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RESUMO 

 

Os fatores intervenientes na satisfação e insatisfação laboral são diversos, dependem de 

características do próprio trabalho, bem como da avaliação pessoal do trabalhador, e merecem 

mais estudos sobre o tema. No entanto, identificá-los é determinante para se efetivar 

programas de melhoria da satisfação laboral, seja na esfera pública ou privada, com a 

finalidade de proporcionar maior desempenho profissional e promover mudanças positivas na 

qualidade dos serviços prestados. Neste contexto, esta pesquisa caracteriza os principais 

fatores de Satisfação e Insatisfação no trabalho dos Cirurgiões-Dentistas (CD) da Estratégia 

Saúde da Família, lotados na Secretaria Executiva Regional III, da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (PMF), durante o período da gestão 2006-2012, tendo como referencial a Teoria de 

Frederick Herzberg. Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem descritiva e 

exploratória, no qual utiliza como instrumento de coleta de informações um roteiro semi-

estruturado para entrevista; a técnica de análise do material transcrito foi a Análise de 

Conteúdo Temática de Minayo. De modo geral, esta pesquisa corroborou com os estudos de 

Frederick Herzberg, pois evidenciou que o maior fator de satisfação dos respondentes estava 

correlacionado aos aspectos intrínsecos do seu trabalho, ou seja, “o Trabalho em si”, e os 

fatores de insatisfação associaram-se aos aspectos extrínsecos, como as condições físicas 

laborais e a remuneração; a pouca valorização dos profissionais também foi apontada como 

motivo de insatisfação, demonstrando que os cirurgiões-dentistas possuem necessidade de 

serem valorizados e reconhecidos pelo trabalho que realizam. Nesta investigação, esse 

reconhecimento pode vir na direção dos gestores ou ainda dos pacientes. Observou-se que, 

85,7% dos participantes, apesar de todas as adversidades e queixas descritas, demonstraram 

um nível mediano de satisfação no trabalho, não ótimo, porque gostavam do que faziam e 

consideravam isso preponderante para se sentirem satisfeitos. Assim, infere-se que os 

dentistas das unidades de saúde da família, aqui representados por uma amostra de 14 

indivíduos, se identificam e gostam do trabalho que executam, necessitando, sobretudo, de 

melhorias no ambiente e nas condições laborais para que apresentem maior grau de satisfação 

no trabalho. 

 

Palavras-chave: Satisfação no trabalho. Cirurgião-Dentista. Saúde da Família 
 
 



ABSTRACT 

 

The intervening factors in the labor satisfaction and dissatisfaction are innumerous and 

depend on the work characteristics, as well as on the worker’s personal evaluation. More 

studies on this topic are required. However, identifying such factors is determinant to execute 

programs to improve labor satisfaction, either in the public or in the private sphere as to 

provide higher professional performance and to promote positive changes in the quality of the 

rendered services. Within this context, this research identifies the major factors of Satisfaction 

and Dissatisfaction in the (DS) Dental Surgeons’ work related to the Family Health Strategy 

program developed by the Regional Executive Office III of the Municipal Prefecture of 

Fortaleza (MPF) from 2006 to 2012. Frederick Herzberg's Theory was the referential. It is an 

exploratory study with descriptive and qualitative approach, in which a semi-structured 

guideline for interview was applied in order to collect information. The analysis technique 

used to transcribe the material was the Minayo’s Thematic Analysis. In general, this research 

corroborated with Frederick Herzberg's studies because it highlighted that the respondents’ 

major factor of satisfaction was correlated to the intrinsic aspects of their work. That is, “the 

Work itself". On the other hand, the dissatisfaction factors were associated to the extrinsic 

aspects, as well as to the labor physical conditions and payment. Poor incentive to the career 

was also found as a motive of dissatisfaction, demonstrating that dental surgeons need to be 

valued and recognized for the work they promote. In this investigation, such recognition may 

come from the managers, or even from the patients. It was observed that almost all 

participants, in spite of the adversities and related complaints, showed a medium level of 

satisfaction in their work; not so great, because they enjoyed what they did, and they 

considered it enough to make them feel satisfied. Regarding the sample of 14 dentists in this 

research, it is inferred that the dentists who work at Family Health Units enjoy their activity. 

Nevertheless, work environment and labor conditions need improvement in order to the 

dentists show a higher degree of satisfaction in the work.   

   
Keywords: Satisfaction in the work.  Dental Surgeon.  Family Health.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há uma grande preocupação de pesquisadores e gestores organizacionais, em 

compreender as relações entre o indivíduo e sua atividade laboral, analisando fatores como 

qualidade do ambiente e da natureza do trabalho, satisfação e motivação. Surgem diversos 

estudos buscando analisar se quando se obtêm resultados ou percepções favoráveis sobre 

esses aspectos à empresa tem maior produtividade e qualidade na execução das tarefas e que 

absenteísmo e rotatividade também seriam afetados de forma positiva (BONFIM; STEFANO; 

ANDRADE, 2010). 

Inicialmente, a procura para compreensão dos sentimentos que emergiam entre os 

trabalhadores foi marcada pela aproximação de satisfação com o processo motivacional. Por 

longo tempo, satisfação e motivação no trabalho estiveram juntas nas teorias que tratavam das 

características individuais responsáveis por comportamentos de trabalho. Tais teorias 

acreditavam que a satisfação era um elemento da motivação que levava os indivíduos a 

apresentarem condutas de trabalho favoráveis à organização, tais como aumento do 

desempenho e da produtividade, permanência na empresa e redução de faltas. Dentro desta 

perspectiva, satisfação foi estudada como uma “causa” de comportamentos no trabalho 

(SIQUEIRA, 2008; BONFIM; STEFANO; ANDRADE, 2010). 

Posteriormente, entre os anos de 1970 e 1980, período em que o conceito de 

atitude dominava o pensamento de estudiosos do comportamento humano, satisfação no 

trabalho passou a ser concebida como uma atitude. Nesta época, satisfação também era tida 

como um fator com capacidade de predizer diferentes comportamentos de trabalho tais como 

produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo. Seja por meio de sua compreensão 

como fator motivacional ou por sua natureza atitudinal, entendemos que trabalhador satisfeito 

seja também produtivo (SIQUEIRA, 2008). 

Outra vertente de estudos sobre satisfação no trabalho está imbricada nos 

pressupostos humanistas, que exigem das empresas maiores responsabilidades sociais. Tal 

visão está fundamentada na compreensão de que os sentimentos que emergem no contexto de 

trabalho possam se irradiar para vida pessoal, familiar e social dos indivíduos e influenciar 

seus níveis de bem estar e até sua saúde física e mental (SIQUEIRA; GOMIDE Jr, 2004). 

Para Gondim e Siqueira (2004 apud SIQUEIRA, 2008), a partir dos anos 1990, 

houve um grande impulso nas investigações acerca de outros conceitos afetivos, tais como 

afetos positivos e negativos, estado de ânimo e emoções discretas, que abarcam as 
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experiências emocionais no contexto de trabalho e que se tornam importantes para a 

compreensão de fenômenos como estresse, sofrimento e saúde mental dos trabalhadores. 

Satisfação no Trabalho adentra o século XXI com muitos conceitos e, apesar de 

inúmeros estudos, ainda não há consenso na literatura sobre teorias ou modelos teóricos sobre 

causas e componentes da motivação e satisfação no ambiente de trabalho. 

Portanto, Satisfação no Trabalho tem sido definida de diferentes maneiras, 

dependendo do referencial teórico adotado. As conceituações mais freqüentes referem-se à 

satisfação no trabalho como sinônimo de motivação, como atitude ou como estado emocional 

positivo havendo, ainda, os que consideram satisfação e insatisfação como fenômenos 

distintos, opostos (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 

Segundo Fraser (1983 apud MARTINEZ; PARAGUAY, 2003), a satisfação no 

trabalho é um fenômeno complexo e de difícil definição, por se tratar de um estado subjetivo, 

podendo variar de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância e ao longo do 

tempo para a mesma pessoa. No entanto, estes aspectos não diminuem sua relevância. 

Ponderamos, então, que as questões satisfação e motivação no trabalho são 

fundamentais no contexto organizacional, pois diversas organizações buscam o uso de tais 

ferramentas com o intuito de que o trabalhador satisfeito se sinta motivado e produza mais e 

com maior qualidade colaborando para o crescimento da instituição. O desafio dos 

administradores está em compreender os processos e as dinâmicas que movem as pessoas, por 

meio de práticas que as levam a satisfação pessoal, fortalecimento e o sucesso da organização 

(BONFIM; STEFANO; ANDRADE, 2010).  

Desta forma, os pesquisadores do comportamento organizacional estão 

interessados em medir a satisfação no trabalho e em compreender suas conseqüências para os 

indivíduos. No cotidiano, os gestores deveriam ser capazes de entender a satisfação no 

trabalho de seus subordinados. Às vezes, é interessante também realizar algumas pesquisas 

mais formais sobre o nível de satisfação dos trabalhadores. Isso normalmente é feito através 

de questionários e/ou entrevistas, embora outras técnicas possam ser utilizadas 

(SCHERMERHORN; HUNT; OSBORN, 1998).        

Diante destes aspectos, visando entender como todos esses fatores se apresentam 

na realidade vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, este estudo caracteriza os fatores 

responsáveis pela Satisfação e Insatisfação dos Cirurgiões-Dentistas da Estratégia Saúde da 

Família da Prefeitura de Fortaleza, com ênfase nas condições e organização do trabalho. 

Considerando a subjetividade e a amplitude dos conceitos de satisfação e 

insatisfação no trabalho, este estudo utiliza como referencial a Teoria dos Dois Fatores 
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desenvolvida no final da década de 50 pelo psicólogo americano Frederick Herzberg (1923-

2000), que parte do princípio de que o trabalho pode ser ao mesmo tempo, fonte de satisfação 

ou de insatisfação.  

Apesar de alguns autores a incluírem no grupo das antigas teorias da motivação, o 

modelo, em determinadas circunstâncias, mostra-se atual e suficiente para embasar estudos 

contemporâneos. Robbins (2009, p.52) destaca a sua importância chamando a atenção para o 

fato de que “[...] poucos são os executivos que não conhecem suas recomendações”. Salienta 

ainda sua atualidade a confirmar a contemporânea popularidade da verticalização das funções 

nas organizações. 

Como contributo a nível organizacional, os princípios da teoria dos dois fatores 

possibilitaram que os administradores passassem a dar maior atenção ao crescimento 

psicológico como condição necessária para a satisfação no trabalho. Os gestores, portanto, 

perceberam que o dinheiro nem sempre é o motivador principal para o bom desempenho 

profissional e romperam, assim, com o modelo taylorista. 

Além disso, a Teoria dos Dois Fatores é exposta de maneira simples e sistemática,  

à altura da compreensão da maioria dos integrantes das organizações, formulando, ao mesmo 

tempo, recomendações práticas e específicas dirigidas a melhorar os níveis de satisfação no 

trabalho. (PÉREZ-RAMOS, 1990) 

Herzberg centrou a sua teoria na investigação de fontes de satisfação e 

insatisfação dos indivíduos com relação ao trabalho, partindo da premissa de que os fatores de 

realização, reconhecimento, o trabalho em si, responsabilidade e promoção (ou possibilidade 

de progresso) eram os mais representativos para aumentar a satisfação em relação ao trabalho.  

Herzberg classificou estes fatores como Motivacionais. 

Os fatores política e administração da organização, supervisão técnica, salários, 

relações interpessoais, status e condições de trabalho estão relacionadas com atitudes 

negativas, ou seja, que geram insatisfação e estão diretamente relacionadas com o ambiente de 

trabalho. Herzberg classificou estes fatores como Higiênicos. 

Portanto, segundo Frederick Herzberg, a satisfação no trabalho é função do 

conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo e a insatisfação no trabalho é 

função do ambiente, da supervisão, dos colegas e do contexto geral do cargo. 

Muitas são as publicações que abordam o tema motivação/satisfação nas 

organizações, mas poucas são as que têm escopo na administração pública, tendo como 

sujeito da pesquisa os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Fortaleza. O 

presente estudo se faz, portanto, importante, devido à restrita produção literária na referida 
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área. Desse modo, esperamos que o objeto desta investigação possa proporcionar elementos 

para a produção referencial da literatura. Assim, buscamos nesta pesquisa identificar quais 

fatores se relacionam com a satisfação e insatisfação dos profissionais Cirurgiões-Dentistas 

dos Centros de Saúde da Família (CSF) da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), da 

Secretaria Executiva Regional III (SER), a partir de uma abordagem qualitativa do fenômeno 

pesquisado.  

Poucas organizações públicas têm se preocupado com o comportamento dos seus 

trabalhadores no seu ambiente de trabalho, muito menos demonstram interesse em avaliar se 

eles julgam existir equilíbrio entre a contribuição que dão à instituição e o que esta lhes 

oferece em troca (CODA, 1997). Esta realidade preponderou até o final do século XX. No 

entanto, hoje se percebe esta preocupação, mas talvez não o suficiente. 

Para agravar esta situação, cada vez mais as pessoas percebem que não são 

verdadeiramente valorizadas dentro das organizações onde atuam (CODA, 1997). Nessa linha 

de pensamento, chegamos a inferir que esse contexto perpassa o cotidiano do trabalhador 

inserido na Prefeitura Municipal de Fortaleza, no âmbito da ESF. 

A rotina laboral de seis anos como parte integrante da equipe de cirurgiões 

dentistas da Estratégia Saúde da Família da PMF, trouxe a observação e reflexão sobre estas 

questões, de onde partiu a iniciativa de conhecer com maior profundidade essa realidade.  

Os Cirurgiões-Dentistas (CD) da Estratégia Saúde da Família ingressos em 

concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2006, interessados em 

construir uma carreira profissional, perderam, rapidamente, a euforia ostentada no início. 

Após seis anos de atividades laborais, percebemos que estes servidores, em níveis diferentes, 

apontam certo descontentamento em relação ao exercício do trabalho, por isso a importância 

deste estudo em identificar a insatisfação e mapeá-la, ressaltando os aspectos onde ela se 

destaca. Portanto, a pesquisa foi norteada a partir dos seguintes pressupostos: os dentistas, nos 

quais me incluo, parecem insatisfeitos no trabalho porque se consideram mal remunerados, 

acham a carga horária de trabalho excessiva ou simplesmente porque não se identificam com 

as atividades que executam? 

Assim, esta pesquisa teve como finalidade dar resposta à seguinte questão: Quais 

os fatores responsáveis pela satisfação e insatisfação no trabalho do Cirurgião - Dentista na 

ESF em Fortaleza? 

Neste contexto, a partir da visão dos servidores, esta pesquisa poderá subsidiar 

estudos futuros com intuito de sugerir mudanças que possam contribuir para otimização dos 

recursos humanos disponíveis na PMF, colaborando com a satisfação do profissional, 
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aprimorando seu desempenho, e consequentemente, promovendo melhorias na qualidade dos 

serviços prestados pelos cirurgiões-dentistas à população de Fortaleza. 

Ressaltamos no estudo proposto, o fato da autora ser parte integrante do universo 

investigado, o que acreditamos não ter influenciado na resposta dos sujeitos participantes, 

além da amplitude teórica sobre o tema abordado, o que suscita alguns obstáculos para sua 

compreensão. De acordo com a concepção de Pérez-Ramos (1980 apud MARTINEZ; 

PARAGUAY, 2003, p. 59) “[...] diferentes conceitos para o mesmo construto têm gerado 

dificuldades e até mesmo falhas metodológicas em estudos sobre o tema”. 

A oportunidade de colaborar para o aprimoramento das políticas de gestão de 

pessoas da Prefeitura Municipal de Fortaleza teve forte contribuição na determinação do tema 

desta pesquisa acadêmica. 

O gerenciamento do setor público tem sido apresentado e estigmatizado como 

ineficiente quanto aos fins a que se presta, considerando que o objetivo primeiro da sua 

existência é o atendimento às necessidades da população, de forma satisfatória.  Por isso, a 

sociedade convive atualmente com uma realidade de descrédito em relação às suas 

instituições públicas, o que reforça a importância de estudos voltados para tais organizações. 

Apesar da unidade de pesquisa estar contida na SER III da PMF, os resultados 

obtidos poderão ter significativa importância no norteamento da gestão de pessoas de todas as 

Secretarias Executivas Regionais de Fortaleza, pois o universo analisado em muito se 

assemelha  às demais Regionais. 

Considerando-se, ainda, a importância dos Serviços de Saúde Bucal na Atenção 

Primária e na qualidade de vida das pessoas, reforçamos a importância deste estudo para a 

sociedade de um modo geral. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar os fatores responsáveis pela Satisfação e Insatisfação no trabalho dos 

Cirurgiões-Dentistas da Estratégia Saúde da Família, da Prefeitura Municipal de Fortaleza da 

SER III. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Traçar o perfil sócio demográfico e profissional dos Cirurgiões-Dentistas 

atuantes na ESF da SER III no município de Fortaleza-Ce. 

• Descrever o processo de trabalho dos Cirurgiões-Dentistas da ESF de 

Fortaleza-Ce. 

• Identificar quais fatores promovem Satisfação e Insatisfação dos Cirurgiões-

Dentistas da ESF da SER III da PMF em suas atividades laborais. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Para Minayo (2008), a pesquisa é definida como uma atividade básica das 

Ciências na sua indagação e construção da realidade. Pesquisar constitui uma atitude e uma 

prática teórica de constante busca e, por isso, tem a característica do acabado e do inacabado 

permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados, pensamento e ação. 

O presente estudo foi construído apresentando características de natureza 

qualitativa. Segundo esta abordagem, um fenômeno pode ser mais bem compreendido no 

contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado em uma perspectiva 

integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica 

do fenômeno (GODOY, 1995). 

Segundo a concepção de Alves (1991), a abordagem qualitativa parte do 

pressuposto de que: as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores e seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. 

Portanto, justificamos o presente estudo sobre satisfação e insatisfação humana 

respaldar-se na pesquisa qualitativa por entender que esta abordagem atende a expectativa da 

compreensão desse fenômeno de modo reflexivo, a partir da busca do significado das 

experiências dos sujeitos envolvidos no universo pesquisado. 

O comportamento humano se constitui num processo dinâmico e, portanto, o 

instrumento de pesquisa que se propõe pesquisá-lo tende ser apenas uma aproximação da 

realidade. Nesta perspectiva, a pesquisa do fenômeno satisfação/insatisfação no contexto 

organizacional enquadra-se neste enfoque, por tratar-se de um estudo de percepções 

individuais e coletivas, no qual existem variáveis imprevisíveis, que não podem ser mapeadas. 

Como todo trabalho de pesquisa, não pretendemos esgotar o assunto, mesmo 

porque há muitas possibilidades de novos estudos que poderão ser desenvolvidos a partir 

desta investigação. 
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3.2. Tipo de estudo 

 

Pesquisa qualitativa com abordagem exploratória e descritiva, por permitir 

ampliar a experiência e entendimento em torno do problema investigado, nos limites de sua 

realidade específica, descrevendo a produção do novo conhecimento. O foco essencial dos 

estudos descritivos reside no desejo de conhecer uma comunidade, seus traços constitutivos, 

seus conflitos, sua elaboração para o trabalho, seus valores etc. (TRIVINOS, 2006) 

 

3.3. Local e período da investigação 

 

Em conseqüência do elevado crescimento demográfico e da extensa ocupação de 

seu território, o município de Fortaleza foi dividido administrativamente, para melhor 

organização dos serviços, em seis Secretarias Executivas Regionais - SER e, mais 

recentemente, em 28 de dezembro de 2007, foi criada mais uma: a Regional do Centro 

(Anexo A). 

As Secretarias Executivas Regionais funcionam como instâncias executoras das 

políticas públicas municipais. Para tanto, cada SER apresenta uma organização em distritos, 

que reproduzem as macro-políticas definidas pela estrutura municipal como secretarias. São 

eles: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Finanças, Assistência Social e Infraestrutura. A 

configuração administrativa é descentralizada, e os Distritos de Saúde assumem 

responsabilidades executivas em território específico, realizando o processo de gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS (FORTALEZA, 2007). 

Este estudo correspondeu aos dezesseis Centros de Saúde da Família (CSF) 

pertencentes à Regional III que são: CSF Recamonde Capelo, CSF João XXIII, CSF 

Fernandes Távora, CSF Sobreira Amorim; CSF César Cals, CSF Pereira de Almeida, CSF 

Eliézer Studart, CSF Meton de Alencar, CSF Humberto Bezerra, CSF Clodoaldo pinto, CSF 

Hermínia Leitão, CSF George Benevides, CSF Ivana Paes, CSF Santa Liduina, CSF 

Anastácio Magalhães e CSF Waldemar Alcântara. 

A escolha da Regional III deveu-se ao conhecimento da área pela pesquisadora, 

em virtude da realização do seu trabalho no CSF Ivana de Sousa Paes, pertencente a esta 

Regional, durante o período que correspondeu este estudo. 

A SER III está localizada na zona oeste do município de Fortaleza, com uma área 

territorial de 27.777 km2 e compreende 17 bairros: Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran 
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Nunes, Bonsucesso, Bela Vista, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, 

Olavo Oliveira, Padre Andrade, Parque Araxá, Pici, Parquelândia, Presidente Kennedy, 

Rodolfo Teófilo e Quintino Cunha (FORTALEZA, 2012). 

A pesquisa de campo foi desenvolvida no decorrer do ano de 2012 nos meses de 

novembro e dezembro ainda no período que correspondeu à gestão 2006-2012 e a conclusão 

do trabalho ocorreu em 2013. 

 

3.4. Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa são cirurgiões-dentistas da ESF, lotados na 

SER III do município de Fortaleza-Ce, ingressos em 2006. Estes profissionais foram inseridos 

na investigação por possuírem algum tempo de experiência de trabalho na Prefeitura de 

Fortaleza e já terem cumprido o estágio probatório. Assim, os demais dentistas que 

ingressaram na Prefeitura na ESF após o ano de 2006, não foram incluídos no estudo. 

Para Minayo (2008), a população, na abordagem qualitativa, deve preocupar-se 

menos com a generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no 

processo de compreensão, seja de um grupo social, de uma organização ou de uma instituição. 

Seu critério, portanto, não é numérico, embora quase sempre o investigador precise justificar 

a delimitação de pessoas entrevistadas, a dimensão e a delimitação do espaço. 

Segundo informações da Coordenação de Saúde Bucal da SER III, ingressaram 

em 2006, nesta Regional, 41 cirurgiões-dentistas na Estratégia Saúde da Família. Destes, no 

momento da pesquisa proposta, 12 estavam afastados no trabalho por motivos diversos, como 

licença médica ou sem vencimentos, liberação para capacitação, transferência para os CEOs 

municipais e deste modo foram afastados da investigação, juntamente com a pesquisadora. 

Assim, 13 profissionais foram excluídos do presente trabalho, restando apenas 28 aptos a 

participarem. 

As entrevistas foram realizadas com 14 profissionais; o dimensionamento da 

quantidade de entrevistas neste estudo seguiu o critério de saturação. Para Minayo (2008), 

entende-se como critério de saturação o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, 

de que conseguiu compreender a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo. 

Minayo (2008, p.198) refere: 

[...] Certamente o número de pessoas é menos importante do que o empenho de 
enxergar a questão sob várias perspectivas e pontos de vista. A validade da amostra 
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está na sua potencialidade de objetivar o objeto empiricamente, em todas as suas 
dimensões. 

 

3.5. Construção das Informações 

Esta pesquisa utilizou como instrumento de coleta de informações um roteiro 

semiestruturado para entrevista. Triviños (2006, p.146) destaca: 

[...] podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses,     que    interessam 
à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante . 

Ressaltamos que as perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista 

semiestruturada, no enfoque qualitativo, não nasceram a priori. Elas são resultados não só da 

teoria que embasa o investigador, mas também de toda a informação que ele já recolheu sobre 

o fenômeno social que o interessa (TRIVIÑOS, 2006). 

Para Lakatos (2005), como técnica de coleta de dados, a entrevista oferece várias 

vantagens: pode ser usada com todos os segmentos da população (alfabetizados ou não); 

maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas ou formular de 

maneira diferente; oferece maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o 

entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz; dá oportunidade para obtenção de 

dados relevantes e significativos etc. 

Objetivando uma melhor compreensão de como a pesquisa seria realizada, o 

presente trabalho foi desenvolvido em etapas: 

Inicialmente, identificamos, com apoio da coordenadora de saúde bucal, todos os 

dentistas da ESF lotados na SER III. Os mesmos foram contatados e convidados a 

participarem da pesquisa. 

Em um segundo momento, agendamos um horário com os participantes do estudo, 

de acordo com suas conveniências e sem prejuízo para o funcionamento do serviço. 

A entrevista, gravada e depois transcrita, constou de duas etapas: a primeira 

contemplou questões para obtenção dos dados de avaliação do perfil sócio demográfico e 

profissional dos entrevistados (APÊNDICE A) e a segunda utilizou perguntas abertas que 

foram baseadas em um roteiro para identificação dos fatores de satisfação e insatisfação no 

trabalho do CD (APÊNDICE B).  
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3.6. Análise dos significados 

 

Todas as entrevistas gravadas neste estudo foram objeto de análise reflexiva sobre 

a questão focalizada, tendo o suporte teórico da literatura sobre o tema, para que as 

considerações finais fossem formuladas. 

A técnica de análise do material transcrito foi a Análise de Conteúdo Temática de 

Bardin, que para Minayo (2008) consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objeto 

analítico visado. Para uma análise de significados, a presença de determinados temas denota 

estruturas de relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes ou 

subjacentes no discurso. 

Operacionalmente, a análise de conteúdo temática desdobra-se em três etapas: 

Pré-Análise, Exploração do Material e Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação 

(MINAYO, 2008). 

Na fase Pré-Analítica, determinamos a unidade de registro (palavra-chave ou 

frase), a unidade de contexto, os recortes, a forma de categorização, a modalidade de 

codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise (MINAYO, 2008). 

Na fase de Exploração do Material, primeiro o investigador busca encontrar 

categorias que são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de 

uma fala será organizado. A categorização consiste num processo de redução do texto às 

palavras e expressões significativas (MINAYO, 2008). 

Na fase de Tratamento dos Resultados e Interpretação, o investigador propõe 

inferências e realiza interpretações, correlacionando-as com a teoria ou abre novos caminhos 

em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas (MINAYO, 2008).   

Os significados descritos e desvelados, capturados a partir das opiniões dos 

sujeitos participantes, foram agrupados em categorias e subcategorias, de acordo com a 

acepção e importância das falas e com base nas proposições de Herzberg. A discussão e 

análise dos resultados utilizaram como referencial teórico a Teoria dos Dois Fatores de 

Herzberg, mas em alguns momentos mencionam outros autores. 

Ao final do estudo, as informações geradas serão encaminhadas à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), sob forma de Relatório de pesquisa. 
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3.7. Considerações éticas 

 

O presente estudo respeitou todos os procedimentos éticos, os quais estão em 

conformidade com a norma do CONEPE (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), 

respeitando a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o 

qual foi submetido e aprovado no Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará (Anexo C). 

Cabe esclarecer que o presente estudo é considerado uma investigação sem riscos, 

já que não realiza nenhuma intervenção que possa afetar psicológica ou socialmente os 

indivíduos participantes. 

