesmo a descoberta de fraudes. 

Outro fator que pode prejudicar a disponibilidade de itens é o planejamento 

inadequado da quantidade de equipamentos e materiais a serem adquiridos. A 

projeção de consumo (mensal, trimestral, anual, etc.) deve ser realizada nas 

unidades de saúde em cooperação com a gestão do ente federativo, e o inadequado 

delineamento desse planejamento gera sérias implicações no atendimento às 

urgências, que demandam equipamentos, materiais e insumos de forma rápida e 

eficaz para que haja ordenamento no andamento do serviço e, assim, que vidas 

sejam salvas (FURTADO; ALENAR; ARAÚJO JÚNIOR, 2010). 

Dos enfermeiros entrevistados, 45,5% consideraram regular a avaliação geral dos 

serviços prestados, seguido de 40,9% relacionados à Quantidade de Profissionais e 

38% do Gerenciamento e Organização do Trabalho (Tabela 2). 

A melhor avaliação relativa foi conferida ao Gerenciamento e Organização do 

Trabalho (28,7%), seguida dos Meios Diagnósticos e Terapêuticos (25,0%). 

A categoria Gerenciamento e Organização do Trabalho, apesar de ter apresentado a 

melhor avaliação, deve ser analisada com cautela, já que o valor percentual 

encontrado é bastante relativo.  

Observa-se, assim, que o tema obteve o maior percentual de avaliação no conceito 

Bom comparado aos demais temas. Entretanto, ainda assim, 33,3% dos 

entrevistados associam tal categoria ao conceito Ruim, e 38% ao conceito Regular. 

Ainda na categoria gerenciamento e organização do trabalho, tem-se que a carga 

horária por turno de trabalho constitui o item que mais agrada os entrevistados. 

Como dito anteriormente, a carga horária dos enfermeiros das urgências geralmente 

é cumprida por meio de escalas de plantão, o que favorece o exercício da 

enfermagem em outras instituições. 

Quanto à avaliação dos meios diagnósticos e terapêuticos, convém considerar que 
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nas unidades investigadas, os serviços de suporte de laboratório e de serviço de 

imagem são prestados por empresas terceirizadas e, portanto, não são geridas pelo 

poder público. 

Comparando-se os resultados obtidos na presente pesquisa com os dados 

encontrados por Mendes (2009), em relação ao gerenciamento e organização do 

trabalho, tem-se que estes são divergentes, uma vez que o autor indica que os 

mesmos constituem o item mais negativamente avaliado. 

A diferença dessa variável entre as pesquisas analisadas pode estar atrelada à uma 

avaliação não intencional dos enfermeiros no que se refere ao envolvimento e 

conhecimento desses profissionais em relação à sua própria capacidade para 

gerenciar.  

Em outras palavras, o gerenciamento e a organização do trabalho nas unidades de 

urgência são atividades tipicamente exercidas pelos enfermeiros, que representam a 

categoria profissional mais bem preparada para lidar com conflitos, enfrentar 

problemas, negociar, dialogar, argumentar, propor e alcançar mudanças. Este deve 

apresentar estratégias que aproximem a equipe do paciente, contribuindo para a 

qualidade do cuidado. Assim, a avaliação do gerenciamento e organização do 

trabalho envolve significativamente, mas não exclusivamente, a habilidade de 

condução dos recursos materiais e humanos por parte dos enfermeiros no ambiente 

de trabalho. 

 

9.2.2 - Valores Relativos ao Trabalho 

Tabela 3 – Avaliação geral dos valores relativos ao trabalho dos profissionais, 

Goiânia, Goiás, 2014 

Fatores da Motivação 
Medidas 

Média  Desvio Padrão  

Realização no trabalho  4,19 0,64 

Relações sociais  3,81 0,44 

Prestígio  2,36 0,45 

Estabilidade  4,34 0,86 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O resultado geral relacionado aos valores relativos ao trabalho (Tabela 3) indica que 
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a estabilidade representa o fator de maior importância para os profissionais, com 

maior média em relação aos demais (4,34).  

Vale considerar que a média máxima de acordo com a Escala de Valores Relativos 

ao Trabalho é 5. 

Já na avaliação realizada por Mendes (2009), a Estabilidade surge como terceiro 

fator de maior importância (3,62), ficando atrás da Realização para o Trabalho (3,9) 

e Relações sociais (3,76). 

Segundo Porto e Tamayo (2003), a estabilidade se relaciona à busca de segurança 

e ordem na vida por meio do labor, que possibilita a subsistência e satisfação das 

necessidades pessoais de cada indivíduo. 

Maslow (1979) sustenta que o homem precisa suprir as necessidades básicas 

(fisiológicas, como fome, sede, sono, etc e de segurança), que devem ser satisfeitas 

de acordo com a ordem hierárquica em que se apresentam. Assim, enquanto essas 

necessidades inferiores vão sendo supridas, as imediatamente superiores (sociais 

e/ou de afiliação, de autoestima e de realização) surgem como motivadoras da 

conduta humana. 

A Estabilidade, equiparada ao anseio por segurança, de acordo com Maslow, 

compõe uma das necessidades de ordem inferior juntamente com as necessidades 

fisiológicas do indivíduo. Assim, a demissão arbitrária, a impossibilidade de realizar o 

planejamento do orçamento familiar, a sensação de insegurança física devido à 

possibilidade de acidentes de trabalho, a falta de assistência médica e progressão 

na carreira favorecem o quadro de insegurança/instabilidade do indivíduo em seu 

ambiente de trabalho. 

Verifica-se, assim, que as necessidades básicas do indivíduo podem ser garantidas 

por diversas formas, entre elas o estímulo financeiro, que no município de Goiânia é 

representado pelo pagamento de gratificação para os que desempenham as 

atividades nos setores de urgência. Na maioria das vezes, esse incentivo salarial 

garante a segurança e ordem na vida do trabalhador, de forma que ele possa obter 

Estabilidade, conforme afirma Maslow na Teoria das Necessidades Básicas. 

Segundo Mendes (2009), a gratificação representa uma estratégia motivadora para 

o trabalho nas UNHAU. 

Em função da alta avaliação da estabilidade como fator motivacional 
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fica evidenciado que esta é uma estratégia motivadora para o 
trabalho nas emergências. Porém, como a gratificação não é 
estabelecida em função da produtividade ou qualidade do trabalho 
não é possível estabelecer uma relação direta com a qualidade da 
assistência (MENDES, 2009, p. 183). 

 

Além disso, a ocupação de cargos públicos confere também certa estabilidade aos 

indivíduos, já que é percebida como vantagem do ponto de vista social e econômico, 

pois oferece certa tranquilidade aos trabalhadores e significa a possibilidade de 

salário permanente. Transcorrido o período de estágio probatório, adquirem o direito 

de se manterem no exercício do cargo que ocupam como um benefício vitalício. 

(GUIMARÃES et al., 2011). 

Por essas razões, atualmente tem-se notado um aumento expressivo nas 

concorrências para conquistas de vagas em concuros públicos em todo país. 

Na enfermagem, particularmente, a busca por vagas em cargos públicos se dá 

principalmente pela necessidade de conquista de estabilidade no emprego do que 

por bons salários. O Plano de Carreira, Cargos e Salários favorece o ingresso na 

carreira pública por subsidiar o aperfeiçoamento profissional, progressão na carreira, 

aposentadoria, e outros benefícios que conferem também maior estabilidade ao 

trabalhador (GUIMARÃES et al., 2011). 

Deve-se, entretanto, ressaltar que a estabilidade no emprego gera incovenientes 

como: a falta de interesse do trabalhador, os atrasos, os altos índices de 

absenteísmo e a apresentação de atestados médicos, além do não cumprimento de 

tarefas programadas e designadas pelo enfermeiro da unidade ou setor. Atitudes 

como essas interferem não só no trabalho da equipe, mas também na saúde dos 

pacientes assistidos por esses profissionais (GUIMARÃES et al., 2011). 

Com média pouco inferior ao fator estabilidade (4,34), tem-se a realização no 

trabalho (4,19), que conforme Porto e Tamayo (2003), se refere à busca de prazer e 

realização pessoal e profissional, bem como de independência de pensamento e 

ação no trabalho por meio da autonomia intelectual e da criatividade. 

A Realização é concebida por Maslow como uma necessidade de ordem superior 

(juntamente com as necessidades de ordem social e de autoestima) e, assim, só se 

apresenta ao indivíduo como fonte motivadora da conduta humana à medida que as 

necessidades de ordem inferior vão sendo satisfeitas. 
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Complementarmente, Frederick Herzberg, quando concebeu a Teoria Bifatorial de 

Motivação-Higiene, equipara os fatores intrínsecos às necessidades de ordem 

superior propostas por Maslow, como a necessidade de autorrealização, que está no 

topo da hierarquia.  

Herzberg caracterizou os fatores ou intrínsecos como aqueles que se referem à 

natureza e ao conteúdo das tarefas exercidas. Dessa forma, os fatores intrínsecos 

que motivam os indivíduos no ambiente de trabalho são representados por 

elementos de cunho pessoal, como reconhecimento e responsabilidade (PÉREZ-

RAMOS, 1990).  

Para McClelland, na descrição da Teoria da Motivação Social, o trabalhador que se 

apresenta realizado profissionalmente, tende dispender esforço para atingir altos 

graus de desenvolvimento, maior autonomia no seu desempenho e aceita as 

responsabilidades impostas por seu trabalho de forma mais tranquila. Dessa forma, 

é capaz de assumir desafios e se mater proativo (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Segundo Mendes (2009), a importância dada à Realização no trabalho é muito 

importante, pois influencia na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. 

Assim, a valorização desse fator leva-nos a inferir que se trata de profissionais 

bastante motivados no desempenho de suas funções. 

O autor conclui em sua pesquisa que a satisfação do usuário da assistência à 

urgência é determinada pelo trabalho dos profissionais enfermeiros e médicos, 

mesmo quando as condições oferecidas pela unidade de saúde não sejam 

satisfatórias. “Na verdade o que se conclui é que a satisfação dos usuários, quando 

acontece, é decorrente principalmente da boa avaliação do trabalho dos médicos e 

enfermeiros.” (MENDES, 2009, p. 280). 

Para o autor, a valorização dos fatores realização no trabalho e estabilidade 

ressaltam a relevância do sucesso profissional baseado no êxito do trabalho e da 

independência e satisfação das necessidaes materiais. 