Em virtude de implicações legais, e a fim de manter princípios éticos, as 

identidades dos sujeitos foram mantidas em sigilo e as informações confidencialmente 

garantidas. Os indivíduos foram informados verbalmente dos objetivos da pesquisa e 

receberam uma via do Consentimento Livre e Esclarecido. A utilização de seus depoimentos, 

conforme acordado, só será feita em trabalhos de caráter exclusivamente científico elaborados 

somente pelos pesquisadores. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. A importância do ser humano nas organizações 

 

Para o estudo do tema satisfação no contexto organizacional, percebemos a 

necessidade de abordar, de forma sucinta, a evolução do pensamento científico sobre o 

comportamento humano no trabalho, descrevendo a inserção do indivíduo nas organizações 

na visão das principais teorias administrativas. 

No início do século XX, surgiram os pioneiros da racionalização do trabalho 

conhecidos como fundadores da Escola da Administração Científica, ou Escola Clássica. Os 

principais teóricos dessa escola focam a sua análise no aperfeiçoamento das regras e 

estruturas internas da organização. Para eles, a partir do momento em que a organização tem 

estruturas adequadas que funcionam bem e aperfeiçoam a produção, todos os outros 

problemas se resolvem, incluindo aqueles relacionados com o comportamento humano 

(MOTTA, 2006). 

Frederick W. Taylor (1856-1915), fundador da teoria da Administração 

Científica provocou uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e no mundo 

industrial. Segundo ele, para melhorar a produtividade era necessário descobrir qual a 

velocidade máxima em que o trabalho poderia ser feito, o que ele chamou “estudo sistemático 

e científico do tempo”, que consistia em dividir cada tarefa em elementos básicos, definindo-

se tempos-padrão para realização das mesmas (MAXIMINIANO, 2009). 

Uma das decorrências do estudo dos tempos e movimentos foi a divisão do 

trabalho e a especialização do operário a fim de elevar sua produtividade. Com isso, cada 

trabalhador passou a ser especializado na execução de uma única tarefa para ajustar-se aos 

padrões descritos e às normas de desempenho definidas pelo método (CHIAVENATO, 2003). 

Além de preocupar-se com a produtividade do trabalhador, Taylor deu ênfase para 

o aprimoramento dos métodos de trabalho. Com a Administração Científica ocorre uma 

repartição de responsabilidade: a administração e planejamento das tarefas ficam sob 

comando da gerência, enquanto o trabalhador fica somente com a execução, ou seja, a 

gerência pensa enquanto o trabalhador executa (CHIAVENATO, 2003). 

A Administração Científica propõe incentivos salariais e prêmios, pressupondo 

que as pessoas são motivadas exclusivamente por interesses financeiros, de onde surge o 

termo homo economicus (CHIAVENATO, 2003; MOTTA 2006). 
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Para Taylor, o homem tem seu comportamento motivado pela busca da satisfação 

de suas necessidades materiais e, considerando estes princípios, observa-se que a organização 

não se preocupava com a satisfação do empregado, e sim com a eficiência do processo 

produtivo (MACHADO, 1998) 

Nesse período, o ser humano não tinha relevância enquanto elemento 

determinante nas organizações, sua importância estava atrelada a produção e racionalidade do 

trabalho. O homem era considerado um recurso como qualquer outro no processo produtivo. 

Henry Ford (1863-1947) aplicava a tecnologia da linha de montagem na 

fabricação de automóveis. Utilizava os mesmos princípios desenvolvidos pelo taylorismo no 

que se refere à racionalização da produção: uso de máquinas e ferramentas padronizadas e 

trabalhador especializado.  

O modelo taylorista/fordista difundiu-se mundialmente e influenciou fortemente 

todos os ramos da produção. No entanto, foi alvo de severas críticas como a fragmentação do 

trabalho, com separação entre concepção e execução, que associada ao controle gerencial do 

processo e à hierarquia rígida levou a desinteresse e alienação dos trabalhadores, bem como 

desequilíbrios nas cargas de trabalho (MATOS; PIRES, 2006). 

Henry Fayol (1841-1925), fundador da Teoria Clássica da Administração 

complementou o trabalho de Taylor, substituindo a abordagem analítica e concreta de Taylor 

por uma sintética, global e universal (MATOS; PIRES, 2006).  

A Teoria Clássica apresenta um enfoque prescritivo e normativo, e estabelece os 

princípios da boa administração, sendo dele a clássica visão das funções do administrador: 

organizar, planejar, coordenar, comandar e controlar. 

Assim, a Teoria da Administração Científica de Taylor estudava a empresa 

privilegiando as tarefas de produção enquanto a Teoria Clássica da Administração de Henri 

Fayol dava ênfase à estrutura organizacional da empresa, pela visão do homem econômico. 

Na realidade, ambas as teorias buscavam alcançar os mesmos objetivos: maior produtividade 

do trabalho e a busca da eficiência nas organizações e predominaram pelas quatro primeiras 

décadas do século XX (CHIAVENATO, 2003; MATOS; PIRES, 2006). Evidenciamos, 

atualmente, não ter havido uma total superação dessa premissa. 

Max Weber (1864-1920), fundador da Teoria Burocrática, identifica certas 

características da organização formal voltada exclusivamente para racionalidade e para 

eficiência. Em suas dimensões essenciais muitos dos aspectos do modelo burocrático podem 

ser encontrados em Taylor e Fayol: a divisão do trabalho baseada na especialização funcional: 

hierarquia e autoridade definidas; sistemas de regras e regulamentos que descrevem direitos e 
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deveres dos ocupantes dos cargos; sistemas de procedimentos e rotinas; impessoalidade nas 

relações interpessoais, dentre outros (MATOS; PIRES, 2006). 

Como vimos em Max Weber, Fayol e Taylor, o enfoque era predominantemente 

técnico, enfatizando os métodos de trabalho, a organização da empresa e a eficiência dos 

recursos materiais. É o enfoque da administração científica, do processo administrativo e 

grande parte da teoria das organizações. Entretanto, é improvável que alguém adote um 

enfoque exclusivamente técnico. Desde o início da moderna sociedade industrial, ficou 

evidente que a produtividade e o desempenho das organizações dependem também do 

comportamento das pessoas, e não apenas dos padrões técnicos (MAXIMINIANO, 2009). 

Deste modo, surgiu o Movimento das Relações Humanas nos Estados Unidos, a 

partir da década de 1930, da crítica à Teoria da Administração Científica e a da Teoria 

Clássica. Enquanto os clássicos se preocupavam com aspectos formais da organização (como 

autoridade, responsabilidade, especialização, estudo de tempos e movimentos, 

departamentalização etc.), os autores humanistas se concentravam nos aspectos informais da 

organização (como grupos informais, comportamento social dos empregados, crenças, atitude, 

expectativa etc.). Assim sendo, a Teoria das Relações Humanas nasceu da necessidade de 

humanizar e democratizar a Administração (CHIAVENATO, 2003). 

George Elton Mayo (1880-1949), fundador da Teoria das Relações Humanas, 

reconhece que para fazer uma organização funcionar era preciso considerar seriamente o 

comportamento das pessoas (MAXIMINIANO, 2009). 

Para a Teoria das Relações Humanas, o estímulo econômico não é o único fator 

decisivo na satisfação do trabalhador. Para ela, as pessoas são motivadas pela necessidade de 

reconhecimento, de aprovação social e participação nas atividades dos grupos sociais nos 

quais convivem. Daí o conceito de homem social. 

Para a Escola das Relações Humanas, o desempenho das pessoas depende muito 

menos dos métodos de trabalho, segundo a visão da administração científica, do que os dos 

fatores emocionais ou comportamentais. Aliado a isto, o papel da integração no grupo é 

fundamental para o desempenho do trabalhador, pois a necessidade de reconhecimento, 

segurança e o senso de pertencer a algo são mais importantes na produtividade do indivíduo 

que as condições físicas sob as quais trabalha. 

Em essência, a Teoria das Relações Humanas, desenvolvida por Elton Mayo, 

colocou a ênfase do estudo na gestão das pessoas, ao contrário das teorias da época, que se 

focaram nas técnicas administrativas. Mayo percebeu que existia para além da máquina, um 



28 

 

universo a ser descoberto, relacionado com o comportamento humano e sua influência nos 

processos organizacionais. 

A partir dos estudos de Mayo, passou-se a estudar a influência da motivação no 

comportamento das pessoas. Embora este seja apenas um dos fatores que influenciam o 

comportamento humano, a ele é dado tanta importância porque a motivação atua, em geral, 

sobre as necessidades dos indivíduos, a fim de supri-las para atingir os objetivos, tanto 

pessoais como organizacionais.  

Apesar das evidentes contribuições, a grande crítica que reside acerca desse 

pensamento humanista é que ele não rompe com a primazia da organização sobre o sujeito. 

A partir da década de 1950 surge a Teoria Comportamentalista que introduz um 

recorte com ênfase mais significativa nas ciências do comportamento e na busca de soluções 

democráticas e flexíveis para os problemas organizacionais preocupando-se mais com os 

processos e com a dinâmica organizacional do que com a estrutura (MATOS; PIRES, 2006). 

Para a abordagem comportamental da administração, o importante em uma 

organização é o sistema social. Os sistemas sociais são formados por pessoas e suas 

necessidades, sentimentos e atitudes, bem como seu comportamento como integrantes do 

grupo. No centro do processo administrativo está o ser humano e não o sistema técnico, 

quando se aplica a visão comportamental: “o ser humano é a medida de tudo” 

(MAXIMINIANO, 2009). 

Para entender como as pessoas se comportam nas organizações, a Teoria 

Comportamental amplia a discussão sobre motivação humana com base nas teorias de 

Maslow e de Frederick Herzberg. Assim, emerge uma nova direção e um novo enfoque dentro 

da teoria administrativa: a abordagem da ciência do comportamento, enfatizando a motivação 

humana e suas necessidades básicas, definindo estilos de administração, caracterizando as 

organizações como sistemas sociais cooperativos e como sistemas de decisões. 

Portanto, os autores da Teoria Comportamental verificaram que o administrador 

precisava conhecer as necessidades do ser humano, para melhor compreender o seu 

comportamento e utilizar a motivação humana como poderoso meio para melhorar a 

qualidade de vida dentro das organizações.  

Com base nos estudos de Maslow, surge o conceito de homo complexus , no qual 

o indivíduo tem necessidades ligadas ao seu ego, seu desenvolvimento pessoal, à sua 

aprendizagem e à sua realização. Assim, em teoria, o ser humano busca sua autorrealização no 

trabalho e canaliza sua energia vital produtiva para a consecução dos objetivos 

organizacionais.  Portanto, o trabalho passa a ser visto como a principal inserção social do 
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indivíduo, que lhe fornece o sentido para as suas ações e a medida de seu valor social 

(MOTTA, 2006). 

A partir dos anos 80, foram sendo difundidas alternativas administrativas de 

gestão e organização no trabalho que estão associadas, frequentemente, à superação dos 

modelos taylorista/fordistas de organização no trabalho, na medida em que podem favorecer a 

participação dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão (MATOS; PIRES, 2006). 

 

4.2.  Satisfação no trabalho 

 

A satisfação no trabalho é um fenômeno amplamente estudado, e esse interesse 

decorre da influência que a mesma pode exercer sobre o trabalhador, afetando sua saúde física 

e mental, atitudes, comportamento profissional e social, tanto com repercussões para a vida 

pessoal e familiar do indivíduo como para as organizações, inclusive na área da saúde 

(DELCURA; RODRIGUES, 1999; MELO; BARBOSA; SOUZA, 2011). 

De fato, a satisfação laboral é apenas uma dentre as atitudes importantes que 

influenciam o comportamento humano no trabalho. Está fortemente relacionada com o 

comprometimento organizacional, medida pela qual a pessoa se identifica fortemente com a 

organização e se sente parte dela, e envolvimento no trabalho, referente à vontade da pessoa 

trabalhar e empregar esforços além das expectativas normais (SCHERMERHORN, 1998).      

Por volta de 1912, surgiram os primeiros estudos sobre satisfação no trabalho, a 

partir das pesquisas de Taylor, nas quais o conceito de satisfação estava relacionado à fadiga, 

ao salário e suas respectivas interferências na produtividade (DEL CURA, 1999).  Taylor 

considerava que satisfação no trabalho “era uma atitude relativa à filosofia do trabalhador 

acerca da cooperação com a gerência de sua visão de seus próprios interesses” (MARTINS, 

2006a). 

Os estudos sistematizados, no entanto, sobre satisfação profissional iniciaram-se 

na década de 30 e desde então têm despertado interesse de psicólogos, principalmente da área 

organizacional e de pesquisadores das mais diversas áreas. 

Em 1935, Hoppock realizou um estudo intensivo sobre o tema satisfação no 

trabalho cujos resultados evidenciaram outros fatores que influenciam a satisfação, entre eles 

a monotonia, supervisão, condições de trabalho e desempenho. Na mesma década, Elton 

Mayo e colaboradores realizaram uma pesquisa e concluíram que a natureza do trabalho, a 

adaptabilidade do empregado à situação, a identificação do grupo socioeconômico e as 
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relações sociais exercem muito mais influência sobre a satisfação laboral do que a 

recompensa salarial (MIALHE; GONÇALO; FURUSE, 2008). 

Durante a II Guerra Mundial, quando o movimento das Relações Humanas deu 

ênfase no crescimento mental do trabalhador como principal causa da satisfação, a 

preocupação dos estudiosos, principalmente Herzberg, era a de melhorar o moral do 

empregado, através da redefinição do próprio trabalho, tornando-o mais desafiante e rico, para 

que o profissional se sentisse mais realizado (DEL CURA, 1999; CARVALHO; LOPES, 

2006; MARTINS, 2006a). 

Para Cecagno (2003 apud CARVALHO; LOPES, 2006), outros estudos 

propuseram modelos referentes ao trabalho, para definir o nível de satisfação profissional, 

abordando temas como valores, necessidades e expectativas para realizar essa avaliação.  

Revendo os estudos da área, percebemos que a satisfação no trabalho tem sido 

definida quanto aos seus aspectos causais mais relevantes e ao modo como podem ser 

combinados. Segundo Martins (2006a), poucos autores preocuparam-se em definir satisfação 

no trabalho como conceito integrado que “reúna na mesma definição os mais variados 

aspectos relacionados na literatura ao conceito de satisfação no trabalho”. 

Assim, parece que foi Locke (1969) quem mais sistematicamente buscou a 

integração do conceito de Satisfação no Trabalho. Para este autor, “Satisfação no Trabalho 

pode ser definida como um estado emocional agradável ou positivo, que resultou da avaliação 

de algum trabalho, ou de experiência no trabalho” (DEL CURA,1999; MARTINS, 2006a).  

Portanto, a satisfação no trabalho é uma variável de natureza afetiva, e se constitui 

num processo mental de avaliação das experiências na organização que resulta num estado 

emocional que, se agradável, produz satisfação e se desagradável, leva à insatisfação. Esse 

processo é influenciado pelos vários conteúdos mentais do indivíduo, como crenças, valores, 

moral e possibilidade de desenvolvimento no trabalho e resulta numa tendência que orienta o 

comportamento (DEL CURA,1999; MARTINS, 2006a). 

Para Fraser (1983, p.56 apud MARTINEZ; PARAGUAY, 2003), a definição de 

Locke (1969) para insatisfação no trabalho não é a de um fenômeno distinto da satisfação no 

trabalho, mas a de seu oposto semântico, ambos compondo os dois extremos do mesmo 

fenômeno. Em outras palavras, “não existe um limite superior de satisfação absoluta, 

enquanto o limite inferior funde-se de forma indistinguível na insatisfação, a qual não tem 

limite inferior absoluto”. Neste aspecto, freqüentes estudos adotam uma medida de satisfação 

por meio de escalas que vão de um extremo de “muito satisfeito” até o extremo oposto de 

“muito insatisfeito”. 
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Assim, partindo do referencial teórico de Locke (1969, 1976), considera-se a 

satisfação no trabalho como uma função da relação percebida entre o que o indivíduo quer de 

seu trabalho e o que ele percebe que está obtendo. A satisfação laboral seria, então, um estado 

emocional prazeroso, que é resultante da avaliação das tarefas em relação aos valores do 

indivíduo, relacionados ao trabalho. Insatisfação no trabalho seria um estado emocional não 

prazeroso, resultante da avaliação das tarefas como ignorando, frustrando ou negando os 

valores do sujeito, relacionados ao trabalho. Desta forma, a satisfação e insatisfação no 

trabalho não são elementos distintos, mas situações opostas do mesmo fenômeno, ou seja, um 

estado emocional que se manifesta na forma de alegria (satisfação) ou sofrimento 

(insatisfação) (MARTINEZ e PARAGUAY, 2003). 

Todavia, apesar do conceito de Locke ser bastante utilizado em pesquisas sobre o 

tema, este trabalho opta por adotar a distinção entre satisfação e insatisfação estabelecida na 

Teoria da Motivação-Higiene proposta por Frederick Herzberg, que considera satisfação e 

insatisfação no trabalho como fatos distintos, de natureza diversa, onde a insatisfação é 

determinada pela carência dos fatores extrínsecos ao trabalho ou “fatores de higiene” e a 

satisfação é determinada pelos fatores intrínsecos ao trabalho ou “fatores motivadores”.  

Para seguir este raciocínio proposto por Herzberg, é preciso ter claro que, dentro 

de sua linha de pensamento e com perspectiva do comportamento humano, o antônimo de 

insatisfação não é necessariamente satisfação. O inverso de insatisfação pode ser nenhuma 

insatisfação. O mesmo é válido para satisfação que pode ter como oposto nenhuma satisfação. 

Outra distinção necessária para compreensão do pensamento de Herzberg (1968), 

é a existente entre motivação e satisfação. Motivação é uma propensão para a ação originada 

em uma necessidade. Satisfação é algo que sacia a necessidade. Usando o salário como 

exemplo prático, pode-se argumentar se este tem a possibilidade de satisfazer as necessidades 

do individuo, o que é diferente de produzir motivação. A percepção individual de satisfação 

produzida pelo aumento salarial tende, com o passar do tempo, a desaparecer. Seguindo este 

raciocínio, a satisfação completa é um estágio que não pode ser alcançado. Sempre existirão 

necessidades não satisfeitas que conformarão novas condutas de motivação, que exigirão a 

busca de patamares mais elevados a serem atingidos (PILATTI, 2008). 

Para Steuer (1989, apud MARTINEZ; PARADUAY, 2003) a diferença entre 

motivação e satisfação é clara ao explicitar que motivação manifesta a tensão gerada por uma 

necessidade e satisfação expressa a sensação de atendimento da necessidade. 

Deste modo, a satisfação no trabalho é condição necessária para levar o indivíduo 

a fazer opção para a realização da tarefa, que acontece através dos fatores motivacionais. Em 
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termos práticos, Herzberg (1968) sugere que, para que ocorra a motivação é necessário o 

enriquecimento do trabalho (PILATTI, 2008).  

A presente pesquisa está embasada na clássica teoria motivacional de Herzberg, 

razão pela qual se torna oportuno um breve capítulo sobre a motivação no trabalho. 

 

4.3. Motivação no trabalho 

 

A motivação se constitui um dos mais importantes processos que explicam a 

conduta humana, especialmente no ambiente de trabalho. Além de psicólogos de diferentes 

especialidades, inúmeros estudiosos de outras áreas do conhecimento voltam-se para a 

compreensão desse processo psicológico básico. A premissa é que altos níveis de motivação 

são capazes de melhorar o desempenho e garantir ganhos de produtividade. No entanto, essa 

relação não é facilmente estabelecida na prática, apesar dos inúmeros esforços que têm sido 

canalizados nessa direção, tentando relacionar motivação, metas e ação (GONDIM; SILVA, 

2004). 

Neste contexto, descobrir por que o desempenho de alguns funcionários é superior 

do que de outros é um problema contínuo e intrigante enfrentado pelos administradores. Para 

explicar o porquê dessas diferenças, diversas variáveis importantes têm sido empregadas, por 

exemplo: capacidade pessoal, níveis de aspiração e fatores demográficos, tais como idade e 

escolaridade. Contudo, uma questão que sempre chama a atenção de gestores e pesquisadores 

da área é a motivação das pessoas no desempenho de suas tarefas (GIBSON, 2006). 

Deste modo, o conceito de motivação certamente envolve metas e objetivos e está 

relacionado com a conduta e o desempenho das pessoas. Portanto, a motivação no trabalho é o 

processo pelo qual o comportamento é mobilizado e sustentado no interesse da realização das 

metas organizacionais. Percebemos que uma pessoa está motivada quando ela realmente 

despende esforço para alcance de seus objetivos pessoais ou profissionais (DuBRIN, 2006). 

Derivada do latim motivus, que significa mover, a palavra motivação assumiu o 

significado de “tudo aquilo que pode fazer mover”, “tudo aquilo que causa ou determina 

alguma coisa” ou até mesmo “o fim ou razão de uma ação” (GONDIM; SILVA, 2004). Dessa 

forma, etimologicamente, faz sentido dizer que uma teoria da motivação é uma teoria da ação. 

A motivação é geralmente descrita como um estado interior que induz uma pessoa 

a assumir determinados tipos de comportamento. Nesta perspectiva, a motivação tem a ver 

com a direção, intensidade e persistência de um comportamento ao longo do tempo. A 

intensidade é a quantidade de esforço que a pessoa emprega na realização de uma tarefa; 
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direção refere-se à escolha de condutas específicas frente a um grande número de alternativas 

possíveis; persistência diz respeito ao contínuo engajamento em um determinado tipo de 

comportamento no decorrer do tempo. Cada uma dessas três dimensões tem implicações 

diretas tanto para as organizações quanto para os indivíduos (MUCHINSKY, 2004; 

SPECTOR, 2010). 

Portanto, o processo psicológico da motivação é extremamente intricado, tanto em 

sua natureza quanto em seu significado. A relação entre motivação e comportamento não é 

simples e direta, sendo difícil predizer e controlar a conduta resultante de uma dada 

necessidade que precisa ser satisfeita. Além disso, não é fácil inferir que motivos estimulam 

determinado comportamento. 

As pessoas diferem quanto ao seu impulso motivacional básico, e o mesmo 

indivíduo pode ter diferentes níveis de motivação que modificam ao longo do tempo. 

Portanto, o estado motivacional varia entre as pessoas e numa mesma pessoa por meio do 

tempo. Além das diferenças individuais, existem variações no mesmo indivíduo em função do 

momento e da situação (CHIAVENATO, 2004b). 

Atualmente, sabemos que a motivação tem sempre origem numa necessidade. 

Assim, cada indivíduo dispõe de motivações próprias geradas por necessidades distintas e não 

se pode, a rigor, afirmar que uma pessoa possa motivar outra (GIL, 2008). Sendo uma energia 

intrínseca, quando autores de determinados best-sellers falam em auto-motivação, estão 

cometendo um pleonasmo, uma redundância. Deste modo, podemos afirmar que ninguém 

motiva ninguém. Nós é que nos motivamos ou não. (VERGARA, 1999). 

Ressaltamos que a satisfação das necessidades envolve dois aspectos indiscutíveis 

que apontam para o fato de que cada pessoa possui seu próprio conjunto de necessidades e 

que, uma vez satisfeitas, darão origem a outras diferentes. Portanto, não é possível considerar 

que não existam mais necessidades a serem satisfeitas, após a satisfação das atuais. Sempre 

existirá alguma necessidade ativando o comportamento de uma pessoa; isto deve ser 

considerado como um acontecimento normal. A ausência dela, de forma explícita, é que 

permite o diagnóstico de um quadro incomum (BERGAMINI, 2008).  

Deste modo, é possível afirmar que o indivíduo traz consigo, para dentro da 

organização, todo um conjunto de necessidades, objetivos, habilidades e energias pessoais que 

estão prontos para entrarem em ação à medida que encontrarem oportunidade para tanto. 

Parece não haver mais dúvidas, de acordo com as muitas pesquisas sobre o assunto, que as 

pessoas procuram ativamente satisfazerem suas necessidades pessoais e chegarem aos seus 

próprios objetivos dentro do contexto do trabalho (BERGAMINI,1980). 
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Embora sua importância seja óbvia, é difícil definir e analisar motivação. 

Algumas definições relacionam a motivação com: a orientação do comportamento; a 

intensidade da reação (isto é, esforço) quando a pessoa escolhe o curso de ação a seguir; a 

persistência do comportamento, ou seja, o tempo que a pessoa continua a se comportar de 

uma maneira determinada; a busca ao alcance de metas etc. 

Em síntese, uma análise criteriosa dessas definições conduz a algumas conclusões 

sobre motivação (GIBSON, 2006):  

1. Os teóricos apresentam interpretações um pouco diferentes e ressaltam fatores 

distintos; 

2. A motivação está relacionada ao comportamento e ao desempenho; 

3. A orientação por metas está envolvida; 

4. A motivação resulta de fatos e processos internos ao indivíduo; 

5. Muitos aspectos da motivação humana ainda permanecem inexplicados. 

Lévy-Leboyer (1994 apud BERGAMINI; CODA, 1997, p. 89) , na sua obra A 

crise das Motivações , propõe claramente que: 

A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma característica do 
trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre motivados nem tarefas 
igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a motivação é bem mais do que 
um composto estático. Trata-se de um processo que é ao mesmo tempo função dos 
indivíduos e da atividade especifica que desenvolvem. É por isso que a força, a 
direção e a própria existência da motivação estarão estreitamente ligadas à maneira  
pessoal pela qual cada um percebe, compreende e avalia sua própria situação de 
trabalho, e certamente não à percepção daqueles que estão fora dela como os 
tecnocratas, os administradores e psicólogos. 

Assim, motivação é um processo psicológico de relativa complexidade, por se 

tratar de um fenômeno não diretamente observado e que auxilia na explicação e no 

entendimento das diferentes ações e escolhas individuais. Diante das dificuldades de oferecer 

respostas satisfatórias à explicação da conduta humana, o estudo sobre motivação se apresenta 

cada vez mais associado a outros conceitos de sentido próprio (GONDIM; SILVA, 2004). 

Portanto, as pesquisas atuais na área mostram a tendência de integrar a motivação 

a vários outros conceitos, tais como: satisfação, desejo, energia, comprometimento, 

envolvimento, ajustamento no trabalho, desenho de cargos, crenças, valores, metas, 

expectativas, clima organizacional, recompensas extrínsecas e intrínsecas. Se, de um lado a 

busca de inter-relações entre motivação e outros conceitos amplia o poder de explicação das 

condutas humanas, que cada vez mais se admite serem multicausais, de outro, essa 

pulverização dificulta a delimitação do próprio conceito de motivação. (GONDIM; SILVA, 

2004). 



35 

 

4.4. Teorias motivacionais 

 

As teorias motivacionais enfocam a motivação a partir de perspectivas distintas, 

mas elas não necessariamente levam a previsões diferentes sobre o comportamento. Partes são 

complementares e tem havido um grande esforço para integrar características de cada uma 

delas. 

As teorias de motivação no trabalho normalmente se preocupam mais com as 

razões do que com as habilidades que levam certos indivíduos a realizar suas tarefas melhor 

do que outros. Dependendo da situação, essas teorias podem prever as escolhas de 

comportamento para a tarefa, o esforço ou a persistência dessas pessoas. Presumindo-se que 

os indivíduos tenham as habilidades necessárias e que os limitadores do desempenho sejam 

relativamente baixos, altos graus de motivação devem levar a bons resultados no trabalho 

(SPECTOR, 2010). 