A média observada na presente pesquisa em relação ao fator relações sociais é de 

3,81 e esse fator se refere à garantia de manutenção de boas relações interpessoais 

no ambiente de trabalho, a fim de que o atendimento prestado contribua 

positivamente para a sociedade (PORTO; TAMAYO, 2003). 

Dentre as necessidades de ordem superior proposta por Maslow, está a 
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necessidade social (ou de afiliação), que McClelland definiu como a busca por 

desenvolvimento e manutenção de um adequado e saudável relacionamento social 

no ambiente de trabalho. 

No que tange ao processo de trabalho em enfermagem, Amestoy (2008) afirma que 

as relações sociais auxiliam na manutenção da equipe, e que esta constitui uma 

força de trabalho valiosa na assitência ao cuidado. Cada componenente do grupo 

apresenta sua singularidade, subjetividade e multidimensionalidade, contribuindo 

assim para a qualidade dos serviços prestados. 

Sobral et al (2013) afirmam que as funções dos membros da equipe de enfermegem 

de urgência são independentes, interdependentes e de colaboração, de modo que o 

trabalho junto ao grupo seja amistoso. 

Esta mesma autora define que a articulação entre todos os profissionais é 

importante e necessária, considerando as diferenças, o saber científico, as 

atribuições e hierarquias. Posto isso, o enfermeiro deve saber distinguir as suas 

funções dentro da sua própria equipe, diferenciando seu papel em relação ao 

técnico e auxiliar de enfermagem, e, posteriormente, diferenciar as suas atribuições 

das de outros profissionais, como o médico.   

A valorização conferida pelos enfermeiros aos fatores Relações sociais revela que 

esses profissionais consideram que possuem contribuições positivas para sociedade 

por meio do seu trabalho. Dessa forma, construirão boas relações sociais no 

ambiente laboral para que suas atribições sejam exercidadas da melhor forma, de 

modo que a população seja beneficiada (MENDES, 2009). 

O fator prestígio apresentou a menor relevância para o grupo de enfermeiros 

entrevistados (2,36) e, assim, pode-se inferir que a busca de autoridade, sucesso 

profissional e poder de influência no trabalho não são aspectos que apresentam 

valor significativo para a categoria, quando comparado aos demais fatores.  

O Prestígio, de acordo com a Teoria de Maslow, se refere à necessidade de 

autoestima, ou seja, a necessidade de se sentir digno, prestigiado, reconhecido.  

Mendes (2009) esclarece que esses profissionais entendem que há pequeno 

reconhecimento por parte da comunidade em relação ao trabalho desenvolvido por 

eles. 
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Portanto, temos um perfil predominante entre os profissionais com 
uma grande motivação para o trabalho por entender a relevância, a 
importância para sociedade, na sua convivência com os colegas e 
para sua sobrevivência, mas, percebe que seu trabalho não é 
valorizado como deveria ser pela sociedade. O espaço para o 
exercício da independência profissional, da auto-expressão e da 
responsabilidade faz a diferença (MENDES, 2009, p. 184). 

 

Conforme nos mostra a avaliação geral dos valores relativos ao trabalho (Tabela 3), 

vale destacar a Teoria proposta por Clayton Alderfer – Teoria ERG, que confere 

versatilidade ao modelo proposto por Maslow quando contradiz o esquema de 

hierarquia das necessidades.  

Para Clayton, a direção do movimento motivacional pode ocorrer no sentido oposto 

ao da satisfação-progressão e pode também haver a coexistência e ação simultânea 

de duas ou mais categorias de necessidades propostas. 

Isso parece ficar claro quando, por exemplo, a importância do Fator Realização se 

sobrepõe ao Fator das Relações sociais e Prestígio, ou quando o Fator das 

Relações sociais se sobrepõe ao Fator prestígio (Figura 2). 

Para subsidiar a interpretação da motivação dos profissionais enfermeiros em 

relação a alguns aspectos pontuais (tempo de trabalho na mesma instituição, 

vínculos com outras instituições de saúde e realização de qualificação específica 

para atendimento às urgências), fizeram-se necessárias algumas considerações. 

Assim, para auxiliar na compreensão da relação entre o tempo de trabalho em uma 

mesma unidade e aspectos motivacionais relacionados ao trabalho em saúde nas 

urgências, tem-se a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Avaliação dos valores relativos ao trabalho dos profissionais de acordo 
com o tempo de trabalho na unidade, Goiânia, Goiás 2014 

Tempo de Trabalho Fatores da Motivação  
Medidas 

Média  Desvio Padrão  

Até 5 anos 

Realização no trabalho  4,21 0,7 

Relações sociais  3,77 0,5 

Prestígio  2,37 0,44 

Estabilidade  4,37 1,01 

Mais que 5 anos 

Realização no trabalho  4,12 0,49 

Relações sociais  3,88 0,28 

Prestígio  2,33 0,49 

Estabilidade  4,28 0,42 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Embora não haja diferença significativa entre os valores da média encontrados, 

observa-se que os fatores motivacionais relacionados ao trabalho apresentam 

médias mais altas para os enfermeiros que atuam na mesma instituição a menos de 

5 anos (Tabela 4). 

Os fatores Realização no trabalho e Estabilidade são mais importantes para os 

profissionais nos cinco primeiros anos de trabalho na mesma instituição. Já as 

Relações sociais apresentam maior importância com a experiênia adquirida no local 

de trabalho e com o convívio maior com os colegas. 

Acreditava-se que o desgaste natural relacionado ao tempo de trabalho na mesa 

instituição acarretaria em uma maior diferenciação entre as médias relativas aos 

fatores motivacionais. Contudo, o resultado encontrado “evidencia a solidez das 

suas convicções ideológicas, que transcendem a fatores como o tempo, revelando o 

sentido de corpo na compreensão de suas profissões.” (MENDES, 2009, p. 177). 
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Tabela 5 – Avaliação dos valores relativos ao trabalho dos profissionais de acordo 
com o vínculo com outra instituição, Goiânia, Goiás, 2014 

Trabalha em outra 
Instituição 

Fatores da Motivação  
Medidas 

Média  Desvio Padrão  

SIM 

Realização no trabalho  4,04 0,35 

Relações sociais  3,76 0,48 

Prestígio  2,37 0,37 

Estabilidade  4,29 1,03 

NÃO 

Realização no trabalho  4,43 0,93 

Relações sociais  3,89 0,38 

Prestígio  2,35 0,58 

Estabilidade  4,42 0,45 

Fonte: dados da pesquisa 

  

A Tabela 5 revela que a manutenção de vínculo empregatício somente com a 

unidade que foi alvo da pesquisa acarreta na maior valorização dos enfermeiros aos 

fatores motivacionais relacionados ao trabalho. Em outras palavras, quando os 

profissionais apresentam apenas um vínculo trabalhista acabam atribuindo médias 

maiores aos fatores motivacionais, com exceção do Prestígio, apesar de não haver 

significativa diferença nos valores comparados. 

 

Tabela 6 – Avaliação dos valores relativos ao trabalho dos profissionais de acordo 
com a qualificação para atendimento às urgências, Goiânia, Goiás, 2014 

Qualificação para 
atendimento às 
urgências 

Fatores da Motivação  
Medidas 

Média  Desvio Padrão  

SIM 

Realização no trabalho  4,26 0,76 

Relações sociais  3,82 0,48 

Prestígio  2,34 0,41 

Estabilidade  4,39 1,01 

NÃO 

Realização no trabalho  4,05 0,3 

Relações sociais  3,79 0,39 

Prestígio  2,39 0,52 

Estabilidade  4,25 0,51 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 aponta que a realização de cursos de qualificação específicos para 

atendimento às urgências eleva as médias dos fatores de motivação para o trabalho. 
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Assim, os profissionais qualificados conferem maior importância ao fator realização 

no trabalho em relação aos que não fizeram qualificação e, assim, realizam suas 

atividades com mais prazer, independência, autonomia e criatividade (MENDES, 

2009). 

Percebe-se, diante do exposto, que a motivação geral dos enfermeiros entrevistados 

pode ser considerada boa, dadas as médias superiores a 4 para os fatores 

Estabilidade e Realização no trabalho e dada a ausência de média inferior a 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

10 - CONCLUSÃO 

Considerando os objetivos propostos no estudo, podemos inferir que o percurso 

metodológico proposto para o desenvolvimento da pesquisa foi adequado, uma vez 

que obtivemos êxito no que foi pleiteado. 

Importante considerar que a parceria firmada entre a instituição formadora 

(Universidade Federal de Goiás) e o serviço de saúde (Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia) favoreceu o andamento da pesquisa, já que a integração ensino-

serviço possibilita o aprofundamento no conhecimento científico sem, contudo, 

excluir a aplicação prática da teoria. 

Algumas dificuldades foram encontradas no que se refere à publicação de trabalhos 

compatíveis com o objetivo desse estudo que, apesar do significativo número de 

artigos encontrados com os descritores utilizados, a abordagem da motivação dos 

enfermeiros que atuam nas urgências ainda é bastante limitada. 

Para que seja investigada a motivação para o trabalho do público alvo da pesquisa, 

fez-se necessário considerar a estreita relação que existe entre o trabalhador e o 

ambiente organizacional, representados pelo perfil dos enfermeiros e pelas 

condições de trabalho oferecidas pelas unidades de saúde.  

Diante dessa relação ‘motivação e condições de trabalho’, nota-se, no decorrer da 

pesquisa, que os profissionais enfermeiros apresentam-se motivados para o 

desenvolvimento de suas atividades, conforme nos mostra a Tabela 3. 

Urge, então, a necessidade de interpretar a avaliação positiva da motivação dos 

enfermeiros diante dos inúmeros desafios relacionados às condições de trabalho, já 

que o estímulo dos profissionais entrevistados é claramente percebido na pesquisa, 

enquanto parece haver um sentimento insatisfação laboral.  

Os profissionais se mostram insatisfeitos com as condições oferecidas pelas 

unidades de saúde, mas a motivação para realização das tarefas ainda permanece. 

Conseguem manter-se motivados mesmo desenvolvendo suas atividades em 

condições materiais e sociogerenciais adversas, com mais perspectivas à 

deterioração, contrariando projetos, programas e propagandas que pregam e dizem 

o contrário.  