É importante lembrar que a maioria das teorias sobre motivação foi desenvolvida 

nos Estados Unidos, por norte-americanos, sobre norte-americanos. Precisamos, portanto, 

tomar cuidado ao assumir as recomendações dessas teorias quando se lida com outras 

culturas. 

Assim, a motivação é um conceito universal que deve ser alinhado com o lugar e 

histórico cultural. Aquilo que comprovadamente se mostra um forte aspecto motivador em um 

determinado ambiente ou nação pode ser um enorme fracasso em outro contexto, isto é, as 

estruturas motivacionais variam de acordo com os aspectos culturais. Por exemplo, 

americanos e japoneses diferem em suas atitudes relacionadas a dinheiro, incentivos, trabalho 

em equipe e análise de resultados. Os japoneses tendem a demonstrar reconhecimento pelo 

excelente desempenho oferecendo placas, aplausos e atenção. Os empregados tendem a 

sentirem-se ofendidos se receberem incentivos materiais, porque essa forma de recompensa 

dá a entender que eles poderiam trabalhar ainda mais. Nessas empresas, os bônus são 

oferecidos por tempo de casa, gênero e estado civil (GIBSON, 2006).  

Martins (2006b) distingue três grandes abordagens dentro das teorias da 

motivação em contexto organizacional: as Teorias do Processo, as Teorias do Reforço e as 

Teorias do Conteúdo. 

As Teorias do Processo, conforme Santos (1999 apud MARTINS, 2006b), 

focalizam-se nos processos cognitivos pelos quais os indivíduos decidem como agir e 

colocam a ênfase num conjunto de elementos psicológicos subjacentes ao comportamento 

humano, isto é, como ele é direcionado e sustentado. O grande pressuposto dessa abordagem é 
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que os principais determinantes do comportamento humano são as crenças e as expectativas 

que os indivíduos possuem relativamente aquilo que lhe pode suceder no futuro se seguirem 

determinado curso de ação. 

As Teorias do Reforço, de acordo com Santos (1999 apud Martins 2006b), 

baseiam-se no pressuposto fundamental da teoria de Skinner - a idéia que todo o 

comportamento depende das suas conseqüências. Assim, as decorrências de atitudes passadas 

afetam inevitavelmente as ações e comportamentos futuros num processo cíclico de 

aprendizagem, sendo que todo o comportamento pode ser aprendido. A teoria do reforço de 

Skinner coloca a ênfase nas conseqüências do comportamento humano e no modo como este 

pode ser manipulado nas diferentes situações. As conseqüências são usualmente designadas 

de reforço. 

As Teorias do Conteúdo caracterizam-se por estarem mais diretamente ligadas à 

análise dos motivos do comportamento humano numa perspectiva mais abrangente do que a 

mera restrição aos contextos de trabalho; elas visam explicar a motivação humana a partir das 

necessidades (ou carências), afirmando que a conduta é orientada para sua satisfação. Sua 

preocupação é apontar os diferentes tipos de necessidades que orientam as ações humanas 

(PEREZ-RAMOS, 1990; MARTINS, 2006b). 

Para Gondim e Silva (2004), essas teorias se sustentam no conceito de 

necessidade e partem da premissa de que há uma energia ou força que excita ou gera uma 

tensão interna no organismo, experimentada subjetivamente como um impulso ou desejo para 

agir de modo que se reduza a força deste mesmo impulso, tensão ou desejo. Em certo sentido, 

elas estariam interessadas em desvendar os aspectos individuais biológicos e psicológicos que 

desencadeariam impulso ou desejo; em outras palavras, a falta ou a carência de algo a ser 

suprido. O quadro abaixo, baseado nos estudos de Martins (2006b), apresenta a classificação 

das teorias sobre motivação: 

 

Quadro 1– Classificação das Teorias Motivacionais 

Teorias Motivacionais 

Teorias do Conteúdo Procuram explicar quais fatores motivam as 
pessoas 

Teorias de Processo Procuram explicar como funciona a 
motivação 

Teorias do Reforço Enfatizam o porquê da manutenção da 
motivação 

Fonte: Baseado em Martins (2006). 
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Duas teorias do Conteúdo motivacionais foram formuladas na década de 1950 e, 

embora atualmente questionadas em relação à sua validade, é provável que sejam as 

explicações mais conhecidas sobre a motivação no contexto do trabalho. São elas: a 

Hierarquia das Necessidades de Maslow e a Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg. 

Embora sejam antigas, alguns autores ressaltam a relevância de conhecê-las por, pelo menos, 

duas razões: (1) elas representam os fundamentos sobre os quais as teorias modernas se 

desenvolveram e (2) alguns gestores ainda utilizam esses conceitos e terminologia para 

explicar a motivação dos seus funcionários (ROBBINS, 2009). 

A teoria de Abraham Maslow será aqui descrita por sua importância e íntima 

relação com a teoria de Frederick Herzberg. 

A teoria sobre a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow (1943) se 

baseia muito em sua experiência clínica e parte da premissa que as necessidades humanas têm 

origem biológica e estão dispostas em uma hierarquia que deixa implícita a hipótese 

antropológica de que o homem tem uma propensão para o auto-desenvolvimento e o 

crescimento pessoal (GONDIM; SILVA, 2004). 

 Seus princípios não estavam relacionados a preocupações com a eficiência 

organizacional e a produtividade, como no caso dos estudos desenvolvidos pelos psicólogos 

da Escola das Relações Humanas. Ao contrário, as teorias de Maslow voltavam-se 

principalmente para o estudo da teoria da personalidade e do desenvolvimento humano, 

independentemente de preocupações com eficiência organizacional. Segundo Maslow, o ser 

humano tem necessidades complexas que podem ser hierarquizadas (MOTTA, 2006). 

O modelo de hierarquia das necessidades proposto por Maslow é uma das teorias 

motivacionais mais citadas e discutidas. Ela organiza as necessidades humanas num modelo 

piramidal com necessidades psicológicas básicas na parte inferior e necessidades de auto-

realização no topo. As necessidades básicas precisam ser satisfeitas para garantir a existência 

da pessoa, sua segurança e requisitos de contato humano. As necessidades de mais alta ordem 

referem-se ao desenvolvimento pessoal e ao alcance do potencial do indivíduo. Antes que as 

necessidades de nível maior sejam ativadas, as necessidades de nível mais baixo precisam ser 

satisfeitas (DuBRIN, 2006). 

Os cinco níveis de necessidades humanas propostos por Maslow (figura 1) são 

assim descritos (GONDIM; SILVA, 2004; DuBRIN, 2006): 

• Necessidades fisiológicas: no primeiro nível estão as necessidades básicas, 

indispensáveis à sobrevivência do indivíduo e da espécie. Ex: necessidade de 

água, ar, alimento, repouso e sono;  
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• Necessidades de segurança: no segundo nível estão as necessidades 

relacionadas à obtenção de um ambiente seguro, ou seja, segurança contra 

fatos ou situações ameaçadoras; 

• Necessidades sociais: as necessidades neste nível referem-se ao pertencimento 

e aceitação de outras pessoas e grupos sociais;  

• Necessidade de estima: as necessidades neste nível incluem auto-respeito 

baseado em realização genuína e respeito dos outros, prestígio, 

reconhecimento, busca de status e valorização social;  

• Necessidade de auto-realização: condição máxima de crescimento pessoal e de 

busca contínua pelo auto-aperfeiçoamento.  

O modelo de Maslow propõe a noção de necessidade como fonte de energia das 

motivações existentes no interior das pessoas. O autor foi um dos primeiros a valorizar o 

caráter interior da motivação (BERGAMINI, 2008). 

O próprio Maslow defende que os três primeiros níveis de sua hierarquia, que 

visam ao atendimento de suas necessidades básicas, ao serem realizadas, desaparecem as 

tensões a elas inerentes. Já as necessidades de auto-estima e auto-realização jamais serão 

completamente satisfeitas, mantendo-se sempre como reduto de força motivacional 

(BERGAMINI, 2008). 

Portanto, um princípio básico da hierarquia das necessidades é que, à medida que 

necessidades num determinado nível são satisfeitas, elas perdem sua potência (força). O nível 

seguinte de necessidade é então ativado. Uma necessidade satisfeita deixa de ser um 

motivador (DuBRIN, 2006). 

Ressalta-se que, apesar dessas necessidades estarem hierarquizadas, não significa 

dizer que o indivíduo caminhe linearmente para a satisfação delas. Não existem estágios 

predefinidos e definitivos a serem atingidos: as necessidades variam e se modificam de acordo 

com as experiências individuais ao longo da vida. As necessidades fundamentais vêm à tona 

e, uma vez satisfeitas, as mais complexas voltam a manifestar-se. Assim, esse processo pode 

alternar-se muitas vezes, variando o grau de intensidade e o tipo de necessidade do indivíduo 

(MOTTA, 2006). 

Cabe lembrar que a ordem de manifestação das necessidades proposta por 

Maslow seria universal, em uma progressão esperada, partindo do que é mais premente para o 

ser humano, como sua sobrevivência, passando pelas necessidades de naturezas sociais e 
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psicológicas. A organização hierárquica segue o critério da não satisfação. Assim, a 

necessidade menos satisfeita é a que prepondera em determinado momento, na busca de um 

equilíbrio. 

No geral, a teoria de Maslow não foi comprovada mediante pesquisa de campo. 

Ele próprio alegou que a teoria da auto-realização em si e por si só não era suficiente, já que 

os pressupostos devem ser formulados de modo mais amplo, levando em consideração fatores 

como o bem estar das outras pessoas e da organização como um todo (GIBSON, 2006). 

No entanto, apesar da falta de sustentação empírica, a teoria da hierarquia das 

necessidades tem tido um impacto relevante nas organizações. Ela continua a ser ensinada aos 

atuais e futuros gestores, ajudando a focar a atenção na importância de se satisfazer as 

necessidades dos funcionários no trabalho (SPECTOR, 2010). Assim, a teoria de Maslow é 

particularmente importante no ambiente laboral, porque ressalta que as pessoas não 

necessitam apenas de recompensas financeiras, mas também de respeito e atenção dos outros 

(GIL, 2008). 

Bergamini (2006, p.149) conclui sobre a teoria de Maslow: 

É, portanto, central em Maslow o ponto de vista segundo o qual o comportamento 
motivacional seja sintoma tipicamente humano a partir do qual cada um já traz em si 
como que uma predisposição à satisfação das necessidades. Assim, ele leva o 
homem à procura de suas próprias metas, classificadas como respostas 
consumatórias e que, por isso mesmo, são um tipo de técnica que visa reduzir o 
desconforto. É dessa forma que a motivação pode ser vista, então, como uma forma 
de redução de necessidade, redução da tensão, redução de impulso e redução da 
ansiedade.  

Na figura abaixo se observa a representação gráfica das necessidades propostas 

por Maslow 

 

 

 

 

 

 

 
         

 
Fonte: Pesquisa cadastral direta, 2012 
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4.4.1. Teoria dos Dois Fatores ou de Frederick Herzberg 
 

Uma das teorias motivacionais que mais têm sido exploradas nasceu do interesse 

de Frederick Herzberg em pesquisar, diretamente no contexto de trabalho, os fatores que se 

acham relacionados com a satisfação, assim como aqueles que determinam a insatisfação no 

ambiente de trabalho. Este estudo, portanto, desenvolvido no final da década de 50, parte do 

princípio de que o trabalho pode ser ao mesmo tempo, fonte de satisfação ou de insatisfação. 

Deste modo, partindo do pressuposto de que a relação de uma pessoa com seu 

trabalho é básica e que essa atitude pode determinar o seu sucesso ou fracasso, Herzberg 

investigou a seguinte questão: “O que as pessoas desejam de seu trabalho”? (ROBBINS, 

2009). 

Herzberg usou em sua pesquisa uma entrevista como técnica de coleta de dados, 

na qual o tema principal consistia em identificar uma ocasião onde o entrevistado teria se 

sentido excepcionalmente “bem” ou excepcionalmente “mal” em relação ao seu trabalho; não 

somente o atual, mas também em outro qualquer do passado. As respostas foram tabuladas e 

catalogadas (BERGAMINI, 2006; ROBBINS, 2009).  

A amostragem da pesquisa foi formada por 715 indivíduos, entre os quais se 

encontravam cientistas, engenheiros, supervisores, técnicos e montadoras diaristas. Portanto, a 

amostra utilizada envolveu toda uma organização em seus diferentes níveis (BERGAMINI, 

2006). 

Para Bergamini (2006), a partir deste estudo, chegou-se a resultados 

surpreendentes, que devem ser considerados cuidadosamente.  O primeiro mostrou que os 

objetivos motivacionais almejados variam de acordo com cada categoria de cargos. O 

segundo, concluiu que as respostas dadas pelas pessoas que se sentiam bem com seu trabalho 

eram bastante diferentes daquelas que se sentiam mal; algumas características estavam 

consistentemente relacionadas com a satisfação no trabalho e outras com a insatisfação. 

As verificações feitas no decorrer destes estudos, corroboradas por muitas outras 

investigações por processos diferentes, mostram que os fatores capazes de produzir satisfação 

(e motivação) no trabalho são independentes e distintos dos fatores que conduzem à 

insatisfação. Como precisam ser examinados fatores distintos, dependendo de se tratar de 

satisfação ou insatisfação no trabalho, percebe-se que esses dois sentimentos não são opostos 

um ao outro. Assim, o oposto de satisfação no trabalho não é insatisfação, mas sim nenhuma 

satisfação no trabalho; e, da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é 

satisfação, mas sim nenhuma insatisfação no trabalho. Portanto, a eliminação das 
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características de insatisfação de um trabalho não o torna via de regra satisfatório 

(HERZBERG, 1997; ROBBINS, 2009). 

Os fatores positivos foram chamados de motivadores, e os negativos de 

higiênicos. Em conjunto, esses dois fatores passaram a ser aludidos por vários autores como a 

teoria dos dois fatores, teoria bifatorial ou da motivação de Herzberg. 

A teoria dos Dois Fatores de Herzberg afirma que a motivação resulta da natureza 

do trabalho em si, e não de recompensas externas ou das condições de trabalho. As 

necessidades humanas no trabalho estão divididas em duas categorias- as derivadas da 

natureza animal dos seres humanos, como as necessidades físicas, e as que são relacionadas a 

um nível mais elevado, habilidade única dos humanos para o crescimento psicológico. Os 

aspectos do trabalho relevantes às necessidades de natureza animal são chamados fatores de 

higiene. Os aspectos de trabalho importantes para as necessidades de crescimento são 

chamados fatores de motivação (SPECTOR, 2010). 

Herzberg trata que os fatores higiênicos ou extrínsecos estão associados com o 

contexto do trabalho, ou seja, dizem respeito às condições nas quais as pessoas desenvolvem 

seu trabalho. Envolvem: salário, benefícios e promoções, políticas e diretrizes da organização, 

estilo de supervisão, segurança no emprego e relações interpessoais. Estes fatores não são 

estímulos suficientes para mobilizar o indivíduo à ação em busca da satisfação e denominam-

se “higiênicos” porque ajudam a evitar problemas no trabalho. Para Herzberg, a insatisfação 

está ligada mais com o ambiente laboral do que com a natureza do trabalho em si. 

(CHIANENATO, 2004b; AMARAL, 2011).  

Estes fatores higiênicos devem estar presentes, senão a produtividade pode ser 

comprometida, contudo, a organização não deve basear sua política de gestão de pessoas 

somente nesses estímulos. Diversos estudos mostram que eles oferecem resultados 

temporários: os indivíduos se acostumam com maiores níveis salariais, com uma chefia 

democrática e com programas de participação, prêmios e outras mobilizações. Eles reagem de 

modo satisfatório aos primeiros incentivos e a produção aumenta. Porém, após certo período, 

tendem a se habituar e o desempenho decresce. Portanto, os seres humanos podem ser 

condicionados, todavia, quando os estímulos diminuem, as respostas caem (MOTTA, 2006). 

No entanto, para Lewis e Pearson (1964, apud BERGAMINI, 2006), quando os 

incentivos satisfazem necessidades psicológicas do indivíduo, tais como segurança emocional, 

estima por parte dos supervisores, status mais elevado, relações mais satisfatórias dentro do 

trabalho e reconhecimento profissional, tais incentivos retêm uma capacidade potencial 
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continuada de proporcionar prazer ao trabalhador e impulsioná-lo à melhoria do seu 

desempenho. 

Para Herzberg, os fatores motivacionais ou intrínsecos estão relacionados com o 

conteúdo do trabalho ou as funções exercidas. Envolvem: o trabalho em si, responsabilidade, 

crescimento, progresso, realização pessoal e autonomia. Estes fatores, sentidos como 

necessidades, em alto grau têm a propriedade de impulsionar as pessoas à ação, ou seja, de 

motivá-las. Estão associados com fontes de satisfação no trabalho (CHIAVENATO, 2004b; 

AMARAL, 2011).  

 Os fatores motivacionais de Herzberg, capazes de gerar maior envolvimento e 

dedicação do indivíduo para com a organização, referem-se à necessidade de autorrealização 

humana descrita por Maslow, que está relacionada com a identidade dos indivíduos e com o 

sentido que eles atribuem às suas ações. Já os fatores de manutenção estão ligados com 

necessidades de ordem inferior e são extrínsecos os individuo; trata-se dos elementos 

fornecidos ao trabalhador para o desempenho de suas atividades como condição de trabalho, 

contexto, benefícios, salário e política institucional (MOTTA, 2006; PILATTI, 2008). 

Portanto, a análise da teoria de Herzberg mostra íntima relação com a hierarquia de 

necessidades de Maslow (figura 2). Partindo de ênfases diferentes, Maslow (necessidades) e 

Frederick Herzberg (satisfações) chegaram ao mesmo resultado final (realização), como fator 

mais importante da motivação (LOPES, 1980). 

 

 

Figura 2 - Hierarquia das Necessidades de Maslow e Teoria de Herzberg 

 
Fonte: Adaptado de Queiroz (1996) apud Pilatti (2008). 
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Para Maximiniano (1995), é a combinação do ambiente e do conteúdo do trabalho 

que faz funcionar o “motor interno”- um sem o outro é ineficaz. Para que os fatores de 

motivação sejam eficazes, é preciso haver uma base de segurança psicológica e material, 

representada pela presença de fatores extrínsecos. Da mesma forma, para que os fatores de 

satisfação tenham o efeito positivo desejado sobre o desempenho, é preciso que o trabalho 

ofereça algum grau de desafio ou interesse para o trabalhador. 

Outro aspecto de interesse prático do trabalho de Herzberg é o de poder distinguir 

as pessoas em tipos ou estilos motivacionais diferentes. Para ele, há indivíduos voltados 

essencialmente à procura da realização, da responsabilidade, do crescimento, da promoção do 

próprio trabalho e do reconhecimento merecido - essas pessoas são tidas como tipos que 

“procuram motivação”. A tarefa em si adquire grande significado para elas e fatores 

ambientais pobres não lhes criam grandes dificuldades, pelo contrário, elas são muito 

tolerantes para com eles. 

Por outro lado, existem pessoas cujo referencial ambiental adquire grande 

importância, centrando sua atenção em elementos tais como o pagamento, vantagens 

adicionais, competência da supervisão, condições de trabalho, segurança, política 

administrativa e os colegas de trabalho. A esses indivíduos Herzberg chama de tipos que 

“procuram manutenção”. 

Assim sendo, alguns autores, analisando o trabalho de Herzberg, mostram que, 

como os objetivos e as expectativas individuais dependem de elementos próprios de cada um, 

os indivíduos motivam-se de forma diferente. Dessa forma, não é possível dizer que a 

empresa, o administrador ou outro externo motive alguém. A organização e os gestores 

podem implantar políticas que ofereçam diferentes fatores de satisfação visando atender 

vários tipos de necessidade, porém cada indivíduo poderá se motivar ou não com as políticas 

desenvolvidas com a gerência. Os mesmos fatores a partir dos quais um indivíduo poderá 

motivar-se não afetará outro, dada a variação das necessidades intrínsecas das pessoas e dos 

significados que estas atribuem à experiência nas relações de trabalho (MOTTA, 2006). 

Para aumentar a motivação no trabalho, Herzberg sugere que a tarefa seja 

enriquecida, isto é, ampliada em termos de responsabilidade, de objetivos e desafios, o que ele 

chamou de enriquecimento de cargos. 

Enriquecimento de cargos significa a reorganização e ampliação do cargo, no 

sentido de aumentar a satisfação profissional intrínseca. É um processo que, em linhas gerais, 

procura introduzir fatores motivacionais em cargos que não os têm, porque refletem uma 
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extrema especialização do trabalho (MAXIMINIANO, 1995; CHIAVENATO, 2008). Este 

assunto será abordado com mais detalhes no próximo item. 

Um dos principais resultados imediatos derivados das contribuições de Herzberg 

foi o desenvolvimento, em escala apreciável, dos estudos sobre motivação no próprio 

ambiente ocupacional.  Até 1959, época que este autor apresentou sua teoria, poucos esforços 

tinham sido realizados nesse sentido, o que se explica pelo fato de que, anteriormente, as 

formulações teóricas sobre motivação se baseavam principalmente em observações clínicas e 

estudos de laboratório (Maslow, 1954). Herzberg veio preencher esse vazio com seus esforços 

dirigidos a compreender a importância da motivação no ambiente organizacional transferindo 

a tarefa de pesquisar o fenômeno motivacional para a situação real de trabalho (PEREZ-

RAMOS, 1990). 

Além disso, independente das críticas que sofreu, a teoria de Herzberg tem grande 

apelo intuitivo e parece ainda influenciar ações de administradores. Afinal, se muitos 

acreditam no poder motivacional do enriquecimento de cargos, segundo a qual o trabalho em 

si é a principal fonte de motivação dos empregados, isto se deve em grande parte à alegação 

da Teoria dos Dois Fatores. Ademais, não se pode negar o valor de sua teoria enquanto marco 

da psicologia do trabalho independentemente da impossibilidade de uma apreciação segura de 

sua validade científica- Herzberg foi o primeiro investigador a colocar a ênfase na motivação 

intrínseca derivada do próprio trabalho. O valor de uma teoria não se resume apenas à 

comprovação empírica, mas inclui também o seu valor enquanto discurso que influencia 

práticas cotidianas e que forma visões acerca do trabalho e dos trabalhadores. Não há manual 

de psicologia do trabalho que ignore Herzberg apesar de, em muitos destes livros, sua teoria 

seja apresentada como extemporânea (BORBA, 2009). Apenas para reforçar sua importância 

na área dos recursos humanos, seu polêmico artigo “One more time: how do you motivate 

employees?”, publicado em 1968, tinha vendido 1,2 milhões de reimpressões até 1987, e foi o 

artigo mais solicitado da Harvard Business Review. 

Em síntese, para Herzberg, os fatores motivacionais ou satisfacientes relacionam-

se com as tarefas e os cargos exercidos por uma pessoa, sendo que se forem tidos como 

ótimos, o indivíduo ficará satisfeito, razão pela qual se denominam satisfacientes, e, se não 

forem assim considerados, o funcionário estará insatisfeito. Nesta vertente, para que haja 

satisfação, Herzberg apresenta o enriquecimento de cargos, o que trará aumento na motivação 

e na produtividade. Enquanto a satisfação está ligada ao cargo e a atividade, a insatisfação 

está relacionada com o salário, benefício, clima organizacional e outros fatores 

(CHIAVENATO, 2004a).  
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Quadro 2 – Fatores higiênicos e motivacionais 

Fonte: Pesquisa cadastral direta, 2012. 

 

4.5. Enriquecimento do trabalho 

 

A maioria das pessoas é motivada por um leque de necessidades que vão bem 

além da sobrevivência e pertencimento social. Para alguns indivíduos o caminho da 

autoestima está em alcançar níveis cada vez mais elevados de destaque e reconhecimento e 

para outros é decorrência da obtenção do poder, da autoridade e da responsabilidade. É pela 

satisfação dessas necessidades, principalmente por meio do trabalho, que as pessoas se sentem 

ajustadas e podem crescer e desenvolverem-se como seres humanos mais plenos (COHEN, 

2003).   

Além dessas necessidades de realização, reconhecimento, responsabilidade etc., 

os seres humanos parecem querer algo mais, algo que, de alguma maneira, reflita o potencial 

interior de cada pessoa. O termo auto-realização identifica esse nível de necessidades. A auto-

Fatores Higiênicos 

Afetam a insatisfação com o trabalho 

Fatores Motivacionais 

Afetam a satisfação com o trabalho 

Contexto do cargo 

(Como a pessoa se sente em relação à empresa) 

Conteúdo do cargo 

(Como a pessoa se sente em relação ao cargo) 

 

• Condições físicas do trabalho  

• Salários e prêmios de produção  

• Benefícios e serviços sociais  

• Políticas da Organização 

• Relação com a chefia e colegas 

• Segurança no emprego 

• Qualidade da supervisão 

• Condição necessária, mas não suficiente para manter 

boa produção. 

• Atendem a necessidades básicas dos indivíduos 

 

 

• Status 

• O trabalho em si mesmo 

• Oportunidade de promoção 

• Crescimento profissional  

• Reconhecimento  

• Responsabilidade e Autonomia 

• Realização pessoal 

• Dependem das características específicas de cada 

indivíduo ou grupo 

• Necessidades ligadas à autorrealização e à 

autoestima  

• Fatores motivacionais, enquanto mantidos, retêm 

os indivíduos na organização. 
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realização é o próprio fazer, o engajamento no próprio ato que traz sua própria recompensa 

(COHEN, 2003).   

Outra maneira de pensar em autorrealização é conhecida como necessidade de 

competência ou virtuosidade. Até crianças bem pequenas podem passar horas tentando 

dominar habilidades, aptidões e qualificação que não estão diretamente ligadas a qualquer 

segurança ou recompensa social. O prazer intrínseco de dominar uma tarefa complexa pode 

ser um poderoso elemento de motivação, independentemente da remuneração ou 

reconhecimento recebidos. Algumas pessoas têm empregos que envolvem alto nível de 

criatividade, imaginação e habilidade para resolver problemas- tarefas que as levam a 

trabalhar horas sem sequer notar o esforço. Elas podem reconhecer a importância de 

recompensas que satisfaçam outras necessidades, como a segurança de renda, o apreço da 

organização e assim por diante; mas muitas insistem que o principal é a satisfação de realizar 

um trabalho criativo (COHEN, 2003). 

Embora as necessidades de sobrevivência, contato social, autoestima e 

autorrealização pareçam operar universalmente para todos em algum momento, cada pessoa 

tem intensidades diferentes de cada necessidade e essas mudam em distintas situações. Entre 

os psicólogos há discordância sobre se essas necessidades mencionadas existem 

simultaneamente ou se, na verdade, haveria uma hierarquia de importância. Essa controvérsia 

parece refletir a principal diferença entre os pontos de vista de Maslow e de Herzberg- o 

primeiro propondo o modelo hierárquico, o segundo insistindo em que as necessidades de 

sobrevivência (“fatores de higiene”) e as de crescimento (“motivações”) existem em 

dimensões independentes (COHEN, 2003). 