Os resultados confirmam que os aspectos ligados ao salário, benefícios, 



114 

 

reconhecimento, liderança, segurança, dentre outras condições presentes no 

ambiente de trabalhos, representam os fatores de higiene (ou extrínsecos) propostos 

na Teoria Bifatorial de Motivação-Higiene de Herzberg. Esses elementos extrínsecos 

são formadores do clima organizacional, os quais refletem uma estimativa dos níveis 

de insatisfação ou satisfação da organização e das pessoas integrantes do grupo. 

Os fatores higiênicos (ou extrínsecos) mais operam como elementos profiláticos e 

preventivos evitando a insatisfação, mas não necessariamente despertam a 

satisfação.  

Assim, a existência de motivação para o desempenho das atividades traz elementos 

que ajudam na compreensão do processo de trabalho e na sua interação com o 

perfil dos profissionais e as condições de trabalho oferecidas pelas organizações de 

saúde.  

O primeiro elemento é a importância dada à estabilidade e o consequente valor dado 

à remuneração, como motivo para trabalhar na emergência, ou seja, o complemento 

salarial representado pela gratificação confere certa motivação para o trabalho. 

Nesse caso, o fator estabilidade proporciona ao servidor elementos para a 

satisfação de suas necessidades fisiológicas e de segurança. 

O segundo elemento é a compreensão de que a realização profissional é também 

grande responsável pela motivação para o trabalho nas urgências. Como 

consequência dessa motivação tem-se maior dedicação ao trabalho e 

consequentemente melhor qualidade da assistência prestada à população. 

O terceiro é o grau de importância que os sujeitos da pesquisa dão para as relações 

com seus colegas de trabalho, assim como, o quanto é importante o seu trabalho 

para sociedade.  

Por outro lado, as péssimas condições de trabalho percebidas pelos profissionais 

são coerentes com a pouca importância conferida ao fator prestígio. A gestão dos 

serviços públicos de saúde não oferecem melhores condições de trabalho para a 

categoria profissional porque não valorizam, não reconhecem o trabalho 

desenvolvido por seus profissionais. Reduzem todo o empenho desses profissionais 

a um pequeno protagonismo dentro das unidades e anulam força social da categoria 

na determinação de melhores condições de trabalho.  

Por fim, compreende-se que os aspectos motivacionais resultantes das condições 



115 

 

de trabalho possuem um impacto no bem-estar dos trabalhadores. Esse fato se 

torna importante à medida que o trabalho no SUS se faz por meio de seus 

trabalhadores, que estão inseridos direta ou indiretamente na prestação de serviços 

ou nas atividades de saúde. 

Para que a assistência seja prestada com qualidade e resolutividade, os 

trabalhadores devem ter acesso á 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.  

Nessa perspectiva, os princípios para formar e desenvolver pessoas passa 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. Mas essas mudanças 

dependem das condições de trabalho a que são submetidos os trabalhadores da 

saúde no SUS, significando que estas precisam ser favoráveis as expectativas, as 

valências e as instrumentalidades, de modo que se possa aumentar a força 

motivacional desses trabalhadores. 

A compreensão deste perfil motivacional dos trabalhadores possibilita o 

desenvolvimento de estratégias de motivação da organização que levam em conta 

os valores e metas dos trabalhadores, além do impacto na qualidade da assistência 

aos usuários.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu nome 
é Karla Alves Roldão, sou a pesquisadora responsável e aluna do curso de Mestrado em 
Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás. Minha área de atuação é Gestão em 
Sistemas e Serviços de Saúde. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 
da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 
alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 
responsável nos telefones: (62) 8144-3710 e 8575-9476 (inclusive por meio de ligações a 
cobrar utilizando o “9090”) ou e-mail: karlaroldao@hotmail.com. Em casos de dúvidas sobre os 
seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-
1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

TÍTULO: Motivação dos profissionais enfermeiros de unidades pré-hospitalares fixas de 
urgência do município de Goiânia, Goiás.  

- As condições oferecidas para o desenvolvimento do trabalho, a motivação dos profissionais 
de saúde e suas inter-relações subsidiam de forma significativa a melhoria na qualidade da 
atenção à saúde. Considerando esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar a motivação para trabalho dos profissionais enfermeiros que prestam serviços de 
atendimento nas unidades pré-hospitalares fixas de urgência no município de Goiânia e busca 
descrever as condições de trabalho nessas unidades, na perspectiva desses profissionais.  

- Se você resolver participar, terá que responder um total de 80 perguntas. As perguntas 
evolvem situações do seu perfil profissional, das condições de trabalho e avaliação dos valores 
relativos ao trabalho. Você levará cerca de 40 minutos para responder as perguntas. 

- Como benefício indireto, sua participação poderá contribuir para fornecer à gestão municipal 
subsídios para o aprimoramento na construção de gestões democráticas e dinamizadoras e, 
ainda, sugerir abordagens para capacitações e para educação continuada, de modo geral.  

- A pesquisa a ser desenvolvida poderá oferecer apenas um risco a você. Este risco está 
relacionado ao desconforto que poderá lhe acometer durante a entrevista, já que a mesma 
acontecerá durante o horário de trabalho e isso pode comprometer os atendimentos aos 
usuários. - O sigilo será também garantido e você não será identificado durante a realização da 
pesquisa e divulgação dos resultados. Não será permitido assinar seu nome no questionário.  

- Asseguramos que os dados obtidos serão utilizados unicamente para fins de pesquisa e 
poderão ser veiculados por meio de artigos científicos em revistas especializadas, encontros e 
congressos científicos, sem nunca tornar possível a sua identificação. Em caso de danos 
decorrentes de sua participação, você terá direito a pleitear indenização. 

 - Todo material usado para coletar os dados serão armazenados por até 03 (três) anos após o 
término do estudo. Decorrido esse prazo, os dados da coleta serão efetivamente 
apagados/descartados. 
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- A abordagem permitirá que você tenha autonomia para decidir se responde ou não aos 
questionamentos. Você será esclarecido sobre a pesquisa sempre que achar necessário, 
inclusive poderá se manter atualizado sobre os resultados parciais do estudo. 

- Nenhuma espécie de penalidade será imposta caso você não queira participar ou desista, em 
qualquer momento, de continuar contribuindo com o estudo. 

- Como esta pesquisa não implica em gastos financeiros para você, sujeito participante, não 
haverá nenhuma forma de ressarcimento, pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

KARLA ALVES ROLDÃO 

Pesquisadora 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

 

Eu, _______________________________________, CPF_______________________, n.º de 
matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo “Motivação dos profissionais enfermeiros de unidades pré-hospitalares fixas de urgência 
do município de Goiânia, Goiás”, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 
pela pesquisadora Karla Alves Roldão sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade na minha atividade profissional. 

 

Goiânia,               de                                   de 2014. 

 

 

 

 

Assinatura do participante: __________________________________________ 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 1 

 

Perfil dos Profissionais 

Número de identificação da entrevista:______________ 

 

1- Sexo: ( ) Feminino          ( ) Masculino                    Idade _________________ 

2- Estado Civil:  ( ) casado     ( ) viúvo     ( ) solteiro     ( ) separado 

3- Ano de formatura: ______________   

4- Instituição:  ( ) Pública       ( ) Privada       Qual instituição: ________________ 

5- Possui algum tipo de qualificação específica para atendimento em urgências? 

( ) SIM            ( ) NÃO 

Em caso afirmativo, especifique o tipo de qualificação:  

( ) Residência ou Especialização latu sensu em atendimento às urgências ou áreas 
afins; 

( ) Residência ou Especialização latu sensu em Saúde Pública; 

( ) Mestrado ou Doutorado na área; 

( ) Outras (relacionada ao atendimento às urgências): 
______________________________________________________ 

6- Que tipo de vínculo possui com a Unidade de Saúde? 

( ) Contrato Temporário       ( ) Estatutário Estadual ou Federal 

( ) Estatutário Municipal       ( ) CLT            ( ) Outros: ______________________  

7- A lotação nessa Unidade de Saúde aconteceu por opção sua? 

( ) SIM            ( ) NÃO 

8- Há quanto tempo trabalha nessa Unidade de Saúde? ____________________ 

9- Já trabalhou em outra Unidade de Urgência?  

( ) SIM            ( ) NÃO  

10- Qual é seu regime semanal de trabalho? 

( ) Diarista – 30 horas semanais             ( ) Diarista – 40 horas semanais            

( ) Plantões de 12X60 horas                   ( ) Plantões de 12X36 horas                  

( ) Plantões de 24 horas                          ( ) Outros: ___________________ 

 

11- Trabalha em outra Unidade de Saúde? 

( ) SIM            ( ) NÃO 

Caso trabalhe em outra Unidade, especifique: 

É uma Unidade pública ou privada?      ( ) Pública        ( ) Privada 



129 

 

Que tipo de Unidade é essa: 

( ) PSF          ( ) Unidade Ambulatório      ( ) Universidade       

( ) Laboratório de Pesquisa                      ( ) Unidade de Emergência  

( ) Outro: _______________________________ 

12- Você desenvolve outra atividade fora do trabalho? 

( ) SIM            ( ) NÃO 

Em caso afirmativo, qual?   

( ) Político Partidária      ( ) Desportiva      ( ) Artística  

( ) Voluntariado        ( ) Religiosa               ( ) Outros: ____________________ 

13- Se possível, gostaríamos de saber qual é a sua renda total estimada (somente 

desse vínculo): (RESPOSTA OPCIONAL) 

( ) Até R$ 2.000,00                                      ( ) Entre R$ 6.000,00 e 10.000,00 

( ) Entre R$ 2.000,00 e 4.000,00                 ( ) Acima de 10.000,00 

( ) Entre R$ 4.000,00 e 6.000,00                 ( ) Não quero responder 

14- Gostaria de fazer algum curso de qualificação ou capacitação? 

( ) Especialização/Residência em Enfermagem de Urgência ou em áreas afins; 

( ) Especialização/Residência em Saúde Pública; 

( ) Mestrado ou Doutorado na área; 

( ) Capacitações oferecidas pela SMS; 

( ) Não gostaria de fazer. 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2 

 

Bloco 1 - Avaliação das Condições de Trabalho 

Como você avalia as questões abaixo: 

QUESTÕES ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

1.Conforto como condição de 
trabalho 

     

2.Limpeza do ambiente      

3.Disponibilidade de 
equipamentos de trabalho 
(estetoscópio, 
esfigmomanômetro, otoscópio, 
etc.)  