Há uma considerável evidência de que não existe hierarquia e que as necessidades 

de nível inferior (aquelas voltadas à sobrevivência) devem ser satisfeitas antes que a pessoa 

possa dedicar energia às de nível mais alto. Um exemplo citado com freqüência é o de um 

homem faminto que não se preocupara com a auto-estima antes de saciar sua fome. Na área 

do desenvolvimento infantil também se encontram evidências que sustentam essa opinião. 

Crianças privadas de satisfações básicas nos primeiros anos de vida apresentam muitas vezes 

um limitado grau de crescimento psicológico total e tendem a permanecer inseguras na fase 

adulta (COHEN, 2003). 

Por outro lado, as exceções são muitas: exemplos de indivíduos que dão pouca 

atenção às suas necessidades primárias, dedicando suas energias às atividades intelectuais ou 

criativas. Nos estudos organizacionais há também evidências que indicam que as necessidades 

de nível mais elevado podem existir separada e paralelamente às necessidades de 
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sobrevivência. Foi demonstrado que trabalhadores descontentes com salários, condições de 

trabalho, benefícios adicionais e assim por diante respondem positivamente a melhores 

oportunidades de responsabilidade e progresso, bem como a uma ampliação das próprias 

tarefas (COHEN, 2003). 

Alguns pesquisadores argumentam que a noção de uma hierarquia não é 

especialmente relevante para o administrador, o importante é reconhecer o significado das 

necessidades humanas de nível mais elevado como elemento motivador fundamental no 

trabalho. Eles destacam que uma organização só vê um panorama limitado das necessidades 

humanas quando dá apenas atenção a coisas como remuneração e condição de trabalho e 

deixa de lado a estima do trabalhador, o sucesso e a auto-realização (COHEN, 2003). Deste 

modo, é importante que o gestor conheça como as características da tarefa representam um 

papel significativo no nível de motivação do funcionário. 

Assim, a teoria dos dois fatores de Herzberg, propõe o enriquecimento do trabalho 

que constitui a maneira de obter satisfação intrínseca por meio do cargo, através do acréscimo 

de variedade, autonomia, significado do trabalho, identidade com as tarefas e retroação. Para 

ele, os cargos não são suficientemente grandes para maioria dos indivíduos e precisam ser 

redimensionados. Portanto, o enriquecimento de cargos consiste em aumentar de maneira 

deliberada e gradativa os objetivos, responsabilidades e desafios das tarefas para ajustá-las às 

características progressivas do ocupante (CHIAVENATO, 2008).  

Chiavenato (2003) considera o enriquecimento do cargo como a substituição de 

tarefas simples por serviços mais complexos para acompanhar o crescimento individual de 

cada trabalhador, oferecendo-lhe condições de desafio e satisfação profissional. Essa 

readequação às tarefas depende do desenvolvimento de cada indivíduo e suas características 

pessoais de mudança. 

O enriquecimento do trabalho pode se realizar de forma horizontal (adição de 

novas responsabilidades do mesmo nível) ou vertical (acréscimo do trabalho pela 

complexidade das tarefas). 

O enriquecimento horizontal implica em adicionar tarefas com complexidades 

semelhantes às já existentes. Este acréscimo proporciona maior variedade e pode requerer o 

uso de competências diferentes. Entretanto, por não ter maior complexidade, oferece poucas 

oportunidades de crescimento pessoal e os efeitos positivos podem ser apenas temporários, 

uma vez que o trabalho não oferece mais desafio (HITT, 2007). Há autores que se referem a 

esta prática como engrandecimento do trabalho, enriquecimento lateral ou reforço lateral. 
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O enriquecimento vertical consiste em adicionar tarefas mais complexas e de 

maior responsabilidade, como planejamento, organização e controle, ao mesmo tempo em que 

transfere para outro cargo de nível inferior as atribuições mais simples (CHIAVENATO, 

2008). Há autores que se referem a esta prática como enriquecimento do trabalho ou reforço 

vertical. 

Para Robbins (2009), o enriquecimento de tarefas aumenta o grau em que o 

indivíduo controla o planejamento, a execução e a avaliação do seu trabalho. Essa prática 

organiza as tarefas de modo a permitir que a pessoa execute uma atividade completa e que 

seja capaz de avaliar e corrigir seu próprio desempenho.  

Segundo Maximiniano (2009), o enriquecimento do trabalho também prevê a 

potencialização do trabalhador, por meio do aumento de seus poderes de decisão, o que o 

autor chama de empowerment. 

De acordo com Chiavenato (2008), a readequação ou enriquecimento do cargo 

melhora a qualidade de vida no trabalho e o relacionamento entre as pessoas. Espera-se não 

somente uma melhoria das condições de trabalho, mas, sobretudo um aumento da 

produtividade e redução das taxas de rotatividade e de absenteísmo dos trabalhadores. Uma 

experiência desse tipo sugere: reeducação da gerência e da chefia, descentralização da gestão 

de pessoas, delegação de responsabilidades, maiores oportunidades de participação etc. 

Na linha dos fatores motivacionais de Herzberg, o enriquecimento do cargo ocorre 

com níveis maiores de desafio no trabalho, estímulo para realizações, existência de 

oportunidades para crescimento, previsão de responsabilidade, opinião e reconhecimento. 

Estes fatores convergem com os estudos de Richard Hackman e Greg Oldham (1976) que 

identificaram cinco características importantes para tornar o trabalho mais intrinsecamente 

significativo para as pessoas e, portanto, mais propenso a satisfazer suas necessidades de 

ordem mais elevada: variedade, autonomia, significado e identidade das tarefas e opinião.    

Para Chiavenato (2008), essas condições fazem com que o cargo seja imbuído dos chamados 

fatores motivacionais ou satisfacientes: 

Variedade: significa a utilização de novas e diferentes competências do 

profissional ao realizar suas tarefas. Um cargo com variedade elimina a rotina e torna-se 

desafiante, porque o ocupante deve utilizar várias de suas habilidades e capacidades para 

completar o trabalho com sucesso. Não existe variedade quando o cargo é sequencial e 

monótono, quando seu trabalho é rigidamente programado por terceiros, quando sua área de 

atuação é limitada e quando os insumos de seu trabalho dependem totalmente do 

gerente/gestor.  
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Autonomia: significa que o funcionário tem independência pra estabelecer seu 

cronograma de trabalho e para influir nos procedimentos por meio dos quais esse trabalho é 

conduzido. Ocorre falta de autonomia quando os métodos de trabalho são previamente 

determinados, a mobilidade física da pessoa é restrita e os intervalos são rigidamente 

controlados. 

Significado das tarefas: diz respeito à extensão em que um trabalho exerce 

impacto sobre a organização. É importante porque as pessoas precisam visualizar de que 

maneira o trabalho que elas realizam contribui para o funcionamento da empresa ou 

instituição. Com isso, o trabalhador pode criar condições para adequar seu cargo às 

necessidades da organização. Quanto mais o trabalhador tem noção do significado das tarefas 

que executa, maior a importância que percebe em seu trabalho, maior sua contribuição e mais 

elevada a responsabilidade. Há falta de significado das tarefas quando a pessoa recebe apenas 

ordens e comandos para cumprir e nenhum esclarecimento sobre a finalidade ou objetivos do 

trabalho. 

Identidade com a tarefa: refere-se ao grau que o cargo requer que a pessoa 

execute e complete uma unidade integral do trabalho. A identidade se relaciona com a 

possibilidade de a pessoa efetuar um trabalho inteiro e poder claramente identificar os 

resultados de seus esforços. O trabalhador identifica-se com a tarefa na medida em que a 

executa integralmente, como produto final de sua atividade que lhe dá uma noção da 

totalidade, extensão e objetivo a alcançar. Há falta de identidade quando o profissional exerce 

atividades fragmentadas, parciais e incompletas, que ele ignora para que servem e quando o 

trabalho é determinado pela gerência. 

Opinião ou Retroação: envolve obter informações precisas em relação à eficácia 

do desempenho na produção dos resultados. A retroação funciona como um retorno que a 

pessoa obtém referente ao resultado do seu trabalho. Ela permite uma contínua e direta auto-

avaliação do desempenho sem necessidade de julgamento periódico de seu superior ou de 

qualquer órgão externo. 

Para Hackman e Oldham (1976 apud GONDIM, 2004), as dimensões centrais do 

cargo produzem três estados psicológicos críticos que conduzem a resultados pessoais e de 

trabalho que afetam a motivação, a satisfação e a qualidade do trabalho. As dimensões 

variedade de habilidades, identidade e importância da tarefa interferem de modo substancial 

na experiência proporcionada ao trabalhador em relação ao significado do seu trabalho. A 

dimensão autonomia repercute na percepção autonomia do trabalhador relacionada à tarefa 
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que executa. Por fim, a dimensão opinião proporciona ao trabalhador maior ou menor 

conhecimento dos resultados oriundos do seu trabalho. 

De acordo com Kanfer (apud HITT, 2007), as pesquisas, de modo geral, têm 

respaldado o modelo de Hackman e Oldham, revelando que a percepção dos funcionários 

sobre as características da tarefa tem a ver com a motivação e, em menor proporção, com o 

desempenho. Entretanto, descobriu-se que vários eventos influenciam o fato de os 

empregados serem, ou não, motivados por trabalhos enriquecidos. 

Portanto, Hackman e Oldham (1975 apud GONDIM, 2004) mostram que a 

relação das características principais de uma tarefa e dos estados psicológicos deve também 

considerar a mediação de efeitos moderadores, tais como qualificação para realizar a tarefa, 

motivação pela necessidade de crescimento pessoal e profissional e o nível de satisfação com 

o contexto formal e informal de trabalho.  

A importância de se considerar os fatores de mediação existentes entre as 

dimensões centrais de uma tarefa e as características psicológicas que elas produzem encontra 

apoio no fato de que a qualificação para o exercício de determinada tarefa, o nível de 

comprometimento afetivo e instrumental com esta e com a organização, além das 

características dos contextos físico e psicossocial de trabalho, influenciam decisivamente na 

motivação e na satisfação experimentadas pelo trabalhador (GONDIM, 2004).     

De acordo com que postulam Hackman e Oldham (1975), a relação entre 

dimensões centrais de uma tarefa e os estados psicológicos resultantes ocorre principalmente 

em trabalhadores com níveis elevados de força de necessidade de crescimento. Isso significa 

que o modelo proposto pelos autores é do tipo de adequação pessoa e trabalho, ou seja, apenas 

tipos psicológicos específicos de pessoas poderão responder adequadamente atividades com 

elevada pontuação do potencial de motivação (GONDIM, 2004).     

Desta forma, para Schaubroeck (2000 apud HITT, 2007), trabalhos enriquecidos, 

os quais requerem maior variedade de competências, além de responsabilidade e controle, 

podem também ser mais estressantes para determinados indivíduos.   

Outra consideração em relação à adequação das tarefas está associada a custos e 

depende em parte da disponibilidade de funcionários que desejem envolver-se no trabalho. 

Algumas tarefas não se prestam a um redesenho ou seria muito oneroso alterá-las. As 

considerações de custo certamente desempenharão um papel na decisão entre a manutenção 

de indivíduos mais voltados à segurança, tendentes às tarefas rotineiras, e uma mudança na 

natureza do próprio trabalho. Mais o dinheiro não é a única consideração ao examinar o 
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ajustamento entre motivação e trabalho. A satisfação e o aprendizado organizacional dos 

trabalhadores têm importantes consequências (COHEN, 2003). 

Há ainda diferenças relacionadas ao gênero. Fortes evidências sustentam a noção 

de que os homens tendam a dar maior ênfase à importância do controle, da hierarquia e da 

racionalidade do que as mulheres, enquanto estas destacam a relevância das relações 

interpessoais, das conexões laterais e do julgamento intuitivo (COHEN, 2003). 

Um ponto final que vale mencionar é o fato de que os seres humanos apresentam 

uma habilidade incrível de se acomodar (ou resignar-se) a condições desagradáveis ou 

adversas. Trabalhadores das minas de carvão, aqueles que alimentam caldeiras de um navio e 

assemelhados parecem de alguma forma aceitar essas condições infelizes como uma parte 

normal se suas existências. Talvez muito do sentimento de desconforto, ou indignação, a que 

aludem os cientistas sociais ao descrever alguns desses ambientes de trabalho possam não 

existir tão fortemente nas mentes dos trabalhadores nessas situações. Desse modo, deveríamos 

pensar duas vezes antes de supor automaticamente que o que parece ser uma tarefa repetitiva 

e monótona seja, de fato, assim considerada por quem a executa. O enriquecimento pode ser 

mais bem definido pelo potencial enriquecido (COHEN, 2003). 

 

4.6. Gestão do trabalho na saúde 

 

Não pretendemos, neste capítulo, realizar um debate de natureza acadêmica ou 

uma revisão sistemática sobre o assunto proposto. Sem menosprezar a importância deste tipo 

de reflexão, optamos apenas em descrever, de forma resumida, a Gestão do Trabalho na 

Saúde enfatizando a política de recursos humanos. Atualmente, o termo Recursos Humanos 

(RH) está sendo substituído por “Gestão de Pessoas”, devido à necessidade de tratar o 

indivíduo não mais como um “recurso” humano equiparado aos demais recursos empresariais, 

mas como um elemento diferenciado para o sucesso organizacional.  

Durante um longo período, que se iniciou nos anos 1950 e se estendeu até meados 

dos anos 1980, a preocupação dos gestores públicos na área da saúde voltava-se para o 

financiamento e a organização da assistência à saúde. A questão de recursos humanos, ainda 

que estivesse presente na retórica como fundamental, não se traduzia em foco de atenção 

vinculado à organização da produção do próprio trabalho na sociedade. A abordagem adotada 

pelo setor incluía essa questão como mais um insumo, ao lado dos recursos materiais e 

financeiros, ainda que as seguidas conferências nacionais de saúde, os intelectuais do setor e 
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as conferências específicas de recursos humanos tenham destacado a sua importância e 

especificidade desde a década de 1980 (CONASS, 2011). 

A discussão sobre um novo paradigma do trabalho nas sociedades pós-industriais, 

que se instala com mais nitidez nas décadas de 1980 e 1990, recoloca a centralidade do 

trabalhador nesse processo, ampliando o debate sobre a gestão do trabalho, inclui repensar o 

planejamento e a qualificação do trabalho e do trabalhador, atingindo todos os setores e 

propondo também uma nova agenda para os gestores da saúde (CONASS, 2011). 

Ressaltamos que a realidade do trabalho nos dias atuais evidencia uma 

transformação significativa, caracterizada por uma transição entre o modelo 

taylorista/fordista, que vigorou entre os anos 1950 e 1970, no qual a organização do trabalho 

caracterizava-se pela dominância do trabalho prescrito, com poucas possibilidades de 

intervenção nos processos produtivos e pouca autonomia por parte dos trabalhadores, para um 

modelo tecnológico, baseado na intelectualização do trabalho, cujas principais referências são 

o conhecimento técnico e a qualificação profissional (CONASS, 2011). 

Nesta perspectiva, são demandadas dos trabalhadores e gestores novas 

competências, como uma nova abordagem de gestão de recursos humanos, incidindo, 

principalmente, na incorporação e remuneração da força de trabalho, com requerimentos 

crescentes de qualificação dos trabalhadores (CONASS, 2011). 

Na atualidade, as questões relativas a recursos humanos representam um 

componente crítico para o delineamento de novos paradigmas para os serviços de saúde, em 

especial na área pública. Todos reconhecem que o sucesso de qualquer organização depende, 

em maior ou menor grau, do empenho de cada um de seus integrantes. No caso das 

organizações de saúde, essa observação se aplica de modo radical, porque dependem, 

utilizando as expressões de Dussault (1992, p.11) “[...] de seus operadores, em primeiro 

lugar”, são “organizações profissionais” onde “[...] o saber e as habilidades são formalizadas 

através do processo de formação e as normas definidas pelas ações profissionais”.     

O significado prático do que foi dito acima se encontra presente no cotidiano de 

todos que trabalham nos estabelecimentos de saúde, tanto daqueles que realizam as 

atividades, como dos que são responsáveis pela gestão dos serviços. Os primeiros, os 

executores, têm, muitas vezes, apenas uma vaga idéia dessa questão, mas seu comportamento 

efetivo não deixa dúvidas a esse respeito, na medida em que preservam os limites de máxima 

autonomia possível em cada ato de seu trabalho. Os gestores, ainda que não se apercebam 

formalmente daquele conceito, reconhecem que seu papel no desempenho final da 

organização é muito limitado, restringindo-se apenas à mobilização dos recursos e das 
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condições mais adequadas possíveis para seu funcionamento. Não restam dúvidas que são os 

executores diretos dos serviços de saúde, aqueles que estão “na ponta da linha”, que detêm o 

verdadeiro controle de todo processo produtivo dos Serviços de Saúde (SANTANA, 1993). 

Apesar dos novos paradigmas gerenciais para os serviços de saúde, medidas 

concretas e eficazes dificilmente são operacionalizadas, seja por falta ou timidez das decisões 

políticas, seja porque os esquemas tradicionais não correspondem à complexidade e ao 

dinamismo dos problemas vigentes. Para Kliksbeg (apud SANTANA, 1993), a política de 

pessoal resulta na “... construção de um sistema administrativo amplo que inclua uma série de 

rotinas orientadas basicamente para o controle dos trabalhadores...” Quando hoje sabemos 

que, além da logística, uma política efetiva de pessoal implica uma agenda diferente, que 

contemple temas como a motivação, a participação, o desenvolvimento planejado e contínuo 

dos recursos humanos etc. 

Desta forma, de acordo com Santana (1993), a reversão do quadro de inoperância 

dos serviços de saúde, ao passar pela questão da gerência, não deve postergar a discussão e a 

implementação de medidas efetivas que levem em consideração os seguintes pontos: 

• Reconhecimento do papel central dos profissionais na vida da organização, o 

que implica, no plano institucional, a prática da administração participativa e, 

no âmbito do processo de trabalho, a abertura de espaços para a criatividade e a 

iniciativa do próprio trabalhador, substituindo o controle no desempenho de 

atividades programadas por outrem pela responsabilização para com os 

objetivos e as práticas institucionais; 

• Efetivação de mecanismos regulatórios da autonomia e do corporativismo dos 

profissionais, o que demanda ações e iniciativas dos gestores que extrapolam as 

fronteiras dos serviços de saúde, situando-se no campo das negociações com as 

estruturas do Estado e das organizações corporativas dos trabalhadores.       

Neste sentido, a atual Política do Governo Federal reconhece e valoriza o trabalho 

humano em todas as suas dimensões. No campo da Saúde, a valorização foi marcada em 2003 

com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), 

que assumiu a responsabilidade de formular políticas orientadoras da gestão, formação, 

qualificação e regulação dos trabalhadores da saúde no Brasil (BRASIL, 2013). 

A Gestão do Trabalho em Saúde trata das relações de trabalho a partir de uma 

concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetividade e eficiência 

do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, o trabalhador é percebido como sujeito e agente 
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transformador de seu ambiente e não apenas um mero recurso humano realizador de tarefas 

previamente estabelecidas pela administração local (BRASIL, 2013). 

Nessa abordagem, difundida a partir de 2003, com a criação da SGTES, o trabalho 

é visto como um processo de trocas, de criatividade, co-participação e co-responsabilização, 

de enriquecimento e comprometimento mútuos. Essa política pressupõe a garantia de 

requisitos básicos para a valorização do trabalhador da saúde e  do seu trabalho, tais como: 

Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); vínculos de trabalho com proteção social; 

espaços de discussão e negociação das relações de trabalho em saúde, com mesas de 

negociação permanente e comissões locais de negociação de condições de trabalho; 

capacitação e educação permanente dos trabalhadores; humanização da qualidade do trabalho, 

dentre outros (BRASIL, 2013). 

No entanto, apesar de todos os esforços nas políticas de Gestão da Administração 

Pública, consideramos, infelizmente, que os preceitos ainda estão muito distantes da 

realidade. Há que se avaliar, entender e administrar os trabalhadores, em todos os níveis, com 

uma visão mais aprofundada nas teorias e práticas de comportamento organizacional, levando 

em consideração a motivação profissional, comportamento de grupos, lideranças, 

desenvolvimento pessoal etc.  

 

4.7. Processo de trabalho do cirurgião-dentista na ESF 

 

Na concepção de Marx (apud GONSALVES, 2009), o entendimento do processo 

de trabalho é percebido como uma atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 

apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal entre o 

homem e a natureza. 

Para Merhy (2002, apud GONSALVES, 2009), a respeito da produção, consumo 

e necessidade, o trabalho em saúde possui uma característica peculiar que o distingue de 

outros processos produtivos: ele não é plenamente estruturado, é um processo de intervenção 

em ato, ou seja, a produção de bens e seu consumo ocorrem ao mesmo tempo. Há um 

encontro do agente produtor e agente consumidor, quando interagem suas intencionalidades, 

conhecimentos e representações, configurando um processo de interseção compartilhada, 

operando relações de subjetividade. 

Assim, na concepção teórica desenvolvida por Merhy (2002), o sentido social do 

trabalho em saúde é a produção do cuidado, por meio do qual pode ser alcançada a saúde. 

Logo, os processos de trabalho devem ter a capacidade de intervir nos problemas referentes à 
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saúde, modificando-os e produzindo um resultado com satisfação de necessidades 

(GONSALVES, 2009). 

No Brasil, desde a constituição de 1988, o Ministério da Saúde comprometeu-se 

em reestruturar o modelo de atenção à saúde, partindo de um referencial de saúde como 

direito de cidadania, pressupondo a organização de serviços cada vez mais resolutivos, 

integrais e humanizados. 

O modelo de Atenção Básica privilegia uma abordagem familiar centrada na 

qualidade de vida e na relação das equipes de saúde com a comunidade. A Estratégia Saúde 

da Família (ESF), criada em 1994, não limita seu trabalho a intervenções de nível 

epidemiológico e sanitário. Em seu planejamento, vislumbra trabalhar com a família, da qual 

se deve conhecer o contexto social, político e econômico, bem como sua organização, a fim 

de facilitar o processo de cuidado em saúde (CAVALCANTI, 2010). 

A ESF surge, então, para desempenhar um papel estratégico na construção e 

consolidação do SUS, reafirmando seus Princípios e Diretrizes. O princípio que norteia o 

trabalho diz respeito à qualidade da relação entre o profissional e a família. Desta forma, esta 

estratégia tem a família como sujeito do processo saúde-doença, com características e relações 

próprias e que podem ser parceiras na construção de sua saúde e na melhoria da qualidade de 

vida de seus membros e toda comunidade (COSTA, 2009). 

A equipe de saúde da família deve atuar através da interação entre os diversos 

profissionais que a compõem, no sentido da complementaridade dos saberes, 

compartilhamento de resultados, identificando os problemas de saúde e as situações de risco 

existentes na comunidade. Além disso, a ESF deve constituir-se como porta de entrada da 

população aos serviços de saúde na atenção básica e através de suas equipes tornar-se 

responsável por sua população adscrita de forma integral e resolutiva e instituir práticas que 

rompam com o modelo de atenção centrado no médico e na assistência hospitalar (COSTA, 

2009). 

Os serviços odontológicos foram inseridos nas equipes da saúde da família 

somente em 2001, pela portaria nº 1.444. Assim, foi definido pelo Ministério da Saúde que o 

trabalho das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família estaria voltado 

para reorganização do modelo de atenção e para ampliação do acesso às ações de recuperação 

e promoção da saúde (BRASIL, 2000). 

Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a formação de uma equipe 

de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços para dar 

respostas às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, 
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prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter individual e coletivo 

e mediante o estabelecimento de vínculo territorial (BRASIL, 2010). 

Portanto, foi exigido um perfil profissional com visão ampliada sobre o novo 

modelo de cuidado em saúde, capaz de atuar na comunidade em seus vários aspectos, não 

apenas restrito às ações técnicas curativas destinadas à saúde bucal (BRASIL, 2004). 

A essência desta prática necessita do processo de trabalho conjunto entre as 

Equipes de Bucal e Equipes de Saúde da Família as quais estejam vinculadas. É preciso que 

elas desenvolvam suas atividades em conjunto, garantindo assim efetividade e atendimento 

integral a sua população adscrita.  Assim, recomenda-se que os profissionais de Saúde Bucal 

estejam vinculados a uma Equipe de Saúde da Família e compartilhem a gestão e o processo 

de trabalho com a mesma, tendo responsabilidade sanitária pela própria população do 

território junto à equipe a qual integra, e com jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

O Ministério da Saúde elaborou em 2004 o documento “Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal”. Estas diretrizes apontam para uma reorientação da atenção em 

saúde bucal em todos os níveis e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo o 

conceito do cuidado como eixo norteador do modelo, respondendo uma concepção de saúde 

não centrada somente na doença, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e 

intervenção dos fatores que a colocam em risco, incorporando atividades programáticas de 

forma mais abrangente. Segundo este documento, as Ações das Equipes de Saúde Bucal na 

ESF são (BRASIL, 2004):  

• Ações de Promoção e Proteção de Saúde: podem ser desenvolvidas no nível 

individual e/ou coletivo e visam à redução de fatores de risco, que constituem 

ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.   

• Ações de Recuperação: esse grupo de ações envolve o diagnóstico e o 

tratamento das doenças; 

• Ações de Reabilitação: constituem na recuperação parcial ou total das 

capacidades perdidas como resultado da doença e na reintegração do indivíduo 

ao seu ambiente social e a sua atividade profissional; 

• Prevenção e controle do câncer bucal: consiste em realizar rotineiramente 

exames preventivos para detecção do câncer bucal, garantindo-se a 

continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante 

negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo; 
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• Implantação e aumento da resolutividade do pronto-atendimento: versa em 

organizar o pronto-atendimento de acordo com a realidade local, avaliando a 

situação de risco na consulta de urgência; 

• Inclusão de procedimentos mais complexos na Atenção Básica: deve-se 

considerar a possibilidade de inserir na atenção básica  procedimentos clínicos 

de maior complexidade. Tais procedimentos contribuem para aumentar o 

vínculo, ampliar a credibilidade e o reconhecimento do valor da existência do 

serviço público em cada local, aumentando-lhe o impacto e a cobertura. 

A ampliação das ações de saúde bucal também se faz através de organização de 

visitas domiciliares às pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção, visando à 

identificação dos riscos e propiciando o acompanhamento e tratamento quando necessário. 

Em resumo, o processo de trabalho das ESB fundamenta-se nos princípios da 

universalidade, equidade, integralidade da atenção, trabalho em equipe e interdisciplinar, foco 

de atuação centrado no território-família-comunidade, humanização da atenção, 

responsabilização e vínculo (BRASIL, 2010). 

É fundamental a compreensão que apesar do trabalho em saúde estar pautado em 

normas constitucionais, como no caso da ESF, para Merhy (2008 apud COSTA, 2009) cada 

profissional tem a autonomia de desenvolver o cuidado dentro do espaço se sua micro-

política, entendida aqui como o seu agir cotidiano, de forma dinâmica e criativa, com grande 

capacidade inventiva ou simplesmente de forma prescritiva e mecanizada. 

Desta forma, vemos a grande responsabilidade do profissional que, apesar de toda 

característica normativa presente no Saúde da Família, tem os resultados do seu trabalho 

condicionados de forma definitiva à sua conduta profissional e de toda sua equipe. 

Para a Saúde Bucal esta nova forma de fazer às ações cotidianas representa, ao 

mesmo tempo, um avanço significativo e um grande desafio. Um novo espaço de práticas e 

relações a serem construídas com possibilidades de reorientar o processo de trabalho e a 

própria inserção da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde (BRASIL, 2004). 

Diante do exposto, observa-se que o trabalho do CD na ESF extrapola, e muito, o 

âmbito da cavidade oral, pautando-se na necessidade de uma nova odontologia, no sentido de 

superar o caráter profundamente tecnicista da prática dominante de consultório realizado pelo 

dentista no serviço público. Necessita-se de um profissional empenhado em atividades de 

prevenção, promoção e educação, com disponibilidade para reunir-se com a equipe de saúde e 



58 

 

com a população do seu território. Além disso, deve participar dos processos de planejamento 

e desenvolvimento de ações na sua região, visitando os espaços sociais sempre que for 

necessário para conhecer intimamente a população e suas condições de vida. 
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5. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

5.3. Traçando o perfil sócio demográfico e profissional dos CD 

 

Constatamos o predomínio do gênero feminino, representado por 78,5% dos 

entrevistados, aspecto já evidenciado pela a Associação Brasileira de Odontologia (2012), 

quando afirma que as mulheres são maioria entre os dentistas em 25 dos 27 Estados do Brasil, 

exceções no Acre e em Santa Catarina, ambos com 45%.  

Uma análise do perfil dos pesquisados indica que 71,4% têm faixa etária 

predominante entre 30 e 39 anos, sendo a quase totalidade casados. O estudo ainda aponta que 

os cirurgiões-dentistas com 10 a 15 anos de graduação constituíram 57,1% da amostra, sendo 

que 85,6% têm pós-graduação, em nível de Especialização em Saúde Pública, o que denota 

experiência profissional e capacitação para atuação na área. Observamos que 64,3% possuem 

outra especialidade, sendo a de Prótese Dentária a mais citada. 

Aproximando-se dos resultados desta pesquisa, o estudo realizado por Cotta et al 

(2006), quanto à realização de algum tipo de especialização ou outra pós-graduação de 

profissionais do PSF, mostra que 75% dos médicos têm alguma especialidade. Quanto à 

formação dos enfermeiros, 66,6 % têm cursos de especialização com área de concentração em 

Saúde Pública. Este trabalho, embora não mencione cirurgiões-dentistas, também aponta a 

busca de qualificação dos profissionais no PSF. 

Ao serem indagados sobre atuarem exclusivamente no PSF, 57,1% dos 

entrevistados respondeu afirmativamente. No entanto, o estudo mostrou um número 

relativamente grande de profissionais (42,9%) que concilia outra atividade de trabalho, a 

maioria em consultório particular, com o serviço na PMF de 40hs semanais.  

Corroborando com estes achados, Gomes et al (2010) e Gonsalves (2009), em 

estudo realizado com cirurgiões-dentistas da ESF em municípios da grande Florianópolis e do 

Espírito Santo, respectivamente, identificaram que, além do tempo semanal de trabalho 

dedicado ao emprego público, boa parte dos dentistas também trabalha em clínicas ou 

consultórios privados. 

Este resultado se aproxima ainda ao encontrado por Cotta et al (2006), em 

pesquisa relacionada à disponibilidade de dedicação exclusiva dos integrantes das equipes do 

PSF, na qual observou que 32,1% dos profissionais trabalham em outros locais, ou seja, 

acumulam atividades de trabalho. 
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Todos os participantes da pesquisa, quando questionados sobre o total de seus 

vencimentos, somente declararam a renda da Prefeitura, se esquivando de informar outros 

rendimentos. Portanto, a renda líquida confirmada ficou em torno de sete salários mínimos.  

Esta análise demonstra que o perfil dos CD do PSF de Fortaleza é de profissionais 

jovens, com bom nível de qualificação e um grande percentual harmoniza o trabalho do PSF 

com outras atividades laborais. Acreditamos que esta representação possa ser ampliada para 

as demais categorias profissionais. 

 

5.4. Descrevendo o processo de trabalho do CD 

 

O processo de trabalho do cirurgião-dentista na ESF está pautado na assistência 

curativa e reabilitadora, e em ações de Promoção e Proteção à Saúde bucal em nível 

individual e coletivo. Portanto, a agenda do profissional procura compatibilizar atividades 

clínicas assistenciais com procedimentos coletivos, que são ações educativo-preventivas 

realizadas no âmbito das unidades de saúde, nos domicílios ou nos espaços sociais do 

território. 

Destacamos que as ações de Promoção, Prevenção e Educação em Saúde bucal 

integram um leque de práticas no contexto da saúde coletiva que incluem o desenvolvimento 

de estratégias direcionadas a todas as pessoas da comunidade, abrangendo crianças, jovens, 

adultos e idosos. 

Neste contexto, percebemos que as ações de prevenção à cárie dentária, 

notadamente a orientação de higiene oral e aplicação tópica de flúor com os alunos em idade 

escolar (crianças e adolescentes), figuram como uma prática frequente no rol de atividades 

realizadas no cotidiano pelas equipes de saúde bucal pesquisadas. No entanto, a quase 

totalidade dos dentistas refere que apesar de gostar de trabalhar com Promoção de Saúde, as 

dificuldades estruturais nas escolas e a carência de recursos para ações programadas são 

fatores que provocam insatisfação no cumprimento destas práticas. 

As atividades educativas com grupos, como de idosos, diabéticos e gestantes 

também aparecem no relato dos entrevistados. Contudo, a falta de apoio da gestão e da 

própria equipe de saúde dificulta a realização dessas ações levando ao desinteresse para a 

consecução das mesmas.  

Observamos que o CD não realiza visitas domiciliares rotineiramente. Para 

Franco e Merhy (2003), a visita domiciliar deve ser recomendada somente nos casos em que 

haja indicação clara e com objetivos bem definidos, sendo direcionada para necessidades que 



61 

 

exijam a presença do profissional e este tem que saber exatamente o que fazer no domicílio.  

Outro aspecto a considerar, é a intromissão no espaço privado das pessoas: deve-se evitar a 

visita feita apenas a título de cumprimento de uma programação pactuada. 

As reuniões de equipe fazem parte do cotidiano da ESF para facilitar a 

comunicação, a organização das ações multidisciplinares e a troca de experiências entre os 

participantes. No entanto, verificamos que existe uma restrita aproximação entre os 

profissionais, não ocorrendo uma discussão de trabalho mais abrangente a fim de programar e 

executar ações que levem em consideração à comunidade e suas demandas. 

Desse modo, percebemos que o cirurgião-dentista tem autonomia sobre seu 

processo de trabalho, e elabora de forma individual o planejamento de suas atividades clínicas 

e coletivas com indivíduos ou grupos. 

O desenvolvimento das ações assistenciais é realizado através da demanda 

programada e atendimento clínico às urgências, sendo em média contabilizados seis pacientes 

por turno. São realizados os procedimentos previstos para atenção primária em saúde bucal e 

os serviços especializados são encaminhados para os CEOs municipais e estaduais. 

Geralmente, os profissionais atendem um expediente de trabalho, e no outro realizam e 

planejam ações coletivas ou interdisciplinares. O preconizado pela Diretriz de Saúde Bucal do 

Ministério da Saúde seria 75 a 85% de atendimento clínico em consultório.   

Nesta investigação, constatamos que a principal forma de acesso dos indivíduos 

ao atendimento se dá através do agendamento de consultas. Entretanto, a forma de realizá-lo 

difere muito em cada unidade de saúde pesquisada. Algumas agendam por ordem de chegada 

do usuário e outras utilizam o Acolhimento como estratégia para marcações de consultas. 

Assim, evidenciamos que seria oportuna a padronização da organização dos serviços 

assistenciais em saúde bucal para minimizar as diferentes condutas de acesso do usuário na 

atenção básica, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o 

próprio processo de trabalho. 

Ainda em relação à ações individuais, os exames para detecção de lesões pré- 

malignas e malignas da cavidade oral, preconizados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Fortaleza, foram fragilmente lembrados pelos entrevistados, o que demonstra ser 

imprescindível melhorar a conscientização dos profissionais para a importância de realizá-los, 

com a finalidade de prevenir e controlar o câncer de boca. 

Em síntese, o trabalho desenvolvido pelos cirurgiões-dentistas em Fortaleza-Ce, 

contempla parcialmente o que é preconizado pela Estratégia Saúde da Família, como pode ser 

observado nas descrições acima, notadamente no que se refere ao planejamento das ações, que 
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deveria ser em equipe e não individual e ao agendamento de consultas, que necessitaria 

utilizar o Acolhimento como estratégia de acesso do usuário ao atendimento odontológico. 

Este fato reforça a necessidade de aprimorar o trabalho destes profissionais para torná-lo mais 

efetivo e eficiente, garantindo assim um maior atendimento às reais demandas de saúde da 

população. Para tanto, há de se enfrentar os obstáculos encontrados, com a finalidade de 

atingir todo o potencial que as ações de saúde bucal representam na reorganização da Atenção 

Primária. 

 

5.5. Desvelando os fatores de satisfação e insatisfação no trabalho do CD 

 

Inicialmente, ressaltamos que houve certa dificuldade em analisar os achados 

deste estudo com base na teoria de Frederick Herzberg, devido à restrita produção literária na 

referida área, principalmente considerando os sujeitos desta pesquisa e a especificidade do 

tema proposto. Desta forma, algumas categorias não puderam ser correlacionadas com os 

estudos de Herzberg, sendo mencionados outros autores na discussão dos resultados.  

Ademais, o próprio objeto da investigação, por ser complexo e aceitar diferentes 

conceitos, dificulta a compreensão dos textos e artigos acadêmicos com esta temática, sendo 

outro fator limitador na análise e descrição dos resultados.  

Na quantificação das unidades de registros no discurso dos profissionais, 

constatamos que as referências relacionadas aos fatores de insatisfação no trabalho, incluindo 

as categorias e subcategorias, superam em dobro os de satisfação. Esta constatação demonstra 

que algumas organizações brasileiras parecem negligenciar alguns aspectos extrínsecos do 

trabalho, como a questão da ambiência. Infelizmente, este fato foi evidenciado nas unidades 

de saúde pesquisadas no período deste estudo, o que será aqui analisado. O quadro na próxima 

página sintetiza os fatores de satisfação e insatisfação encontrados nesta investigação. 
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Quadro 3 - Fatores de Satisfação e Insatisfação no trabalho dos CD na PMF (Fortaleza, 2012) 
 
 

Fatores de Satisfação 
Categorias e subcategorias 

Fatores de Insatisfação 
Categorias e subcategorias 

O trabalho em si mesmo 
 Prevenção e Promoção de Saúde 
 
 
Trabalhar com a comunidade e 
poder ajudar as pessoas 
 
 
 Atendimento resolutivo 
 
 
 Relacionamento interpessoal 
 
 
 Estabilidade no emprego 
 
 
Oportunidade de crescimento 
profissional 
 
 
Horário de trabalho 
 
 
Ampliação de oferta na Atenção 
Secundária 
  
 

 
 

Condições de trabalho 
 Carência de recursos materiais/equipamentos 
 Ambiente físico 
 Estresse 
 
 Sensação de impotência e inutilidade 
 Descontinuidade no atendimento 
 Não poder dar resposta aos problemas 
 
 Falta de reconhecimento e apoio da gestão 
 
 Remuneração 
 Salário não condizente com a qualificação 
 Diferença salarial entre as categorias 
 Não incorporação de gratificações 
 Não receber gratificação por área de risco 
 
 Desvalorização do profissional da Atenção 
 Básica 
 
 Outros aspectos relacionados à gestão 
 Falta de incentivo para capacitação 
 Não qualificação de pessoas na gestão 
 Pouca resolubilidade de coordenadores  
 Não poder transferir de Regional 
 Falta de segurança (violência) 
 Grande demanda e pouca oferta de serviços 
 Falta de equipes completas no PSF 
 Falta de parceria nas Escolas 
 Falta de interesse e cooperação da ASB 
 Número insuficiente de ASB 
 
 Falta de reconhecimento e vínculos com a     
população 
 
 Pouca oferta na Atenção Secundária  
 

Fonte: Pesquisa cadastral direta, 2012. 

5.6. Fatores de satisfação no trabalho 

 

Numa concepção mais ampla, o trabalho e a satisfação profissional são parte 

integrante da satisfação na vida do ser humano. A felicidade oriunda do trabalho resulta da 
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satisfação plena de necessidades psicossociais, do sentimento de prazer e do sentido de 

contribuição no exercício da atividade profissional (MARTINEZ, 2003). 

Desta forma, uma completa satisfação profissional é algo difícil de ser alcançado 

pelo indivíduo. Aliás, para alguns psicólogos, como Maslow, a satisfação plena é um estágio 

que não pode ser obtido. Portanto, mesmo quando houve referência aos fatores de satisfação 

nesta análise, os CD relataram não estarem completamente satisfeitos. Ademais, percebemos 

certa dificuldade em discorrer sobre os fatores de satisfação no trabalho, com exceção do item 

“o trabalho em si”, identificado como mais significativo pelos respondentes. 

Os demais itens abordados, por ordem de citação foram: poder ajudar as pessoas, 

atendimento resolutivo, relacionamento interpessoal, estabilidade no emprego, crescimento 

profissional, horário de trabalho e ampliação de oferta na Atenção Secundária. 

 

• A satisfação com o “Trabalho em si” 

 

Este achado confirma, segundo a Teoria de Herzberg , que os fatores de satisfação 

com o trabalho referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com ao 

trabalho em si, produzindo efeito duradouro de satisfação e aumento dos níveis de 

produtividade. 

Evidenciamos que “gostar do que faz” foi incontestavelmente o maior fator de 

satisfação laboral nos sujeitos pesquisados. Percebemos que a maioria dos profissionais 

demonstrava prazer na execução de suas tarefas e sendo por isso mais tolerante com as 

condições precárias de trabalho. Entendemos que, em circunstâncias semelhantes, pessoas que 

não gostam de sua profissão estariam possivelmente em uma situação insuportável de 

insatisfação e frustração. 

Portanto, para os entrevistados, fazer o que gosta parece ser uma condição Sine 

qua non para a satisfação no trabalho, conforme as falas abaixo: 

 
[...] Sinto-me realizado profissionalmente. Eu gosto do que faço. Considero     que 
tenho perfil para trabalhar no PSF. Nunca procurei outra área para atuar. CD2 

                                                               
 
[...] O que me dar satisfação é o trabalho em si, porque gosto muito do que faço. 
Sinto-me feliz em atender as pessoas, realizar um bom trabalho e perceber que a 
população ficou satisfeita.  CD 3 
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[...] Faço o que gosto. O que é possível ser feito, faço satisfeita, apesar de que muitas 
coisas deixam a desejar. CD 4 

[...] Gosto do que faço. Você pode até ganhar bem, mas se não gosta do que faz, não 
está satisfeita. CD 5 

 

[...] Tenho satisfação em trabalhar no que gosto, quando posso atender no 
consultório ou trabalhando com a comunidade. CD 6 

 

Embora não mencione como referência conceitual a teoria de Frederick Herzberg 

(1959), Gomes et al (2010), também em estudo com cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 

de um município da grande Florianópolis, encontrou a satisfação com o “Trabalho em si” 

como o segundo maior fator de satisfação dos profissionais participantes, o que se aproxima 

aos resultados desta investigação. 

Da mesma forma, ratificando os resultados desta pesquisa e da teoria de Herzberg, 

estudos realizados por Fadel et al (2008) e Batista (2005), detectaram que a categoria com 

maior citação nos fatores de satisfação no trabalho dos profissionais de saúde investigados 

apareceu como estando relacionada aos fatores da realização da tarefa em si.                 

Considerando ainda a “satisfação com o trabalho em si”, constatamos que existe 

uma satisfação pessoal muito forte com relação ao trabalho executado principalmente na área 

Prevenção e Promoção de Saúde conforme os discursos a seguir:  

 
[...] O que me traz satisfação é trabalhar com Prevenção. Fico feliz em poder intervir 
na evolução dos problemas bucais, em realizar atividades educativas nas escolas, 
passando informações sobre prevenção. A gente vê que está contribuindo para a 
saúde das pessoas. CD 4 

 

[...] Sabemos que trabalhar somente na parte curativa, sem a promoção da saúde, não 
conseguimos grandes resultados. Então, trabalhar com a promoção da saúde e 
prevenção me dá satisfação. CD 5 

 

[...] Gosto de trabalhar com promoção de saúde, poder estar ensinando técnicas de 
escovação para as crianças, prevenindo doenças. Isso me traz satisfação. CD 9 

 

[...] Gosto bem mais de realizar as ações coletivas do que a clínica. CD 10 

 

[...] Fico feliz ao ver mudanças nas pessoas. Quando a gente não presta atenção às 
mudanças, não consegue ver os resultados. Mas com o tempo a gente percebe, ela é 
uma coisa gradual. Isso é uma coisa que me motiva. Se nós trabalhássemos com 
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dados, iríamos perceber mais os resultados. Gosto mais de trabalhar com Promoção 
de Saúde. Na verdade, os dois, a promoção e a clínica, têm que estar integras. CD 11 

 

Uma característica básica do trabalho do cirurgião-dentista é que ele se assenta em 

bases técnicas e este aspecto está relacionado à sua formação acadêmica. Deste modo, 

historicamente, a prática odontológica foi construída tendo na clínica o seu espaço 

privilegiado e é nesse campo que o profissional se reconhece e se realiza. 

Deste modo, pesquisa realizada por Gonsalves (2009), sobre o processo de 

trabalho do CD na Estratégia Saúde da Família, constatou a manutenção do modelo 

hegemônico, ou seja, a execução de atividades profissionais com predomínio da clínica, 

orientada para atos individualizados e dependentes de aparato tecnológico, aspecto também 

encontrado nos estudos de Araújo e Dimenstein (2006). Ressaltamos que esse parece ser um 

problema de todos os profissionais da ESF, derivando-se sobretudo de sua formação. 

Portanto, os resultados obtidos na presente investigação nos geraram surpresa, 

visto que a formação acadêmica do cirurgião-dentista, como já mencionado, tradicionalmente 

voltada para o atendimento clínico individual, muitas vezes pode contrastar com a 

necessidade de atuação em nível de Ações Coletivas em Promoção de Saúde. 

Parece, portanto, que está ocorrendo uma mudança na formação dos profissionais 

de Odontologia, pelo menos no grupo investigado, no sentido de superar a orientação técnico-

científica tradicional por uma concepção generalista, humanista, crítica e reflexiva para atuar 

em todos os níveis de atenção ao indivíduo, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação da sua saúde. Dessa forma, o conceito ampliado de saúde e os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) são elementos fundamentais nesta nova atuação 

profissional. 

Após a satisfação com o “trabalho em si”, com ênfase na Prevenção e Promoção 

de Saúde, a segunda citação referente a outro aspecto que promove satisfação no cotidiano 

dos cirurgiões-dentistas é a possibilidade de trabalhar com a comunidade e poder ajudar as 

pessoas, conforme se descreve na próxima categoria. 

 

• Trabalhar com a comunidade e poder ajudar as pessoas  

 

Trabalhar com a saúde pública, para e com a comunidade foi apontada como um 

fator de satisfação para os profissionais entrevistados. Deste modo, o fato de poder ajudar as 
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pessoas demonstrou uma atitude altruísta por parte dos profissionais, conforme as falas 

abaixo: 
[...] A minha maior satisfação no trabalho é saber que estou ajudando as pessoas e 
vou aliviar o sofrimento de alguém. É saber que posso, com meu trabalho, 
influenciar na vida das pessoas, para melhor. A gente tem um papel social muito 
grande. Acho que para trabalhar no PSF o profissional tem que ser mais humano 
mesmo, não é tanto pelo dinheiro. CD 1.  

 

[...] Gosto de lidar com o público. Trabalhar na Saúde Pública, com grupos e com as 
famílias me traz satisfação. CD 7. 

 

[...] Gosto de trabalhar com a comunidade. Para as pessoas carentes, pobres, nosso 
trabalho faz muita diferença. Elas, realmente, necessitam do nosso trabalho. Isso me 
traz satisfação. CD 9. 

 

[...] Gosto de trabalhar com as pessoas. Tenho satisfação quando o paciente ou a 
comunidade reconhece, através de um obrigado, aquilo que estou fazendo por eles. 
Esse é o maior motivo de satisfação no meu trabalho. CD 12. 

 

Em relação a este aspecto, Chaves e Miranda (2008), em investigação realizada 

com cirurgiões-dentistas que atuavam em Unidades de Saúde da Família de quatro 

municípios-satélites da área metropolitana de Fortaleza, apontaram o contato com as 

comunidades locais e o sentimento de gratidão por parte dos usuários como um dos fatores de 

satisfação dos profissionais, corroborando com esta pesquisa. 

Da mesma forma, pesquisa realizada por Gallo (2005), constatou que a maior 

fonte de satisfação da equipe de enfermagem consiste em poder ajudar as pessoas, pois, ao 

prestar o cuidado, o trabalhador se sente útil e estimulado pelo que realiza, depoimento 

também referenciado nos estudos conduzidos por Félix (2001) e Elias e Navarro (2006). 

Não nos trouxe surpresa essa citação por parte dos entrevistados, pois ao lidar 

com as dores e o sofrimento do ser humano, o profissional de saúde torna-se uma pessoa mais 

sensível e humanitária, fato que o diferencia de outros profissionais. 

Após a menção ao trabalho em si e poder ajudar as pessoas houve depoimentos 

referentes à satisfação na execução de um atendimento resolutivo, conforme se percebe na 

categoria abaixo. 
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• Atendimento Resolutivo 

 

Nesta categoria, apreendemos a importância por parte do profissional sobre a 

resolubilidade do trabalho efetivado, ou sentimento de “dever cumprido”. Mais do que uma 

obrigação na realização da tarefa, ocorre uma clara satisfação do profissional ao perceber o 

contentamento do usuário com a resolução do seu problema, conforme verificado abaixo: 

 
[...] Gosto muito quando as coisas funcionam. Fico satisfeito quando tenho 
condições de trabalhar e resolver os problemas das pessoas. CD 2. 

 

[...] O que me dá satisfação é ver o resultado do meu trabalho tanto nas Escolas, 
como na Clínica.  Fico feliz quando tenho um trabalho resolutivo, quando concluo 
um tratamento e sei que estou contribuindo para interromper o processo da doença. 
CD 4. 
 

[...] Dar resolutividade aos problemas das pessoas é, com certeza, o que me dá maior 
satisfação no trabalho.  É a pessoa chegar com uma dor e você resolver o problema, 
por exemplo. CD 5. 

 

Aproximando-se dos achados nesta pesquisa, a satisfação do cirurgião-dentista em 

poder dar ao paciente um atendimento resolutivo foi encontrada como o mais significativo 

fator de satisfação no trabalho na pesquisa realizada por Gomes et al (2010), na qual 

entrevistou 30 dentistas da rede pública de saúde de Florianópolis . 

Da mesma forma, a resolubilidade e o compromisso com a população aparecem 

no estudo realizado por Batista et al (2005), com enfermeiros em instituições de saúde em 

Aracaju, como a quarta categoria mais lembrada como fator de satisfação no trabalho.  

Seja pelo alívio da dor, pelo resultado obtido no tratamento estético/ restaurador, 

ou em decorrência das intervenções nas Ações Coletivas em Saúde Bucal, verificamos que o 

profissional revela uma forte realização em ver a satisfação do paciente através do seu 

trabalho resolutivo. 

Após as citações do “trabalho em si”, poder ajudar as pessoas e o resultado do 

trabalho, muitos entrevistados relataram satisfação com o relacionamento com os colegas, 

demonstrado afinidades pessoal e profissional, conforme se observa na categoria que se 

segue. 
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• Relacionamento Interpessoal 

 

Nesta categoria houve uma discordância em relação aos estudos propostos pela 

teoria de Herzberg, pois o bom relacionamento interpessoal mostrou ser um fator 

determinante para satisfação dos profissionais analisados sendo, portanto, considerado um 

fator “intrínseco”. No entanto, para Frederick Herzberg, as relações de amizade e de 

companheirismo são consideradas “fatores higiênicos”. 

Desta forma, com base nas proposições de Herzberg, por se tratar de fator 

higiênico e, portanto, extrínseco, pode-se considerar que o bom relacionamento no ambiente 

de trabalho precisa ser garantido para que seja reduzida ao máximo a insatisfação no contexto 

de trabalho (PEREIRA, 2001). 

Pesquisas realizadas sobre fatores de satisfação laboral por Batista et al (2005) 

afirmam também que um dos aspectos que mais contribuiu para satisfação no trabalho de 

enfermeiros refere-se às relações interpessoais, reforçando os achados desta investigação.  

Assim, nas transcrições abaixo, percebemos que as relações interpessoais são 

fundamentalmente importantes para certos profissionais entrevistados: 

 
[...] Atualmente o clima de trabalho na unidade é muito bom, apesar das pessoas não 
estarem muito satisfeitas, não só na Odontologia. Considero meus colegas de 
trabalho como uma segunda família. CD 1 

 

[...] O que eu gosto mais são meus colegas, meu clima de trabalho. CD 7 

 

[...] Estou satisfeita pela minha profissão e por ter bons colegas de trabalho. CD 14 

 

A satisfação obtida através do apoio de colegas pode ser proporcionada pelo clima 

de tranquilidade, confiança, harmonia, amizade e respeito, estabelecido entre os trabalhadores 

investigados, sendo importantes não somente como valores, mas como possibilidade de 

desenvolver habilidades de relacionamentos e favorecer o trabalho em equipe. 

Observamos no estudo realizado por Spagnol (2001 apud MELO et al., 2011), que 

o trabalho em equipe leva à satisfação no trabalho, pois nesse, há troca de experiências, 

planejamento participativo e decisões compartilhadas. Aspecto também apontado em 

pesquisas realizadas por Campos e Malik (2008) e Araújo e Oliveira (2009), com 

profissionais do PSF. O que é legitimado nas falas a seguir: 
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[...] Gosto de realizar atividades interdisciplinares, com grupos e outros profissionais  
Na escola, algumas vezes, nosso trabalho fica muito repetitivo. Nos grupos, temos 
mais novidades e você não aborda só a saúde bucal. Isto é muito enriquecedor, 
interessante. Gosto de entrar em outras áreas. Afinal, somos profissionais de saúde e 
não podemos nos limitar somente à saúde bucal.CD 7 

 

[...] Tenho satisfação em trabalhar em equipe. Gosto de ter um médico e uma 
enfermeira por perto. Nós temos a liberdade de encaminhar pacientes para o médico 
e o inverso também ocorre. Antes do PSF não tínhamos essa abertura. CD 11 

 

A capacidade de cultivar amizades e as habilidades interpessoais para viver e 

trabalhar em grupo precisam ser desenvolvidas para criar um convívio harmonioso, saudável e 

satisfatório no trabalho. 

Desta forma, a fim de tornar o ambiente de trabalho mais motivador e produtivo, 

reforçamos a importância da integração do indivíduo com o grupo, pois, como visto no 

capítulo referente à importância dos seres humanos nas organizações, para teoria 

comportamentalista o importante em uma organização é o sistema social. De fato, percebemos 

que o sentimento de pertencimento do profissional ao grupo promove um clima de maior 

contentamento no ambiente de trabalho.  