     

4.Manutenção dos 
equipamentos 

     

5.Quantidade de materiais 
para desenvolver as atividades 
(medicamentos, insumos, etc.) 

     

6.Condições de repouso 
oferecidos aos profissionais 
pela Unidade de Saúde 

     

7.Qualidade da refeição 
oferecida 

     

8.Organização do ambiente      

9.Quantidade de médicos no 
serviço 

     

10.Quantidade de enfermeiros 
no serviço 

     

11.Quantidade de pessoal 
auxiliar no serviço 

     

12.Número de atendimento 
por turno 

     

13.Carga horária do turno de 
trabalho 
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14.Segurança oferecida pela 
Unidade de Saúde 

     

15.Suporte de serviços de 
laboratório 

     

16.Suporte de serviços de 
imagem (RX, Ultra sonografia) 

     

17.Como você avalia, de forma 
geral, os serviços prestados 
pela Unidade de Saúde 

     

 

18.Você tem conhecimento se a Secretaria Municipal de Saúde oferece 
capacitações que atendam os profissionais lotados nos setores de urgências? 

( ) Tenho conhecimento                 ( ) Não tenho conhecimento  

19.Jà participou de alguma capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de 
Saúde para atendimento às Urgências? 

( ) SIM            ( ) NÃO 

Em caso afirmativo, a capacitação foi satisfatória?  

( ) SIM            ( ) NÃO         

Por quê? _________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2 

 

Bloco 2 - Avaliação de Valores Relativos ao Trabalho  

Os motivos que levam você a trabalhar no atendimento às urgências desta Unidade 

de Saúde constituem os valores relativos ao trabalho. 

A seguir há uma lista dos valores relativos ao trabalho. Pedimos sua colaboração 

para avaliar quão importante cada valor é para você. Você deve marcar o número, à 

direita de cada valor, que melhor indique a sua opinião.  

Use a escala de avaliação abaixo:  

Em uma escala de 1 a 5, avalie a importância de cada item da tabela abaixo:  

1 – nada importante 

2 – pouco importante 

3 – importante 

4 – muito importante 

5 – extremamente importante 

 

Quanto maior o número (1,2,3,4,5) mais importante é o valor como princípio 

orientador em sua vida no trabalho. Evidentemente você poderá repetir os números 

em suas avaliações. 

É IMPORTANTE PRA MIM: Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Extremamente 
importante 

1. Estabilidade financeira 1 2 3 4 5 

2. Ser independente 
financeiramente 

1 2 3 4 5 

3. Combater injustiça social 1 2 3 4 5 

4. Realização profissional 1 2 3 4 5 

5. Realizar um trabalho 
significativo para mim 

1 2 3 4 5 

6. Competitividade 1 2 3 4 5 

7. Trabalho 
intelectualmente 
estimulante 

1 2 3 4 5 
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8. Autonomia para 
estabelecer a forma de 
realização do meu trabalho 

1 2 3 4 5 

9. Poder me sustentar 1 2 3 4 5 

10. Ter prazer no que faço 1 2 3 4 5 

11. Conhecer pessoas 1 2 3 4 5 

12. Satisfação pessoal 1 2 3 4 5 

13. Trabalho interessante 1 2 3 4 5 

14. Crescimento intelectual 1 2 3 4 5 

15. Seguir a profissão da 
família 

1 2 3 4 5 

16. Gostar do que faço 1 2 3 4 5 

17. Status no trabalho 1 2 3 4 5 

18. Ganhar dinheiro 1 2 3 4 5 

19.Ser útil para a 
sociedade 

1 2 3 4 5 

20. Auxiliar colegas de 
trabalho 

1 2 3 4 5 

21. Preservar minha saúde 1 2 3 4 5 

22. Ter prestígio 1 2 3 4 5 

23.  Bom relacionamento 
com os colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

24. Identificar-me com o 
trabalho 

1 2 3 4 5 

25.Supervisionar outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

26. Amizade com os 
colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

27. Competir com colegas 
de trabalho para alcançar 
minha meta profissional 

1 2 3 4 5 

28. Ter compromisso social 1 2 3 4 5 
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29. Colaborar com o 
desenvolvimento da 
sociedade 

1 2 3 4 5 

30. Realização pessoal 1 2 3 4 5 

31.Ter superioridade 
baseada no êxito do meu 
trabalho 

1 2 3 4 5 

32. Mudar o mundo 1 2 3 4 5 

33.Ter fama 1 2 3 4 5 

34. Ter notoriedade 1 2 3 4 5 

35. Estabilidade no 
trabalho 

1 2 3 4 5 

36. Ajudar os outros 1 2 3 4 5 

37. Suprir necessidade 
material 

1 2 3 4 5 

38. Enfrentar desafios 1 2 3 4 5 

39. Ser feliz com o trabalho 
que realizo 

1 2 3 4 5 

40. Trabalho variado 1 2 3 4 5 

41. Aprimorar 
conhecimentos da minha 
profissão 

1 2 3 4 5 

42. Obter posição de 
destaque 

1 2 3 4 5 

43. Ter melhor condição de 
vida 

1 2 3 4 5 

44. Trabalho que requer 
originalidade e criatividade 

1 2 3 4 5 

45.Coloborar com colegas 
de trabalho para alcançar 
metas do trabalho em 
grupo. 