Após a menção de satisfação com as relações interpessoais no trabalho, a 

estabilidade no emprego foi mencionada pelos respondentes, como pode ser visto na próxima 

categoria analisada. 

 

• Estabilidade no Emprego 

 

Os resultados obtidos nessa categoria não foram confirmados pelos estudos de 

Herzberg, no qual considera que a segurança no emprego não conduz a satisfação do 

profissional, pois é um fator extrínseco ou higiênico que está associado ao contexto do 

trabalho e à insatisfação.  

No entanto, contrariando a teoria de Herzberg, a maioria das pessoas em nossa 

sociedade busca segurança e estabilidade. Deste modo, diversos estudos demonstram relação 

positiva no que se refere à estabilidade no emprego e satisfação profissional, como os de 

Eloviano et al e O’Driscoll e Beehr (2000 apud MARQUEZE e MORENO, 2005). 

Para os servidores entrevistados, as falas abaixo revelam satisfação em relação à 

segurança/estabilidade no emprego: 
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[...] Ser concursado e ter estabilidade é muito bom. É motivo de satisfação  CD4 

 

[...] Gosto muito da estabilidade do emprego público. Para mim é um fator de 
satisfação. CD 6 

 

[...] A estabilidade, com certeza, é uma satisfação. Sei que um gestor qualquer, sem 
capacidade nenhuma, que está lá só por indicação política, não poderá me tirar do 
trabalho. Essa segurança é fundamental. Fazendo um bom trabalho, ninguém vai me 
prejudicar. CD 11 

 

De certa forma, esperávamos que a estabilidade no emprego tivesse um número 

maior de citações pelos respondentes deste estudo, visto que a garantia no emprego é algo 

desejado pela maioria das pessoas, haja vista a concorrência exorbitante para os concursos 

públicos nos dias atuais. Provavelmente, os cirurgiões-dentistas já tenham em mente, desde 

sua formação acadêmica, que serão profissionais liberais, com possibilidade de maiores 

rendimentos, e não vislumbrem muito o serviço público como outras carreiras.  

Outro relevante fator de satisfação laboral mencionado ressalta as políticas 

organizacionais referentes à possibilidade de crescimento ou desenvolvimento na carreira do 

servidor, categoria que será referida a seguir. 

 

• Oportunidade de Crescimento Profissional 

 

Esta categoria está relacionada às possibilidades que o trabalho oferece em termos 

de crescimento e desenvolvimento pessoal, perspectivas e capacitação profissional. 

Capacitação e desenvolvimento pessoal são fatores de motivação segundo 

Herzberg. A maioria das pessoas em nossa sociedade busca o desejo de crescer e desenvolver 

o máximo de seu potencial, para tornar-se aquilo que ele é capaz de ser. 

Portanto, esta questão analisada ratifica os estudos de Herzberg. Para ele, os 

fatores motivacionais, capazes de gerar maior envolvimento e satisfação no indivíduo, 

referem-se à necessidade de autorrealização humana descrita por Maslow, que está 

relacionada com a identidade dos indivíduos e com o sentido que eles atribuem às suas ações 

(MOTA, 2006). Para Maslow (1943) e Herzberg (1959), a necessidade de realização 

(crescimento) é importante fator de motivação e satisfação para o indivíduo. 

Essa correlação foi referida por apenas um cirurgião-dentista entrevistado, 

conforme transcrito: 
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[...] A Prefeitura de Fortaleza tem tido o cuidado de realizar Educação Permanente 
de seus funcionários, oferecendo sempre cursos de atualização e capacitação. Isso 
para mim é um fator de satisfação. CD 9. 

Estes resultados pactuam com os estudos realizados por Pereira (2001), baseados 

em Herzberg, com enfermeiros, os quais apontaram o crescimento e desenvolvimento 

profissional como fatores de satisfação laboral. 

Também, os achados da pesquisa de Batista et al (2005) e Del Cura (1999), apesar 

de não referenciarem Herzberg, mostram que o crescimento profissional é apontado como 

fator de satisfação pelos enfermeiros respondentes, ratificando os resultados deste estudo. 

Outro fator de satisfação mencionado pelos entrevistados fez referência ao 

cumprimento da carga horária de trabalho, de acordo com a transcrição feita na próxima 

categoria em estudo.  

 

• Horário de trabalho 

 

Esta categoria pode ser avaliada em relação às condições laborais oferecidas, 

incluindo-se carga horária, ambiente e localização geográfica do trabalho, considerando-se, 

também, à distância do trabalho para a residência. Para Herzberg, estes fatores seriam 

considerados “higiênicos” porque atendem as necessidades básicas do indivíduo, mas não são 

capazes de produzir satisfação laboral. 

O trabalho não deve absorver todo o tempo e energia do trabalhador em 

detrimento de sua vida familiar, suas atividades de lazer e comunitárias. Deste modo, para 

uma cirurgiã-dentista pesquisada, o fato dos profissionais não serem cobrados rigidamente 

para cumprimento de carga horária é um fator de satisfação. Essa flexibilidade de horário 

permite ao profissional conciliar suas atribuições de trabalho com a vida pessoal, conforme a 

fala abaixo: 

[...] Gosto do meu horário de trabalho, pois posso conciliar com minhas idas em casa 
porque moro perto.  CD 6. 

 
Nesse contexto, inferimos que a flexibilidade de horário, possibilitando conciliar 

trabalho e necessidades básicas pessoais, mostrou nesta pesquisa ser um fator de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT), resultado que corrobora com os estudos de Batista et al (2005), no 

qual mostrou que as condições de trabalho, em especial a carga horária, foram mencionadas 

como fatores que motivam os profissionais a permanecerem no emprego atual.  
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Sobre o conceito de QVT, entendemos que é amplo e pode ser resumido como 

uma série de ações que devem ser tomadas pelas instituições na busca do bem estar e da 

satisfação dos seus funcionários.  Assim, conceitos de QVT devem ser valorizados e 

repensados dentro das instituições públicas, visando à saúde e satisfação de seus empregados. 

Sugerimos que essas questões possam ser aprofundadas em outros estudos, pois foge ao 

escopo desta investigação acadêmica.  

O último fator de satisfação no trabalho lembrado pelos CD pesquisados foi a 

ampliação do atendimento as consultas especializadas, como será explanado na próxima 

categoria. 

 

• Ampliação de oferta de serviços na atenção secundária 

 

Os serviços Odontológicos de Atenção Especializada em Fortaleza eram 

oferecidos somente pelo governo do Estado através dos CEOs, com três unidades distribuídas 

nos bairros: Centro, Rodolfo Teófilo e Joaquim Távora. Estes equipamentos ainda acolhem a 

demanda de muitas cidades do interior, sobrecarregando os atendimentos e gerando 

infindáveis filas de espera. 

No entanto, no período da gestão que correspondeu a este estudo, o município de 

Fortaleza inaugurou dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), um no bairro 

Álvaro Weyne e outro em Messejana, no intuito de minimizar esta sobrecarga. Deste modo, 

houve um aumento da oferta de atendimento para tratamentos especializados, como cirurgia, 

endodontia, periodontia etc., diminuindo um pouco a grande demanda de usuários em fila de 

espera. Este fato foi mencionado por uma cirurgiã-dentista, como visto abaixo:  

 
[...] Fico satisfeita porque tenho conseguido alguns encaminhamentos e o paciente 
volta com contra referência e o tratamento realizado. CD 13. 

 
 

Ressaltamos que esta foi uma, das duas categorias, que apareceu como fator de 

satisfação e insatisfação concomitantemente nesta pesquisa. Somente uma entrevistada a 

ressaltou como um fator positivo, relatando a tímida melhoria nas filas de espera para atenção 

especializada. Para quatro respondentes, no entanto, a pouca oferta nos CEOs aparece como 

fator de insatisfação no trabalho na Estratégia Saúde da Família em Fortaleza. 

Após a menção aos fatores de satisfação, os CD discorreram sobre quais 

elementos ocasionavam insatisfação no trabalho. Em alguns entrevistados percebemos a 
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sensação de indignação, decepção ou até inconformismo, conforme será detalhado na próxima 

categoria. 

 

5.7. Fatores de Insatisfação no trabalho 

 

O conceito de trabalho tem múltiplos significados. No entanto, é comumente 

aceito que a palavra trabalho tem sua origem vinculada a sofrimento e dor, pois se relaciona 

com um instrumento romano de tortura chamado tripalium, que é uma espécie de tripé 

formado por três estacas cravadas ao chão na forma de pirâmide, onde eram torturados os 

escravos (ALBANOZ, 2006). Por isso, em alguns momentos, usamos o termo “trabalhoso” 

nos referindo a algo difícil e cansativo.  

Nesta linha de raciocínio, durante as entrevistas, apreendemos que para muitas 

pessoas parece haver uma associação direta do trabalho com fatores que geram insatisfação. 

Talvez por isso, tenham dado maior ênfase aos aspectos de insatisfação laboral no conteúdo 

de suas falas. 

As precárias condições de trabalho, incluindo a infraestrutura e a carência de 

recursos materiais, foram relatadas por todos entrevistados como o fator de maior insatisfação 

laboral na Prefeitura de Fortaleza. 

Os demais itens abordados, por ordem de citação foram: falta de reconhecimento e 

apoio da gestão, remuneração, sentimento de desvalorização do profissional da Atenção 

Básica, outros aspectos relacionados à gestão, falta de reconhecimento e vínculos com a 

população e pouca oferta de serviços na Atenção Secundária. 

Herzberg afirma que os fatores higiênicos seriam condições mínimas de trabalho 

que atendem as necessidades básicas dos indivíduos, como: salário de mercado, 

equipamentos, ambiente aceitável e benefícios mínimos (MOTTA, 2006). Desta forma, para 

maior parte dos entrevistados essas condições mínimas estão ausentes no trabalho da PMF e 

por isso há grande queixa de insatisfação, como verificamos a seguir. 

 

• Condições de trabalho 

 

Esta categoria engloba os aspectos relacionados ao ambiente físico, aos materiais 

e equipamento disponibilizados para o CD na realização de suas atividades laborais. 
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Herzberg classifica as condições físicas no local de trabalho como um fator 

higiênico. Deste modo, condições de trabalho satisfatórias proporcionam a não insatisfação 

dos profissionais e ajudam a melhorar seu desempenho. 

As condições ambientais podem afetar o desempenho no trabalho de diversas 

formas, influenciando positiva ou negativamente o indivíduo, resultando em aumento ou 

diminuição dos seus esforços na organização. Assim, o ambiente pode ser estruturado para 

facilitar o desempenho, tornando mais fácil para o empregado a realização de suas tarefas, ou 

diminuindo suas ações (SPECTOR, 2010). 

Nesta pesquisa, verificamos que as deficiências de recursos materiais e estruturais 

encontradas nas unidades de saúde em Fortaleza são um fator limitador para a efetivação de 

um bom trabalho por parte dos cirurgiões-dentistas entrevistados, que demonstraram 

indignação diante deste fato. 

Assim, a carência de recursos materiais e equipamentos foi citada por todos os 

CD entrevistados, sendo, sem dúvida, o maior fator de insatisfação laboral dos profissionais 

desta pesquisa:  
[...] Sempre falta material, às vezes até saco de lixo. Você não consegue garantir 
para o paciente que a biossegurança está sendo respeitada. A nossa segurança e a do 
paciente são comprometidas. Além da falta de material, a falta de equipamentos, 
como RX, me deixa insatisfeita. O aparelho de RX resolveria muitos problemas na 
unidade. CD 1 

 
[...] O que me dá insatisfação é a falta de material na clínica e equipamentos 
quebrados. Você quer trabalhar e não tem recursos suficientes para isso. CD5 

 
[...] A falta de condições no meu trabalho, no geral, me incomoda muito. Falta 
material constantemente nos últimos tempos. Falta instrumental de boa qualidade. O 
aparelho de ar condicionado não refrigera bem. Isso me causa insatisfação, me deixa 
angustiada. CD 7 

 
[...] A falta de material e de instrumental de boa qualidade me causa insatisfação. 
Mas, a falta de manutenção dos equipamentos é o pior. CD 11 
 

As questões relacionadas às condições inadequadas de trabalho, notadamente a 

precariedade e insuficiência de recursos materiais, são discursos frequentes de insatisfação em 

diversas pesquisas no campo da Saúde Pública no Brasil. 

Pereira (2001), em estudo baseado na Teoria de Frederick Herzberg, argumenta 

que a restrição de recursos materiais exige a constante adaptação do profissional para 

execução das tarefas diárias, significando muitas vezes, maior tempo despendido, o que 

contribui para elevar a insatisfação no ambiente de trabalho. 
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Neste contexto, em pesquisa realizada por Chaves e Miranda (2008), com 

cirurgiões-dentistas da região metropolitana de Fortaleza, os principais motivos de 

insatisfação com o exercício profissional no PSF referiram-se às suas condições estruturais e 

organizativas, consideradas insuficientes ou inadequadas pela maior parte dos entrevistados. 

Notadamente, a insuficiência de insumos tecnológicos e a ausência ou dificuldade de 

manutenção sistemática dos equipamentos odontológicos. 

Do mesmo modo, este relato foi verificado no estudo de Andrade et al (2000), no 

qual afirmam que as enfermeiras de um hospital público de referência localizado em Fortaleza 

listaram a falta e/ou insuficiência de material para reposição, por vezes até por excesso de 

burocracia, como um fator de insatisfação no trabalho. 

Ainda nessa categoria, o ambiente físico, incluindo a infraestrutura precária das 

unidades de saúde foi mencionado por seis cirurgiões-dentistas, de acordo com as citações 

abaixo: 
[...] Em relação à infraestrutura da sala, as condições de trabalho são péssimas. A 
Unidade de Saúde como um todo tem uma estrutura precária. Isso me incomoda 
muito. É minha maior insatisfação. CD 1 

 

[...] A falta de condições no meu trabalho, no geral, me incomoda muito. O aparelho 
de ar condicionado não refrigera bem. Isso me causa insatisfação, me deixa 
angustiada. CD 7 

 

[...] A falta de uma estrutura física adequada (sala pequena, ar condicionado sem 
bom funcionamento, iluminação deficiente) me causa muita insatisfação. CD 8 

 

[...] A falta de estrutura física é minha maior insatisfação. Meu posto é muito 
sucateado. CD10 

 

[...] A falta de material e infraestrutura são minhas maiores insatisfações. Os 
equipamentos até são novos, mas a sala não tem estrutura. CD 12 

 

[...] Primeiro fator de insatisfação é a falta de estrutura da Unidade. Isso me deixa    
triste e fadigada. CD14 

 

Em estudo apresentado por Farias e Zeitoune (2007), em um Centro Municipal de 

Saúde no Rio de Janeiro, os trabalhadores também referiram como fator de insatisfação a 

ausência de estrutura física adequada e de recursos materiais, pois acreditavam serem os 

mesmos impróprios para alguns programas desenvolvidos.  
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O Estresse (sofrimento) ocasionado pelas condições inadequadas de trabalho, 

como as descritas acima, foi citado por dois cirurgiões-dentistas: 

 
[...] Às vezes, temos que tirar dinheiro do próprio bolso para não parar o 
atendimento. A gente faz “das tripas coração” para manter um serviço mais ou 
menos adequado. A dificuldade é grande. Tudo isso gera estresse na pessoa. CD 1 

[...] Não temos nada no posto, nenhum conforto. Além disso, trabalhamos na saúde, 
com doenças, e isso estressa. Somos cirurgiões-dentistas e fazemos pequenas 
cirurgias quase diariamente; realizamos procedimentos simples e complexos. Isso 
deveria ser considerado para sermos mais bem remunerados. O estresse no trabalho 
me causa insatisfação por tudo que falei.CD 11 

 

Para Batista et al (2005), de um modo geral, em quase todos os países do mundo, 

as condições de trabalho dos profissionais de saúde não são satisfatórias, e causam desgaste 

físico e psicológico aos trabalhadores, além do estresse cada vez mais presente. 

Assim, estudos conduzidos por Farias e Zeitoune (2007) e Batista et al (2005), 

mostraram índices elevados de estresse na execução das atividades laborais de enfermeiros, o 

que tornava o trabalho difícil emocionalmente. 

A ausência e/ou deficiência de condições no trabalho gerou mais três 

subcategorias de insatisfação: a sensação de impotência e inutilidade, a descontinuidade no 

atendimento e a não resolubilidade dos problemas de acordo com as descrições abaixo: 

A Sensação de impotência e inutilidade, mencionada por quatro entrevistados, 

foi percebida pela disponibilidade do profissional para trabalhar e não ter condições para fazê-

lo, provocando uma sensação de frustração e até de revolta. 

 
[...] Me frustra não ter condições para trabalhar, estar disponível e ficar sem atender. 
Sinto-me de “mãos atadas” e não depende de mim resolver o problema. CD 4 

 

[...] O que me dá insatisfação é a falta de material na clínica e equipamentos 
quebrados. Você quer trabalhar e não tem recursos suficientes para isso. ...sensação 
de impotência. CD 5 

 

[...] Ficar no consultório sem fazer nada, “olhando para as paredes”, é terrível.//Não 
quero trabalhar demais, ter 15 ou 20 pessoas na minha porta, pois seria angustiante. 
Apenas quero atender normal, sensação de revolta. CD6 

 

[...] A falta constante de material e de manutenção dos equipamentos gera 
descontinuidade no atendimento. Isso causa muitos transtornos para a comunidade e 
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para o profissional. Essa impotência acaba gerando uma acomodação, um 
desestímulo, uma insatisfação. CD 10 

 

A Descontinuidade no Atendimento, ocasionado pela falta de recursos materiais 

e de infraestrutura, foi mencionada como fator de insatisfação no trabalho por três 

entrevistados: 
[...] No período que estou aqui, se trabalhei direto um ano, foi muito. O atendimento 
dura um mês, dois, depois pára. Não há continuidade. Isso me frustra. CD 6 
 

[...] A falta constante de material e de manutenção dos equipamentos gera 
descontinuidade no atendimento. Às vezes, quebra a autoclave, o ar condicionado ou 
a cadeira. Outras vezes, chove e alaga tudo. Então, isso passa a ser uma coisa 
“normal” na rotina do posto. Aí, me aborrece muito está desmarcando os pacientes. 
Isso causa confusão, mal estar na comunidade. CD10 
 

[...] A falta de continuidade nos tratamentos me desestimula, meio que “quebra” 
meu ritmo de atendimento. Isso é um fator de insatisfação para mim. CD 11 

 

Não poder dar resposta aos problemas da população devido à descontinuidade de 

atendimento clínico, em decorrência da insuficiência de material e equipamentos, foi mencionado 

como importante fator de insatisfação dos cirurgiões-dentistas. 

 
[...] Não poder dar resposta aos problemas da população me traz insatisfação. A 
coisa não funciona. O que posso oferecer a população? Infelizmente, não posso 
resolver seus problemas CD6 

 

[...] Fico insatisfeita em não poder dar resposta aos problemas de saúde das crianças 
da escola. Vejo muitas necessidades, mas não consigo atender a demanda. Tem uma 
dificuldade de a criança chegar ao consultório. Parece que sou a “tia” que vai à 
escola e faz palestra e, do outro lado, sou a dentista do posto que não consegue 
resolver os problemas. Não deveria ser assim. CD11 

      

Não restam dúvidas que as condições ambientais de trabalho exercem influências 

no trabalhador. Sabemos que questões físicas como equipamentos, iluminação, layout e 

recursos materiais favorecem ou não a realização das tarefas a serem executadas. Na presente 

pesquisa, ficou notória a insatisfação dos respondentes com a questão da ambiência nos locais 

de trabalho e com a escassez de insumos para concretização dos atendimentos nos 

consultórios dentários. Desta forma, para os entrevistados, este aspecto se relaciona com a 

falta de apoio e compromisso da gestão, como se discorrerá na próxima categoria. 
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• Falta de reconhecimento e apoio da gestão 

 

Para Frederick Herzberg, o reconhecimento e a valorização do trabalhador são 

percebidos como significativos elementos motivacionais que afetam a satisfação do individuo, 

portanto considerados “fatores intrínsecos”.  

Ratificando esse pensamento, DuBrin (2006) afirma que o reconhecimento é um 

grande motivador, porque desejá-lo é uma necessidade humana normal, e muitos 

trabalhadores sentem que não são suficientemente reconhecidos pelas organizações. 

No entanto, nesta pesquisa, a falta de reconhecimento e apoio da gestão foi o 

mencionado como fator associado à insatisfação laboral. Ficou notório que os cirurgiões 

dentistas carecem de maior apoio e atenção por parte dos gestores para se sentirem mais 

valorizados e estimulados a exercerem suas atividades profissionais, conforme visto abaixo: 

 
[...] Os gestores não reconhecem o nosso trabalho. Em geral, acho que existe um  
descaso da Prefeitura em relação ao serviço e a população, principalmente no último 
ano da gestão. As coisas estão muito desorganizadas. CD1 

 

[...] Acho que a população reconhece o nosso trabalho. Talvez a gestão não 
reconheça como deveria ser. Ela, em nenhum momento, demonstra que valoriza o 
profissional. Se valoriza, fica só para eles (gestores).CD5 

 

[...] Quem reconhece mais nosso trabalho é a população. Acho muito bom quando 
recebo um elogio, apesar de saber que é minha obrigação. A gestão não reconhece 
nosso trabalho. Isso não me incomoda, mas nada como ter seu trabalho reconhecido 
(decepção). CD7 

 

Embora este profissional tenha afirmado que não o incomoda o fato de ter ou não 

o devido reconhecimento dos gestores pelo seu trabalho executado, percebemos que 

intrinsecamente, através da comunicação não verbal, ele dá importância a este 

reconhecimento. 
[...] Não vejo reconhecimento e nem apoio da gestão para nossas ações.CD8 

 

[...] Para quem mora distante e fica no posto no horário do almoço é um sofrimento. 
Não tem uma sala de repouso, uma cadeira confortável, um banheiro que preste. Os 
gestores deveriam ver isso, eles não nos valorizam (indignação). 
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[...] A falta de apoio da gestão, não local, mas Regional, para realizar atividades no 
posto me traz insatisfação. Muitas vezes temos que tirar dinheiro do bolso para fazer 
as reuniões dos grupos. CD12 

 

[...] Acho que a gestão não valoriza o profissional da Atenção Primária, basta olhar 
nossas condições de trabalho para concluir isso. CD14 (revolta). 

 

A falta de suporte da gestão para o desenvolvimento de ações e o não 

reconhecimento pelo trabalho executado foram aspectos também relacionados como fatores 

de insatisfação laboral em pesquisa realizada por Fadel et al (2008) com membros das equipes 

de PSF em São Paulo. 

Portanto, é preciso que os gestores reconheçam o trabalhador como parte essencial 

para o fortalecimento da organização, ou seja, ele é sua mola propulsora, por isso é importante 

investir no profissional, buscando cada vez mais sua valorização. 

Neste sentido, podemos considerar também que uma gestão pública voltada para a 

valorização do profissional da saúde, tanto na administração central quanto nas unidades 

básicas da rede de saúde, deve influenciar na satisfação do paciente e, consequentemente, na 

própria satisfação do cirurgião-dentista (GOMES et al, 2010). 

As questões salariais foram mencionadas por alguns entrevistados como 

relacionadas com a valorização profissional, como descrita na próxima categoria. No entanto, 

percebemos que a maioria admite que a valorização profissional seja algo mais complexo e 

não envolve somente a remuneração. 
 

• Remuneração 

 

Para Frederick Herzberg, aspectos relativos às questões salariais, benefícios e 

promoções são considerados fatores higiênicos, ou seja, apenas afetam a insatisfação no 

trabalho, mas não são capazes de promover motivação/satisfação no trabalhador. 

Desta forma, os resultados obtidos nesta pesquisa legitimam a teoria de Herzberg, 

pois demonstraram que a remuneração tem funcionado como fator extrínseco para 

motivação/satisfação dos sujeitos investigados. Fato percebido porque a maioria, apesar de 

julgar o salário como inadequado, considera-se satisfeito no trabalho por gostar do que faz. 

As queixas referentes à remuneração originaram quatro subcategorias, descritas 

abaixo: 



81 

 

Salário não condizente com a qualificação profissional foi citado por cinco 

cirurgiões-dentistas entrevistados, conforme abaixo: 

 
[...] Pelo estresse, falta de segurança e por tudo que a gente passa, nós deveríamos 
ganhar o dobro. CD1 
 
 
[...] Não estou satisfeito com meu salário, acho que ele não supre suficientemente 
todas as minhas despesas, minhas necessidades. Na verdade, acho que trabalho 
muito e não ganho condizente com que eu produzo. Nosso salário não é o que 
deveríamos ganhar, é bem menor.CD3 

 

[...] Acho que minha remuneração não condiz com meu trabalho. Nossa atividade 
profissional é super exigente, tem um desgaste físico, trabalhamos na clínica e nas 
ações de promoção de saúde. Apesar da Prefeitura de Fortaleza ser uma das que 
paga melhor, acho que merecemos muito mais. CD10 

 

[...] A gente ganha pouco. Quando não se tem uma boa estrutura para trabalhar, o 
dinheiro seria uma compensação. CD11 

 

O exercício da Odontologia exige do profissional dedicação, empenho e muita 

responsabilidade. É uma atividade que requer habilidade e conhecimento técnico científico, na 

qual envolve riscos e situações de estresse. Desse modo, já era esperado que alguns 

entrevistados mencionassem que o salário pago pela PMF não seria compatível com suas 

atribuições profissionais. 

Pereira (2001), em pesquisa baseada na Teoria de Frederick Herzberg, 

demonstrou que a baixa remuneração era também fator de insatisfação no trabalho dos 

enfermeiros, corroborando com os resultados desta pesquisa e ampliando para outra categoria 

este fator de insatisfação. 

Neste contexto, estudo realizado por Lopes e Carvalho (2006), também constatou 

que a remuneração era fator de insatisfação laboral dos enfermeiros, por não atender à 

totalidade das necessidades do trabalhador. 

Com exceção dos cinco CD que estavam insatisfeitos com sua renda, os outros 

nove relataram que deveriam ganhar melhor, embora não tenham apontado a remuneração em 

termos absolutos como fator de insatisfação laboral. Sete destes profissionais relataram outros 

fatores associados ao salário que ocasionam insatisfação, como visto a seguir: 

A diferença salarial entre as categorias profissionais foi citada por três 

entrevistados como fator de insatisfação no PSF de Fortaleza, conforme visto abaixo: 
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[...] O que me deixa insatisfeita é a desigualdade dentro do PSF. O médico tem um 
salário bem maior e mais benefícios que os outros profissionais. Deveria ser tudo 
equiparado.  No PSF trabalha a equipe, não só o médico. Se não seria o Médico da 
Família e pronto. CD 5    

 

[...] Não estou insatisfeita com nosso salário. Espero que a próxima gestão continue 
criando mecanismos de ajustes para não termos perdas salariais. No entanto, o que 
me deixa insatisfeita é a desigualdade de remuneração entre os profissionais. Não 
vejo porque os médicos devam receber mais do que os enfermeiros e dentistas. Eles 
trabalham nas mesmas condições que nós trabalhamos. Deveria ter um tratamento 
igual para todas as categorias profissionais. CD 8  

 

[...] O salário deveria ser equiparado para todas as categorias profissionais: médicos, 
enfermeiros e dentistas. CD 14  

 

Em estudo conduzido por Chaves e Miranda (2008), houve uma interpretação de 

que as diferenças salariais entre os profissionais de nível superior que trabalham 

conjuntamente no PSF, notadamente entre os médicos e outros profissionais, realçariam as 

dificuldades de integração no trabalho em equipe e estimulariam atitudes de competitividade, 

ao invés de cooperação mútua. Foram recorrentes os relatos de incompreensão, 

inconformidade e desestímulo em relação à diferença de ganhos salariais entre os cirurgiões-

dentistas e os médicos e enfermeiros do PSF. Alguns alegaram que as atividades cotidianas do 

trabalho odontológico no PSF exigiam um desgaste físico e mental equivalente ou maior do 

que aqueles do trabalho de médicos e enfermeiros. 

Fadel et al (2008), destacaram a discrepância salarial existente entre os 

profissionais que compõem o nível superior no PSF. Deste modo, comprovamos que essa 

diferença de remuneração constitui resquícios de uma prática arraigada aos serviços de saúde 

pública no Brasil, e de um modelo de atenção centrado na doença, com frequente 

desvalorização de todas as classes profissionais diante da hegemonia da classe médica. 

Inferimos que a isonomia salarial é justificada pelo fato de que todos os 

profissionais de saúde têm suas atribuições e compromissos semelhantes dentro do PSF, cujo 

trabalho é desenvolvido em equipe, num mesmo nível de atenção e, portanto, com a mesma 

carga horária, pois todos têm a mesma importância e corresponsabilidade. 

A insatisfação pela não incorporação das gratificações ao vencimento base foi 

mencionada por dois dentistas: 

 
[...] Nosso salário está mais baseado nas gratificações. Acho que isso não é bom. 
Deveriam incorporar as gratificações ao salário base. Por exemplo, quando a gente 
se aposentar, não vai mais receber insalubridade. A vida toda você se acostuma 
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ganhar aquilo ali e quando se aposenta, ganha menos. Por isso, apesar de não estar 
insatisfeita com meu salário, acho que em relação às gratificações, no futuro, pode 
fazer diferença. CD4 

 

[...] O fato das gratificações não serem incorporadas ao salário base nos deixa 
inseguros. O gestor pode retirá-las e isso é preocupante. A gente fica vulnerável ao 
gestor. Isso me traz insatisfação. CD14 

 

A insatisfação por não receber gratificação por área de risco também foi 

apontada por dois profissionais: 

 
[...] Acho que não deveria existir esse negócio de gratificação por “área de risco”. 
Todos os postos deveriam ser considerados área de risco. A gente atende a 
população do mesmo jeito. Todos estão expostos, não há diferença. Quem frequenta 
os postos são as pessoas mais pobres, de periferia. Os ricos não procuram os postos. 
CD1 

 

[...] O salário do PSF de Fortaleza não é dos piores, é até razoável. Minha 
insatisfação é não receber “área de risco”. Quase todo o dia tem morte por aqui com 
usuários de droga. A gente convive nesse ambiente de muita violência. CD9 

 

Para Campos e Albuquerque (1998 apud BATISTA et al., 2005), não se pode 

restringir a dignificação do trabalho exclusivamente às questões salariais, embora sejam estas 

questões cruciais. Assim, alguns autores sugerem outras formas de valorizá-lo, a partir da 

implementação de incentivos positivos, traduzidos em condições dignas de trabalho, incluindo 

ambiente, o estímulo ao aperfeiçoamento e enfim, o desenvolvimento de sistemas e processos 

que certamente poderão impactar positiva e simultaneamente tanto para os usuários quanto 

para os prestadores de serviços. 

Os debates salariais estão sempre em pauta entre os trabalhadores, sindicatos e 

conselhos de classe odontológica, visto que estes profissionais exercem um trabalho de grande 

responsabilidade e com altos níveis de estresse. Acrescentamos o fato que, com raras 

exceções, o setor público oferece precárias condições de trabalho e com grande demanda para 

atendimento, o que amplia os fatores de insatisfação laboral. 

Neste cenário, a questão do sentimento de desvalorização do profissional da 

Atenção Básica foi também lembrada por dois CD nesta pesquisa como categoria de 

insatisfação no trabalho, conforme se vê abaixo. 
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• Desvalorização do profissional da Atenção Básica 

 

Para Frederick Herzberg, o desejo de uma autoimagem positiva, bem como a 

necessidade do indivíduo ser valorizado e respeitado por seus semelhantes é considerado um 

fator motivador que estimula o indivíduo a busca da satisfação. 

Martins (2006a) apontou a satisfação com o reconhecimento profissional e da 

capacidade de trabalho pelos colegas de profissão como fator de satisfação no trabalho, 

corroborando com os estudos de Herzberg. 

Nesta perspectiva, dois entrevistados relataram o sentimento de desvalorização do 

profissional que trabalha na Atenção Básica em relação ao especialista, provocando uma 

sensação de insatisfação, conforme visto abaixo:  

 
[...] O profissional do PSF não é tão reconhecido como o profissional especializado, 
tanto pela gestão, como pela população...”é o dentista do posto”. É como se fosse 
inferior ao ortodontista, ao protesista, ao endodontista. Mas nós temos o nosso valor 
e deveríamos ser mais reconhecidos pelos gestores, pelas pessoas e até pelos nossos 
colegas de profissão. Ser dentista da Atenção Básica é ver o paciente de forma mais 
abrangente, tem todo um contexto de onde a pessoa vive, como ela se relaciona na 
sociedade. É mais complexo tratar esses pacientes do que vê somente a clínica. CD 4 

 

[...] O trabalho em promoção de saúde não é tão valorizado quanto deveria ser, pois 
sabemos o quão trabalhoso é. Dá muito mais trabalho você planejar e realizar uma 
atividade externa, ir para uma escola e dominar uma sala de alunos. Nosso trabalho 
deveria ser mais valorizado e melhor remunerado. CD 5 

 

Nesse sentido, para Gomes et al (2010), a Odontologia pública é ainda 

considerada como de qualidade inferior por usuários e boa parte dos profissionais. No caso 

destes últimos, tal visão se inicia já na formação, voltadas quase exclusivamente para atuação 

liberal de mercado. 

Ressaltamos que o estado de satisfação e insatisfação é um processo dinâmico, ou 

seja, pode mudar de acordo com o local e o período. Dessa forma, os resultados alcançados 

nesta pesquisa, em todos os aspectos analisados, não podem ser generalizados, pois se referem 

a um recorte específico.  Portanto, não podemos afirmar que os dentistas generalistas em sua 

totalidade estão menos satisfeitos que os especialistas. 

Muitos outros aspectos relacionados à gestão foram mencionados como fatores de 

insatisfação pelos CD entrevistados, demonstrando fragilidade dos gestores em oferecer um 
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ambiente laboral seguro, com qualidade na prestação dos serviços para população e que tenha 

estrutura e processos de trabalho satisfatórios, conforme veremos na próxima categoria. 

 

• Outros aspectos relacionados à gestão 

 

Herzberg afirma a importância das políticas ou normas organizacionais, incluindo 

a qualidade da supervisão, como fatores que afetam a insatisfação com o trabalho. 

Neste estudo, a falta de incentivo para capacitação profissional, a questão da 

centralização do poder a nível central, as regras institucionais para transferência de regionais, 

a indicação política como preponderante para nomeação de gestores locais, a violência, a 

grande demanda de atendimento, a falta de equipes completas e de parceria nas escolas e o 

número insuficiente de ASB foram apontados como elementos de insatisfação pelos 

profissionais conforme transcrições abaixo: 

A falta de incentivo para capacitação profissional foi lembrada por dois CD 

conforme vemos abaixo:  

 
[...] Acho que deveria ter mais estímulos para os profissionais realizarem cursos de 
capacitação, seria uma forma de reconhecimento do profissional. Às vezes, a gestão 
chega a barrar o profissional que quer realizar um mestrado ou doutorado. CD5 
 
 
[...] Nunca tive problemas para fazer cursos de qualificação. Mas, para algumas 
pessoas eles colocam dificuldades e não liberam o profissional. CD7 

 

Sabemos que, para uma melhor qualidade na assistência diante das mudanças que 

vêm ocorrendo no setor da saúde, que exigem hoje, inclusive, um atendimento mais 

humanizado, é necessário que as instituições se preocupem com a capacitação de seus 

profissionais. Dessa forma, a ESF, conforme foi proposta pelo Ministério da Saúde/MS, exige 

um processo de formação e capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos, que 

possam responder a este modelo de atenção à saúde (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

Nesta investigação, no entanto, para dois respondentes não há incentivo para 

capacitação dos profissionais da ESF. Em contrapartida, uma CD afirmou ser um fator de 

satisfação no trabalho a possibilidade de crescimento profissional por meio da realização de 

cursos de atualização promovidos pela gestão. Portanto, esta categoria foi citada ao mesmo 

tempo como fator de satisfação e insatisfação pelos sujeitos pesquisados, mas com uma 

compreensão diferenciada. 
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Os coordenadores de unidades de saúde, na época da pesquisa, eram indicados 

politicamente, fato que poderia contrastar com a competência destes profissionais. Deste 

modo, a não qualificação de pessoas na gestão foi mencionada por dois dentistas: 

 
[...] Fico insatisfeito com pessoas não qualificadas na gestão que “emperram” o 
andamento do trabalho. CD3 

 

[...] O fato das coordenações locais serem de indicação política é muito complicado. 
Nem todos os coordenadores são capacitados e têm perfil para gestão. Já tivemos 
muitos problemas com coordenadores anteriores, ficamos a mercê das indicações 
dos vereadores (indignação). CD14 

 

A pouca resolutividade pelos coordenadores Regionais de Saúde Bucal foi 

relatada por dois dentistas pesquisados: 

 
[...] Acho que os coordenadores de saúde Bucal perderam muita força. No início da 
gestão tinha uma dinâmica mais resolutiva. Hoje a coisa está muito centralizada. Os 
problemas são mais difíceis de resolver. O poder da coordenação regional ficou mais 
enfraquecido. CD2 

 

[...] A coordenação de Saúde Bucal também é impotente. Nós vamos para as 
reuniões, a coordenadora escuta nossos problemas e não consegue resolvê-los. Isso é 
muito chato. A reunião não dá em nada. CD10 (indignação) 

 

Estes depoimentos reforçam que, no período investigado, os coordenadores 

regionais não tinham poder resolutivo como, de fato, deveriam ter.  Os mesmos, na maior 

parte das vezes, apenas repassavam informações sobre os problemas encontrados in loco nas 

unidades de saúde para o nível central; este aspecto gerava certo entrave na resolução dos 

problemas. 

A não oportunidade de transferência de Regional foi descrita por uma cirurgiã-

dentista: 
[...] Tenho insatisfação por não poder trocar de Regional, de acordo com a 
convivência do profissional. Não tem apoio, flexibilidade da Prefeitura para 
transferir de unidade. Eles deram oportunidade para quem entrou depois de 2006 
escolher a Regional e nós não tivemos essa opção. CD1 
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A questão da falta de segurança nas unidades de saúde foi mencionada como uma 

potencial ameaça à vida dos trabalhadores por dois CD entrevistados, conforme descrito na 

próxima subcategoria. 

Falta de segurança (violência), de forma previsível, foi lembrada nesta pesquisa, 

estando associada à sensação de insegurança e medo dos respondentes devido à ausência de 

agentes de segurança nas unidades, conforme descrição abaixo:  

 
 [...] A falta de segurança me incomoda. Não me sinto segura. A gente até tem um 
guarda, mas ele não pode fazer nada. Aqui vizinho tem uma favela e toda semana 
entra gente armada no posto. O guarda não impede, ele “meio” que acua. Tem um 
traficante que vive aqui dentro ameaçando as pessoas. A gente vem trabalhar e 
“meio” que se tranca dentro da sala com medo. CD1 (revolta) 

 

[...] A falta de segurança no posto é, para mim, um fator de insatisfação. Aqui é 
muito perigoso. Até já colocaram câmeras recentemente, mas já roubaram. Eu não 
venho nem trabalhar com bolsa. CD6. 

 

Estudo realizado por Farias e Zeitoune (2007), com enfermeiros de um Centro 

Municipal de Saúde (CSM), no Rio de Janeiro, verificou que os profissionais expressaram 

bastante preocupação em relação à segurança interna dentro da unidade de trabalho. Este fato 

acarretava insatisfação, pois os índices de violência ao redor da unidade eram elevados. 

Alguns até referiram serem impedidos de sair ou entrar do CMS, por ocasião dos tiroteios. 

Infelizmente, este relato também foi mencionado por nossos entrevistados. 

Portanto, podemos refletir que a questão da segurança no trabalho na cidade de Fortaleza tem 

sido alvo de preocupação dos profissionais, pois muitas unidades de saúde são alocadas em 

áreas de risco, inclusive as que foram visitadas nesta pesquisa. Nossa capital é hoje 

considerada a 13º cidade mais violenta do mundo, segundo relatório da ONG Mexicana 

Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal (FORTALEZA,,, 2013). 

Além das queixas de insegurança dentro das unidades de saúde, outro aspecto 

lembrado por quatro CD como fatores de insatisfação foi a Grande demanda e pouca oferta 

de atendimento, como transcrito a seguir. 

 
[...] Outra insatisfação é a grande demanda e a reduzida capacidade instalada. O 
paciente só consegue vaga daqui a um mês porque dispomos de só um consultório. 
CD4 
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[...] Outra insatisfação é a grande demanda e pouca oferta de serviços. Deveríamos 
ter mais equipamentos funcionando para ampliar o atendimento. Também, deveriam 
se criar estratégias para melhorar a organização da demanda CD8 

 

[...] Uma insatisfação é a grande demanda. Uma grande quantidade de famílias por 
equipe de saúde. Muitas pessoas saem insatisfeitas por não receberem o 
atendimento. Não dá para atender todo mundo.CD9 

 

[...] Tenho insatisfação pela grande quantidade de usuários e não conseguirmos 
atender essa demanda. CD13 

 

A dificuldade de acesso à consulta odontológica é um grave problema no Sistema 

Único de Saúde em todo Brasil, apesar dos avanços crescentes nas políticas de saúde bucal, 

pois há uma alta demanda reprimida em relação à oferta de serviços. Em função desses 

fatores, os usuários precisam permanecer em filas desde a madrugada para ingressar no 

atendimento, exceção feita para alguns grupos prioritários como gestantes e idosos. Essa 

constatação aponta para a necessidade de implantação de medidas amplas de promoção de 

saúde, aliada à maior oferta de serviços para suprimir essa demanda. 

Estudo conduzido por Chaves e Miranda (2008), em relação aos processos de 

trabalho e atendimento dos serviços, demonstrou a desorganização e o excesso de demanda 

espontânea no PSF como fatores de insatisfação laboral, associados, geralmente, ao desgaste 

pessoal dos cirurgiões-dentistas e ao comprometimento da qualidade de seus serviços, 

apontando na mesma perspectiva desta pesquisa. 

Desde modo, a grande demanda no serviço público provoca frustrações não 

somente na população que fica desassistida, mas no profissional que não consegue dar 

resposta aos problemas. Neste aspecto, a carência de profissionais nas equipes que compõem 

a ESF contribui de certa forma para potencializar as dificuldades na realização de um trabalho 

mais resolutivo e integral na Atenção Primária à Saúde. A falta de equipes de trabalho 

completa foi mencionada nesta pesquisa como fator de insatisfação, conforme visto na 

próxima subcategoria. 

A falta de equipes completas no PSF aparece nesta pesquisa como relacionada à 

dificuldade no cumprimento das ações multidisciplinares, conforme mencionado por quatro 

profissionais, de acordo com as descrições abaixo: 
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[...] A falta de profissionais na equipe também me desestimula. Deveria ter equipes 
completas e motivadas. O que vemos são poucos profissionais comprometidos e a 
maioria desinteressada. Isso acaba prejudicando. CD1 

 

[...] Como minha equipe é incompleta, não consigo planejar e realizar muitas ações. 
Considero isso um fator de insatisfação. CD2 

 

[...] O PSF não funciona aqui em Fortaleza como deveria. As equipes estão 
incompletas e também temos áreas descobertas pelo programa. CD4 

 

[...] O PSF em Fortaleza não está estabelecido. Fica difícil fazer Saúde da Família sem 
ter as equipes estruturadas (sensação de tristeza).  CD14 

 

Em estudo executado por Silveira et al (2012), os enfermeiros afirmaram que a 

falta de comprometimento de alguns trabalhadores favorece a insatisfação no trabalho e 

provoca sofrimento, pactuando com o discurso de uma entrevistada. 

O trabalho em equipe é considerado um importante pressuposto para a 

reorganização do processo de trabalho no âmbito da ESF, visando uma atenção em saúde mais 

integral e resolutiva. Entretanto, há que se promover entre os membros das equipes uma 

profunda coesão, buscando a complementação dos saberes e, consequentemente, o melhor 

desempenho profissional (FADEL et al, 2008).  

Uma profissional acrescentou que, além de não existirem equipes completas no 

PSF, ainda há o agravante da dificuldade em se trabalhar em equipe, conforme abaixo: 

 

[...] A dificuldade em trabalhar em equipe me causa insatisfação. Acaba que o 
enfermeiro faz sua parte e o dentista faz a sua. Não há muita integração. A falta de 
médico também é um problema. CD8 

 

Estudos de Chaves e Miranda (2008), com CD na região metropolitana de 

Fortaleza-CE, reforçam as dificuldades de integração no trabalho em equipes do PSF. Uma 

das diretrizes normativas típicas do PSF é aquela que estabelece o processo de trabalho 

integrado, interdisciplinar, entre equipes multiprofissionais. Nesse aspecto, todos os 

entrevistados referiram que tal processo de trabalho era pouco integrado, restringindo-se, na 

maior parte das vezes, ao encaminhamento de casos clínicos entre os membros da equipe. 

Muitas pesquisas apontam relações de trabalho ambíguas, ora referidas como 

boas, com discurso de trabalho em equipe, ora com relatos de disputas internas, rivalidades e 
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diferenças de tratamento. Este fato denota a dificuldade de se trabalhar em equipe dentro da 

Estratégia Saúde da Família. 

Neste contexto, podemos apontar a importância do trabalho em equipe na ESF, 

reforçando a interação entre seus membros, visando à integralidade da assistência prestada ao 

usuário.  

A realização de um trabalho multidisciplinar e intersetorial fortalece o 

planejamento e consecução das ações coletivas em saúde bucal. A próxima subcategoria faz 

referência às ações preventivas nas escolas, que são de responsabilidade do CD e da Auxiliar 

de Saúde Bucal e que podem também inserir outros profissionais, inclusive os professores. 

Assim, a Falta de apoio e parceria nas Escolas foi lembrada por uma CD como 

fator de insatisfação laboral, conforme visto abaixo: 
 

[...] Tenho insatisfação nas ações coletivas porque acho que não há parceria entre a 
escola e nossos serviços. Os professores são desmotivados, não cooperam com 
nosso trabalho. A escola, também, não tem boa estrutura. CD10 

 

É notória que a maioria das escolas municipais de Fortaleza não tem boa estrutura 

física e necessita de melhorias. Ademais, professores e diretores não são engajados nas ações 

de saúde bucal propostas pela equipe de saúde da família para os escolares; estes aspectos 

dificultam e limitam o trabalho da ESB. 

Deste modo, evidenciamos que o cirurgião-dentista deve programar ações 

educativas para sensibilizar professores e diretores a fim de potencializar as ações coletivas 

em saúde bucal em crianças e adolescentes na escola. 

A Falta de interesse e cooperação das ASB foi correlacionada nesta pesquisa 

com a pouca colaboração e/ou de capacitação das auxiliares de saúde bucal na clínica 

odontológica prejudicando a realização de um bom trabalho pelo dentista, conforme citado 

abaixo: 
[...] As Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) deveriam ser mais bem preparadas para a 
função. Às vezes, o dentista quer atender e elas ficam colocando dificuldade, são 
desinteressadas. Isso não deveria ocorrer. Não adianta um bom trabalho do dentista 
sem a parceria da ASB. Nós trabalhamos em equipe. Cada um deve fazer sua parte, 
fica mais maneiro para todo mundo. Isso é uma insatisfação (sensação de 
aborrecimento). CD 11 

 

Desta forma, percebemos a importância do envolvimento da ASB para que o 

trabalho do dentista seja realizado a contento tanto na clínica odontológica, como nas ações 
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coletivas. Ressaltamos a necessidade de capacitação dessas profissionais e também maior 

supervisão na atuação de suas atividades. 

Para agravar a situação, a quantidade de ASB não é proporcional ao número de 

dentistas na ESF do município de Fortaleza, o que evidencia a necessidade de contratação 

urgente de mais profissionais pela atual gestão. 

Assim sendo, para um CD, o número insuficiente de ASB foi citado como fator 

de insatisfação no trabalho, de acordo com a premissa abaixo: 

 
[...] O número insuficiente de auxiliares me traz insatisfação. Somos quatro dentistas 
e apenas duas Auxiliares de Saúde Bucal (ASB). CD 12  

 

Outro fator de insatisfação mencionado pelos respondentes desta pesquisa foi a 

falta de reconhecimento por parte da população em relação ao trabalho realizado, de acordo 

com a transcrição da próxima categoria. 

 

• Falta de reconhecimento e de vínculos com a população  

 

                   A pouca valorização do profissional pela população foi mencionada como fator de 

insatisfação por uma respondente, conforme relato abaixo: 

 
[...] No interior, meu trabalho era mais gratificante, tinha mais vínculos.  A 
população reconhecia meu trabalho, meu esforço. Aqui, os usuários não 
reconhecem. As pessoas são assistencialistas, não querem lhe ouvir, só querem 
atendimento. É difícil fazer atividades educativas porque as pessoas não se 
interessam pelo que você fala. Elas querem resolução e não querem perder tempo 
com reuniões ou bate-papos. Isso me gera insatisfação. CD1 
 
 

Este achado reforça que os profissionais de saúde necessitam ser valorizados e 

reconhecidos pelo bom trabalho realizado. Para esses profissionais, o prazer no trabalho está 

na execução de algo valorizado e reconhecido pelo paciente. 

Pesquisa realizada por Pereira (2001), com base no referencial de Frederick 

Herzberg, identificou também a falta de reconhecimento por parte dos pacientes em relação à 

valorização das ações executadas pelos enfermeiros como um dos fatores de insatisfação 

laboral, ratificando os achados desta pesquisa com a percepção de outra categoria 

profissional. 
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Embora não baseados nos estudos de Herzberg, Carvalho e Lopes (2006) 

demonstraram que o não reconhecimento por parte das pessoas em relação à valorização das 

atividades exercidas é fator de insatisfação profissional em termos de realização pessoal. 

O último item considerado de insatisfação do CD foi referente à escassez de oferta 

de serviços na atenção secundária, como será abordado a seguir. Ressaltamos que esta 

categoria foi também mencionada por uma profissional como fator de satisfação laboral. A 

categoria é a mesma, mas a ideia de sua satisfação ou insatisfação se dá por sua presença ou 

ausência. 

 

• Pouca oferta de serviços na Atenção Secundária 

 

Observamos que as dificuldades de acesso aos serviços públicos de saúde bucal na 

ESF são percebidas em todas as regiões do Brasil. Na atenção especializada, também se 

observa a insuficiente oferta de atendimentos em relação à grande demanda de usuários, que 

superlotam as filas de espera, apesar de todos os esforços do Ministério da Saúde no sentido 

de aumentar a oferta de serviços por meio da implantação de novos CEOs. 

Nessa direção, gestores têm assinalado que a dificuldade de acesso aos serviços 

especializados representa um dos principais entraves para garantir a integralidade da atenção 

em saúde bucal.  

Neste cenário, a pouca oferta de atendimento na atenção especializada foi relatada 

por uma CD, conforme abaixo: 

 
[...] Outra insatisfação é o encaminhamento de pacientes para a atenção 
especializada, principalmente endodontia e prótese. Às vezes, a gente fica sem saber 
o que fazer pelo paciente. Encaminho para o tratamento de canal ou faço logo a 
extração? Há uma demora muito grande e, algumas vezes, evito até encaminhar. 
CD9 

 

Percebemos a incerteza do profissional em relação ao tratamento proposto frente à 

necessidade do usuário e a real possibilidade de sua execução. Assim sendo, muitas vezes 

oferecemos uma opção de terapia que não seria a melhor para aquele caso clínico, por não 

podermos oferecer algo melhor. Este fato gera descontentamento tanto para o profissional 

como para o paciente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora polêmica na literatura, na qual parte dos estudos a confirma e parte a 

rejeita, esta pesquisa ratificou, com pequenas variações, a estrutura bifatorial da Teoria 

Herzberg e cols (1959): Os fatores de satisfação aparecem claramente separados dos que 

compõem a insatisfação. Considerando ainda os resultados desta investigação, comprovamos 

a atualidade da teoria de Frederick Herzberg, embora alguns teóricos a incluam no grupo das 

antigas teorias motivacionais.  

A contemporaneidade do referencial de Herzberg ficou ainda mais evidente com a 

leitura de artigos sobre Qualidade de Vida no Trabalho. A ideia proposta por Frederick 

Herzberg, com a introdução do conceito de “enriquecimento do cargo”, pode ser encontrada 

como suporte teórico para pesquisas atuais sobre QVT, objeto de estudo da Psicologia 

Organizacional e da Administração. 

Em relação às situações referidas como satisfação, a categoria “Trabalho em si” 

surge como a mais citada. Chamou a nossa atenção o fato que dos 14 entrevistados, 12 

relataram que, apesar de todas as adversidades e queixas descritas, tinham um grau mediano 

de satisfação no trabalho, não ótimo, porque gostavam do que faziam e consideravam isso 

preponderante para se sentirem satisfeitos. 

Portanto, a partir da análise dos sujeitos desta investigação, evidenciamos que as 

pessoas que tem perfil para trabalhar no serviço público, com promoção de saúde e em 

atividades interdisciplinares, sentem-se realizadas dentro do seu ambiente de trabalho, apesar 

de todas as limitações, ao contrário daqueles profissionais focados na parte curativa, na clínica 

individual e especializada da Odontologia que estão insatisfeitos na Saúde Pública e no PSF. 

Isto comprova o estudo de Frederick Herzberg (1959), no qual admite ser o “Trabalho em si 

mesmo” um fator importante na satisfação do ser humano.   

Em relação aos maiores fatores de insatisfação laboral no grupo pesquisado, as 

condições precárias de trabalho, incluindo a carência de insumos e equipamentos, foram 

apontadas por todos os CD. Deste modo, percebemos a urgência por parte dos gestores em 

promover melhorias na ambiência das unidades de saúde da PMF, incluindo a garantia dos 

recursos materiais necessários para execução das atividades clínicas assistências.  

As questões relacionadas à gestão, principalmente a não valorização do 

profissional, também apareceram de modo significativo nos aspectos de insatisfação dos CD 

pesquisados. De modo geral, a sensação percebida é que havia um descaso dos gestores em 

relação a esses profissionais. 
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Em busca de melhoria da satisfação do trabalhador deve existir uma combinação 

do ambiente e do conteúdo do trabalho.  Para que os fatores de satisfação sejam eficazes, é 

necessário haver um bom suporte material, representada pelos fatores extrínsecos. Da mesma 

forma, para que os elementos de satisfação tenham efeito positivo desejado sobre o 

desempenho, é preciso que o trabalho ofereça algum grau de desafio ou interesse para o 

trabalhador. 