1 2 3 4 5 
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Quais são as maiores desafios que você encontra para desempenhar suas 
atividades no setor de Urgência dessa Unidade de Saúde?  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

E quais são as maiores potencialidades do setor? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO – COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Motivação dos profissionais enfermeiros de unidades pré-
hospitalares    fixas de urgência do município de Goiânia, Goiás.. 

Pesquisador: KARLA ALVES 

ROLDÃO Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 28579214.8.0000.5083 

Instituição Proponente:Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

671.848 Data da 

Relatoria: 02/06/2014 

Apresentação do Projeto: 

Estudo com abordagem qualitativa utilizando referencial metodológico. Justificam 
que esse tipo de abordagem possibilitará apreender a realidade concreta das 
condições de trabalho e compreender o universo motivacional dos profissionais 
enfermeiros envolvidos no atendimento das unidades préhospitalares fixas de 
urgência do município de Goiânia. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Investigar a motivação para o trabalho dos profissionais 
enfermeiros que prestam atendimento nas unidades pré-hospitalares de urgência do 
município de Goiânia. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

GOIÁS - UFG  
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Objetivo Secundário: Caracterizar as unidades pré-hospitalares fixas de urgência da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia;  Caracterizar o perfil dos profissionais 
enfermeiros que prestam atendimento nas unidades pré-hospitalares fixas de 
urgência do município de Goiânia; Descrever as condições de trabalho nas unidades 
pré-hospitalares fixas de urgência do município de Goiânia na perspectiva desses 
profissionais; 

Identificar as fragilidades e potencialidades no atendimento às urgências, 
considerando as expectativas dos enfermeiros que atuam nessa área; Analisar a 
percepção desses profissionais quanto a qualidade dos serviços prestados 
(avaliação do serviço oferecido) e quanto às políticas de capacitação oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: relatam que o projeto oferecerá riscos mínimos aos indivíduos selecionados. 
Um destes riscos está relacionado ao desconforto que poderá acometer os 
profissionais durante as entrevistas, já que as mesmas acontecerão durante o 
horário de trabalho e isso pode comprometer os atendimentos aos usuários. O sigilo 
será também garantido aos entrevistados e será possível dispor de dependência 
segura para as entrevistas. A abordagem permitirá que estes tenham autonomia 
para decidirem se respondem ou não aos questionamentos. 

Benefícios: 

 Acredita-se, assim, que o estudo das condições oferecidas para o desenvolvimento 
do trabalho e da motivação dos profissionais de saúde e suas inter-relações podem 
oferecer ferramentas que poderão ser utilizadas para subsidiar de alguma forma a 
melhoria na qualidade da atenção à saúde. A imersão no universo motivacional 
desse público específico poderá fornecer à gestão municipal subsídios para o 
aprimoramento na construção de gestões democráticas e dinamizadoras e, ainda, 
sugerir abordagens para qualificações e para educação continuada, de modo geral. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O estudo apresenta relevância, com currículo dos pesquisadores compatíveis com a 
proposta do estudo. A pesquisa pretende realizar coleta de dados em dez CAIS e 3 
CIAMS dos sete Distritos Sanitários do município, perfazendo um total de treze 
unidades.  A SMS conta atualmente com 220 profissionais enfermeiros que prestam 
atendimentos nas 20 unidades pré-hospitalares de urgência, sendo que nas 
unidades a serem investigadas, estão lotados aproximadamente 100 enfermeiros. 
Para definição da amostra dos profissionais enfermeiros, serão selecionados, por 
meio de sorteio. Critério de Inclusão: Todos os profissionais que estiverem 
trabalhando e forem sorteados independente do local que estiverem sido escalados 
no dia,pois os  enfermeiros realizam um esquema de rodízio para atendimento na 
Sala de Classificação de Risco, Posto de Enfermagem, Sala de Injeção, Sala de 
Reanimação e Sala de Estabilização de Pacientes Críticos. 

Critério de Exclusão: Não serão incluídos na pesquisa os profissionais que, mesmo 
possuindo graduação em Enfermagem, estejam desempenhando atividades de 
auxiliar ou técnico de enfermagem nas Unidades investigadas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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Apresenta TCLE com linguagem adequada, garantido privacidade e anonimato dos 
participantes, coloca os riscos e benefícios e garantia de poder retirar a autorização 
do estudo sem prejuízo ao participante e atendeu as recomendações para o TCLE 
acrescentando 

e a destinação dos instrumentos coletados após o término no estudo, telefone a 
cobrar para o pesquisador e data do cronograma posterior ao parecer do CEP. 
Apresenta o termo de anuência da secretaria municipal de saúde do Município de 
Saúde. 

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Aprovado 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Considerações Finais a Critério do CEP: 

A pesquisadora deve enviar, a este Comitê, relatório semestral das atividades 

relacionadas ao projeto. Qualquer necessidade de alteração do projeto ora aprovado 

deve ser encaminhada a este comitê na forma de solicitação de emenda ao projeto. 

GOIANIA, 03 de Junho de 2014 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

( Coordenador ) 

 

Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131  

Bairro: Campus Samambaia CEP: 74.001-970  

UF: GO Município: GOIANIA  

Telefone: (62)3521-1215 Fax: (62)3521-1163 E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com 

 

 

 

mailto:cep.prppg.ufg@gmail.com
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  