Deste modo, sugerimos investimentos em melhorias nas condições do ambiente 

laboral, não só nos aspectos físicos, mas também na sua humanização, promovendo a 

valorização e o reconhecimento do profissional nele inserido, para que se possa gerar a maior 

satisfação dos mesmos.    

Nesse contexto, ao finalizarmos esta pesquisa acadêmica que possibilitou, através 

do conhecimento dos fatores de satisfação e insatisfação, identificarmos diversos problemas 

existentes nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza, durante a gestão de 

2006-2012, enumeramos algumas sugestões que possam ampliar a satisfação dos servidores, 

promovendo melhorias no ambiente de trabalho e na qualidade dos serviços prestados à 

população, conforme abaixo: 
 

• Melhorias das condições do ambiente físico de trabalho, incluindo áreas para 

repouso, mobília (armários para guarda de pertences), refeitório, banheiro 

privativo para o profissional etc.; Para Moscovici (2001, apud CECAGNO et 

al., 2002), o ambiente de trabalho representa parcela significante no aspecto 

motivador, pois, segundo essa autora, faz diferença trabalhar num ambiente 

agradável, confortável e que possibilite individualização; 

 

• Mudanças nas formas de reconhecimento e valorização dos trabalhadores e de 

seu trabalho, seja por meio de comunicação verbal ou escrita, formal ou 

informal, pessoal ou coletiva, como por meio de incentivos ou recompensas a 

ideias, esforços e trabalhos realizados, com ênfase na clareza de apresentação e 

critérios de concessão dos mesmos; 

• Participação dos profissionais nas atividades de planejamento e organização 

dos serviços e não apenas a execução do trabalho. No caso da Odontologia, 

colaboração do dentista da AB na concepção dos protocolos de Saúde Bucal, 

tanto na parte clínica como nas Ações Coletivas; 
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• Possibilidade, para todos os servidores, de desenvolvimento da carreira por 

meio de avaliação de competências e não por indicações ou apadrinhamentos 

políticos; 

 

• Incentivo para qualificação dos profissionais através do apoio para realização 

de cursos latu senso e stricto senso na área de Saúde Publica; 

 

• Tratamento equânime entre os profissionais da ESF, evitando privilégios para 

determinadas categorias (não fazendo referência a questões salariais);  

 

• Realização de cursos para médicos, enfermeiros e dentistas da ESF, a fim de 

sensibilizá-los da importância das ações interdisciplinares na promoção de 

saúde; 

 

• Efetivação de cursos de capacitação para as ASB e TSB para discussão do 

protocolo de ações coletivas nas Escolas e creches, de modo a conduzi-las da 

importância do seu trabalho. 

Acreditamos que os propósitos desta pesquisa foram alcançados e responderam as 

inquietações sentidas; os achados encontrados foram legitimados por diversos estudos na área 

da satisfação laboral e respaldados na literatura consultada nas áreas da Psicologia 

Organizacional, Administração e da Saúde Coletiva. Desta forma, finalizamos este trabalho 

com a sensação de dever cumprido e com uma enorme satisfação por tê-lo realizado.  
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Apêndice A - Questionário aplicado aos cirurgiões- dentistas da SER III 

 

Questionário para caracterizar o perfil sociodemografico dos CD 

 

1) Idade: 

 

2)  Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

3)   Estado Civil:  (   ) solteiro     (   ) casado     (   ) divorciado 

 

4) Tempo de graduação 

 

5) Tempo de serviço na PMF na ESF 

 

6) Tem formação em Saúde Pública ou em Saúde da Família? 

 

(7)      Se sim, qual o nível: (   ) Especialização      (   ) Mestrado       (   ) Doutorado 

 

8) Tem outra especialidade? Qual? 

(9) Além de trabalhar na Prefeitura de Fortaleza, você tem outra atividade                   
profissional?  

(10)Se sim,  qual seria? 

          (   )  órgão público 

          (   ) consultório particular 

          (   ) empresa privada 

 

(11) Renda Mensal Total 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista aplicada aos dentistas da SER III 

 

Roteiro de entrevista para avaliação dos fatores motivacionais no trabalho do CD 

 

Gostaria que você descrevesse seu processo de trabalho 

 

Quais fatores de sua rotina laboral provocam em você satisfação no trabalho? 

 

Quais fatores de sua rotina laboral provocam em você insatisfação no trabalho? 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Você está sendo convidado para participar como voluntário em uma pesquisa 

intitulada Satisfação e Insatisfação no Trabalho dos Cirurgiões – Dentistas da Estratégia 

Saúde  da  Família no município de Fortaleza-Ce. Você não deve participar contra a sua 

vontade. 

A pesquisa limita-se à coleta de dados através da técnica de Entrevista, momentos 

que deverão ser gravados e registrados em diário de campo pela pesquisadora para melhor 

compreensão e análise dos significados - caso você esteja de acordo. Os encontros serão 

realizados em seu local de trabalho, com agendamento prévio, de acordo com sua 

disponibilidade e da pesquisadora, sem prejuízo para o serviço, com duração de 

aproximadamente 40 minutos.  Sua participação não será remunerada. 

Sua identidade será mantida em absoluto sigilo, sendo os dados obtidos utilizados 

apenas para fins científicos. Você tem garantido o direito de manter-se atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa em questão; liberdade para retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

Espero contar com sua participação, pois a partir da visão dos servidores,  esta  

pesquisa poderá subsidiar estudos futuros com intuito de sugerir modificações na política de 

gestão de pessoas  da PMF que contribuam para otimização dos recursos humanos 

disponíveis, colaborando  com a satisfação do profissional, melhorando seu desempenho e 

conseqüentemente,  promovendo  melhorias na qualidade dos serviços prestados pelos 

cirurgiões-dentistas à população de Fortaleza. 

Agradeço antecipadamente  sua colaboração e  em qualquer etapa da investigação 

coloco-me à sua disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas: 

Nome: Silvana Dayse Brito de Araújo Costa (CRO 2127) 

Endereço (res): Nelson Machado, 14. Parquelândia. Fortaleza-Ce 

Telefones: (85) 3281 1800; 8699 5199 

Atenção: Qualquer dúvida ou consideração sobre sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC: 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127. Rodolfo Teófilo. Fone: 3366 83 44 
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Eu, ___________________________________________________, ______anos, 
RG_____________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 
participando como voluntária da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 
perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações 
que responderam por completo minhas dúvidas. Declaro ainda estar recebendo uma cópia 
assinada deste termo. 

 

________________________________________ Data ____/____/____ 

                     Assinatura do Entrevistado 

 

________________________________________ Data ____/____/____ 

                      Assinatura do Pesquisador 
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Apêndice D - Entrevistas com os cirurgiões-dentistas 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 
Em relação à infraestrutura, as condições de trabalho são péssimas. A unidade de Saúde como um todo 

tem uma estrutura precária. Isso me incomoda muito. É minha maior insatisfação. 

Sempre falta material, às vezes até saco de lixo. Você não consegue garantir para o paciente que a 

biossegurança está sendo respeitada. A nossa segurança e a do paciente são comprometidas. Além da 

falta de material, a falta de equipamentos, como RX, me deixa insatisfeita. O aparelho de RX 

resolveria muitos problemas na unidade. 

Às vezes, temos que tirar dinheiro do próprio bolso para não parar o atendimento. A gente faz “das 

tripas coração” para manter um serviço mais ou menos adequado. A dificuldade é grande. Pelo 

estresse, falta de segurança e por tudo que a gente passa, nós deveríamos ganhar o dobro. 

Temos um bom relacionamento com os colegas de trabalho, mas percebe-se que todos estão 

insatisfeitos. As pessoas perderam a esperança e se acomodaram. Do jeito que a coisa está, acho que 

muita gente está pensando em desistir. Muitos médicos desistiram. Os que ficam deve ser por conta da 

estabilidade. Se fosse pela satisfação no trabalho, muitos já teriam saído. 

Em geral, acho que existe um descaso da Prefeitura em relação ao serviço e a população, 

principalmente no último ano da gestão. As coisas estão muito desorganizadas. 

Acho que não deveria existir esse negócio de gratificação por “área de risco”. Todos os postos 

deveriam ser considerados área de risco. A gente atende a população do mesmo jeito. Todos estão 

expostos, não há diferença. Quem freqüenta os postos são as pessoas mais pobres, de periferia. Os 

ricos não procuram os postos. 

Hoje não há clima de perseguição na Unidade. Já houve. A antiga coordenadora perseguia os 

funcionários, fazia intrigas. Atualmente, o clima de trabalho é muito bom, apesar das pessoas estarem 

muito insatisfeitas, não só na Odontologia e nem só pela remuneração. É por tudo. 

Apesar de todos estarem desmotivados, aqui é nossa segunda família, temos uma relação de amizade 

muito boa na unidade. 

Meu trabalho seria mais interessante se houvesse melhores condições, mais estímulos. Deveria ter 

cursos de capacitação para motivar as pessoas a realizarem atividades em grupo.  

Acho que temos competência e capacidade para fazer muito mais. No entanto, estamos aqui 

“encolhidos”. 

A nossa fala é ouvida. Muitas vezes o que nós sugerimos não é feito por falta de estrutura física, 

financeira ou de pessoal. A idéia fica só no papel. Na hora de funcionar “emperra”. 

A minha maior satisfação no trabalho é saber que estou ajudando as pessoas e vou aliviar a dor de 

alguém. É saber que posso, com meu trabalho, influenciar na vida das pessoas, para melhor. A gente 
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tem um papel social muito grande. Acho que para trabalhar no PSF o profissional tem que ser mais 

humano mesmo, não é tanto pelo dinheiro. 

A minha satisfação é ter um emprego estável. 

A falta de segurança me incomoda. Não me sinto segura. A gente até tem um guarda, mas ele não 

pode fazer nada. Aqui vizinho tem uma favela e toda semana entra gente armada no posto. O guarda 

não impede, ele “meio” que acua. A noite não tem guarda na unidade, então os marginais vêm mais 

nesse horário. Tem um traficante que vive aqui dentro ameaçando as pessoas. O Ronda já o levou 

preso, mas ele volta. A gente vem trabalhar e “meio” que se tranca dentro da sala com medo. Por tudo 

isso, deveríamos ter melhor salário e mais benefícios. 

A falta de profissionais na equipe também me desestimula. Deveria ter equipes completas e motivadas. 

O que vemos são poucos profissionais comprometidos e a maioria desinteressada. Isso acaba 

prejudicando. Somos uns “peixinhos” nadando no oceano que fomos levados por uma “enxurrada” de 

descontentamento, desmotivação. Não dá para ir contra a maré. A grande maioria está do lado de lá. 

Cansei de “nadar contra a maré”. Faltou oxigênio. Estou sufocada aqui. A gente acaba indo junto. 

Pode ser que algum dia isso mude, quem sabe! (sensação de indignação) 

Por tanto penar, as pessoas acabaram “cruzando os braços” e deixando as coisas acontecerem. Elas se 

acomodaram e perderam as esperanças. Fazem o que tem e dá para fazer. A gente até que tentou levar 

essa bandeira do PSF, mas nem sempre os outros profissionais querem lhe acompanhar ou por não 

terem perfil ou porque estão desmotivados. 

Grupos, há muito tempo a gente não faz mais. Não vai para frente, não há continuidade. Satura. Fica 

nas costas de um ou outro profissional. 

No interior, meu trabalho era mais gratificante, tinha mais vínculos.  A população reconhecia meu 

trabalho, meu esforço. Aqui, os usuários não reconhecem. As pessoas são assistencialistas, não querem 

lhe ouvir, só querem atendimento. É difícil fazer atividades educativas porque as pessoas não se 

interessam pelo que você fala. Elas querem resolução e não querem perder tempo com reuniões ou 

bate-papos. Isso me gera insatisfação. 

Ver a comunidade crescer e melhorar com seu trabalho é muito bom. Eu já tive essa experiência em 

Sobral. Você vê que seu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Até hoje sou querida e lembrada 

pela população. Esse reconhecimento é legal. Em Fortaleza não tem isso, a mentalidade das pessoas 

daqui é diferente das do interior. 

Em Sobral, eu podia ir até as pessoas. Tinha mais vínculos. Aqui, por falta de segurança, pela  

violência, não posso ir até as pessoas. Isso dificulta fortalecer o vínculo. 

Os gestores não reconhecem o nosso trabalho. Há um descaso em relação ao salário e a forma em que 

somos tratados. 

Não me sinto realizada no meu trabalho. Tudo é um conjunto. Para aumentar a satisfação no trabalho, 

a estrutura física teria que melhorar, deveria ter mais recursos, mais cursos de capacitação, que 

motivem e dêem ânimo aos profissionais e que estimulem o trabalho em equipe. Deveria ter maior 
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apoio dos outros profissionais. Se o salário aumentar e as outras coisas não mudarem, não adianta 

muito. 

 

ENTREVISTA Nº 2 

 
Quando as coisas funcionam, gosto muito. Quando tenho condições de trabalhar, fico satisfeito. O 

inverso também acontece. Quando não tenho condições de trabalhar, fico insatisfeito. É como um 

todo. Por exemplo, quando me programo para fazer uma visita domiciliar e não tem carro, também 

isso me gera insatisfação. 

Minhas condições de trabalho são boas, atualmente. Antes, nós tínhamos problemas com o ar 

condicionado. Ninguém conseguia trabalhar mais de uma hora na sala. A gente saia e voltava.... 

Acho que meu salário é condizente com minhas atividades profissionais, apesar de que sempre existe 

um pouco de insatisfação porque todo muito quer ganhar mais. 

No geral, estou satisfeito com minhas gratificações. No entanto, fico insatisfeito por ter que entrar na 

justiça para poder recebê-las.  

O clima na unidade de saúde tem um pouco de atrito, mas não chega a ser exorbitante. No geral, 

considero o clima bom, de amizade entre as pessoas. 

Até hoje nunca tive medo, insegurança no ambiente da prefeitura. Pode ser que seja diferente com a 

mudança de gestores. Existe uma expectativa para bom ou para ruim. 

Acho que a prefeitura não reconhece o meu trabalho, meu esforço. 

Sinto-me realizado profissionalmente. Eu gosto do que faço. Considero que tenho perfil para trabalhar 

no PSF. Nunca procurei outra área para atuar. 

Como minha equipe é incompleta, não consigo planejar e realizar muitas ações. Considero isso um 

fator de insatisfação. 

Acho que os coordenadores perderam muita força. No início da gestão tinha uma dinâmica mais 

resolutiva. Hoje a coisa está muito centralizada. Os problemas são mais difíceis de resolver. O poder 

da coordenação regional ficou mais enfraquecido. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

 
O que me dá satisfação é meu trabalho em si, porque gosto muito do que faço. Sinto-me feliz em 

poder atender as pessoas, realizar um bom trabalho e perceber que a população ficou satisfeita, apesar 

de muitas vezes não ter as condições adequadas para o atendimento. 

O que me deixa triste é o não reconhecimento da Prefeitura dos direitos que o trabalhador tem. Desde 

2006, estamos lutando para receber a gratificação por área de risco e não foi pago. O processo já foi 
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publicado em diário oficial, mas eles alegam que o posto não é considerado área de risco. Obs: Em 

dezembro de 2012 foi concedida esta gratificação 

Fico insatisfeito com a falta de material e com pessoas não qualificadas que “emperram” o andamento 

do trabalho. 

As condições físicas e os equipamentos melhoraram. Ainda tem que melhorar. Já houve um grande 

avanço.  

O primeiro período da gestão funcionou muito bem. O segundo, piorou. No entanto, ainda hoje, 

considero, em alguns pontos, o funcionamento da gestão positivo. 

Minhas condições de trabalho são boas. Não há luxo , mas dá para trabalhar. 

Tenho bom relacionamento com os gestores. Já houve perseguição e hoje não há. Consigo conviver 

bem com todos os coordenadores. Todos têm coisas boas e ruis. Eles vão e vem e eu fico. Penso 

sempre assim. 

Tenho perfil para o PSF. Sempre trabalhei no Serviço Público, mesmo antes de me formar, e trabalho 

até hoje. Não estou aqui só pelo concurso. Mesmo quando o salário do PSF era uma miséria eu já 

trabalhava na Estratégia e estou até hoje. 

Não estou satisfeito com meu salário, acho que ele não supre suficientemente todas as minhas 

despesas, minhas necessidades. Na verdade, acho que trabalho muito e não ganho condizente com que 

eu produzo. Nosso salário não é o que deveríamos ganhar, é bem menor. 

Estou satisfeito no meu trabalho. No entanto, não completamente, porque considero que minha 

remuneração não condiz com meu trabalho. No restante, não tenho muito a reclamar. 

 

ENTREVISTA Nº 4 

 

O que me dá satisfação é ver o resultado do meu trabalho tanto nas Escolas, como na Clínica. É 

trabalhar com Prevenção. Fico feliz em poder intervir na evolução dos problemas bucais, em realizar 

atividades educativas nas escolas, passando informações sobre prevenção. A gente vê que está 

contribuindo para a saúde das pessoas. 

Fico feliz quando tenho um trabalho resolutivo, quando concluo um tratamento e sei que estou 

contribuindo para interromper o processo da doença. 

Ser concursado é muito bom. É motivo de satisfação 

Minhas condições de trabalho são boas, eu gosto. 

Aqui no posto todo mundo é uma família. Existem divergências, mas nada que atrapalhe uma boa 

convivência no trabalho. 

Pelo fato de nós sermos dedicação exclusiva, deveríamos ganhar melhor. Nosso salário está mais 

baseado nas gratificações. O salário base não chega a ser um terço do valor total. Acho que isso não é 

bom. Deveria incorporar as gratificações ao salário base. Por exemplo, quando a gente se aposentar, 



110 

 

não vamos mais receber insalubridade. A vida toda você se acostuma ganhar aquilo ali e quando se 

aposenta, ganha menos.  

Não estou insatisfeita com meu salário, mas acho que em relação às gratificações, no futuro, pode 

fazer diferença. 

A coordenadora, os colegas de trabalho e os usuários reconhecem o nosso trabalho. 

É difícil formar vínculos aqui em Fortaleza porque as pessoas são muito nômades 

O PSF não funciona aqui em Fortaleza como deveria. As equipes estão incompletas e também temos 

áreas descobertas pelo programa. A cobertura ainda não é completa. 

Frustra-me não ter condições para trabalhar, estar disponível e ficar sem atender. Sinto-me de “mãos 

atadas” e não depende de mim resolver o problema. ...sensação de impotência. 

Outra insatisfação é a grande demanda e a reduzida capacidade instalada. O paciente só consegue vaga 

daqui a um mês porque dispomos de só um consultório. 

Outra insatisfação é a segregação dos profissionais. O médico é tratado de forma diferente em relação 

aos dentistas e enfermeiros. A questão não é só salarial, é a questão do respeito. Se as gratificações 

foram incorporadas para o médico, por que não incorpora para os demais profissionais? 

Falta de estrutura do PSF em Fortaleza. Você sabe que o PSF, quando funciona, resolve 80% dos 

problemas. Aqui, como não temos cobertura completa, não conseguimos resolver os problemas. No 

interior,onde trabalhei, tudo funcionava como tinha que ser.  

Tenho perfil e gosto do que faço. Estou aqui por opção. Tenho mais satisfação em trabalhar no PSF do 

que esta só na clínica. 

O profissional do PSF não é tão reconhecido como o profissional especializado, tanto pela gestão, 

como pela população... “é o dentista do posto”. É como se fosse inferior ao ortodontista, ao protesista, 

ao endodontista. Não que isso me incomode. Mas, nós temos o nosso valor e deveríamos ser mais 

reconhecidos pelos gestores, pelas pessoas e até pelos nossos colegas de profissão. Ser dentista da 

Atenção Básica é ver o paciente de forma mais abrangente, tem todo um contexto de onde a pessoa 

vive, como ela se relaciona na sociedade. È mais complexo tratar esses pacientes do que vê só a 

clínica. 

Estou satisfeita com meu trabalho. Faço o que gosto, o que dá para fazer, eu faço satisfeita. No 

entanto, tem muitas coisas que deixam a desejar. 

Tem muitas coisas melhores no serviço público do que muitos planos odontológicos, por exemplo. 

 

ENTREVISTA Nº 5 

 
Dar resolutividade aos problemas das pessoas é, com certeza, o que me dá maior satisfação no 

trabalho.  É a pessoa chegar com uma dor e você resolver o problema, por exemplo. 
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Sabemos que trabalhar somente na parte curativa, sem a promoção da saúde, não conseguimos grandes 

resultados. Então, trabalhar com a promoção da saúde e prevenção me dá satisfação. 

O que me dá insatisfação é a falta de material na clínica e equipamentos quebrados. Você quer 

trabalhar e não tem recursos suficientes para isso. 

Nas atividades coletivas, não me lembro de nada que me desmotive. Gosto bastante. Mesmo não tendo 

carro disponível para o dentista (temos que usar nosso próprio carro), só vejo coisas positivas. 

Temos um bom relacionamento com a gestão, tanto local como regional. 

Acho que a população reconhece o nosso trabalho. Talvez a gestão não reconheça como deveria ser. 

Ela, em nenhum momento, demonstra que valoriza o profissional. Valoriza-se, fica só para eles 

(gestores). 

Depois de 6 anos trabalhando naquela área, acho que conseguimos ter vínculos com a população, 

apesar das dificuldades. As pessoas conhecem todos os profissionais da equipe de sua área. 

Acho que você nunca está completamente satisfeito com a remuneração que tem. A gente acha que 

deveria ganhar mais, principalmente devido ao nosso trabalho desgastante. Mas, a remuneração não 

chega a ser um fator de insatisfação para mim. 

O trabalho em promoção de saúde não é tão valorizado quanto deveria ser, pois sabemos o quão 

trabalhoso é. Dá muito mais trabalho você planejar e realizar uma atividade externa, ir para uma escola 

e dominar uma sala de alunos. Nosso trabalho deveria ser mais valorizado e melhor remunerado. 

Acho que deveria ter mais estímulos para os profissionais realizarem cursos de capacitação, seria uma 

forma de reconhecimento do profissional. Ás vezes, a gestão chega a barrar o profissional que quer 

realizar um mestrado ou doutorado. 

O que me deixa insatisfeita é a desigualdade dentro do PSF. O médico tem um salário bem maior e 

mais benefícios que os outros profissionais. Deveria ser tudo equiparado O PSF trabalha a equipe, não 

só o médico. Se não, seria o Médico da Família e pronto. 

Tenho certeza que tenho perfil para o PSF. Inclusive, fiz concurso para as UPAs e na hora da 

entrevista pensei ““...meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não gosto de fazer só atendimento de 

urgência, sem fazer promoção, prevenção e sem ter vínculos. 

Estou satisfeita, apesar dos problemas. Ainda assim, estou satisfeita. Ás vezes, os problemas 

desmotivam e eu fico um pouco para baixo. Mas, ainda estou na fase otimista, acho que as coisas vão 

melhorar. Ainda não cheguei à fase pessimista. Quero acreditar que as coisas vão mudar para melhor 

Gosto do que faço. Talvez por isso tenha respondido que estou satisfeita no meu trabalho. Você pode 

até ganhar bem, mas se não gosta do que faz, não está satisfeita. 

A falta de estrutura física da minha sala me incomoda, mas não chega a ser um fator de insatisfação. 
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ENTREVISTA Nº 6 

 
Tenho satisfação em trabalhar no que gosto, quando posso atender no consultório ou nas ações 

coletivas 

Gosto de trabalhar com a comunidade, a população. Gosto do meu horário de trabalho, pois posso 

conciliar com minhas idas em casa, e da estabilidade no emprego público. 

Ficar no consultório sem fazer nada, “olhando para as paredes”, é terrível. Não quero trabalhar demais, 

ter 15 ou 20 pessoas na minha porta, pois seria angustiante. Apenas quero atender normal... sensação 

de revolta. 

A falta de segurança no posto é, para mim, um fator de insatisfação. Aqui é muito perigoso. Até já 

colocaram câmaras recentemente, mas já roubaram. Eu não venho nem trabalhar com bolsa... 

Acho que aqui deveríamos receber gratificação por área de risco. Há um tempo tinha, depois tiraram. 

Quando cheguei não havia mais. Apesar disso, o fato de não receber a gratificação não me traz 

insatisfação. 

Não poder dar resposta aos problemas da população me traz insatisfação.  

A população está insatisfeita porque as coisas aqui não funcionam. Os profissionais também estão 

desmotivados. Muitas vezes, as auxiliares de saúde bucal nem entram na sala e nós ficamos aqui 

sozinhas. Se o consultório estivesse funcionando, nós estaríamos motivadas. 

Não tem como a população ter reconhecimento pelo meu trabalho. A coisa não funciona. O que eu 

posso oferecer para eles? Infelizmente, não tenho como resolver seus problemas.  

O período que estou aqui se trabalhei direto um ano, foi muito. O atendimento dura um mês, dois, 

depois pára. Não há continuidade. Isso me frustra. 

 

ENTREVISTA Nº 7  

 

 A falta de condições no meu trabalho, no geral, me incomoda muito. Falta material constantemente 

nos últimos tempos. Falta instrumental de boa qualidade. O aparelho de ar condicionado não refrigera 

bem. Isso me causa insatisfação, me deixa angustiada. 

O relacionamento entre os colegas de trabalho é muito bom , com a coordenação também. Temos todo 

apoio necessário. O clima de trabalho é excelente e a população, no geral, é tranqüila. 

A falta de privacidade entre o profissional e paciente me incomoda. São duas cadeiras na sala sem 

separação. Acho que deveria ter uma divisória para dar mais privacidade. 

Não acho nosso salário ruim. Só que a gente quer sempre ganhar mais, até porque somos dedicação 

exclusiva. Mas não estou insatisfeita com nosso salário. 
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Quem reconhece mais nosso trabalho é a população. Acho muito bom quando recebo um elogio, 

apesar de saber que é minha obrigação. A gestão não reconhece nosso trabalho. Isso não me 

incomoda, mas nada como ter seu trabalho reconhecido (decepção). 

Nunca tive problemas para fazer cursos de qualificação. Mas, para algumas pessoas eles colocam 

dificuldades e não liberam o profissional. 

O que eu gosto mais são meus colegas, meu clima de trabalho. Na verdade, a clínica odontológica não 

é algo que eu ame. Algumas coisas eu não gosto. Até pensei em desistir na época da faculdade. No 

entanto, trabalhar em grupos, com promoção de saúde, na Saúde Pública, eu me identifico. Gosto de 

lidar com as pessoas, com o público. 

Gosto de realizar atividades interdisciplinares, em grupos, com outros profissionais . Na escola, 

algumas vezes, nosso trabalho fica muito repetitivo. Nos grupos, temos mais novidades e você não 

aborda só a saúde bucal. Isto é muito enriquecedor, interessante. Gosto de entrar em outras áreas. 

Afinal, somos profissionais de saúde e não podemos nos limitar somente à saúde bucal. 
 

ENTREVISTA Nº 8 

 
A dificuldade em trabalhar em equipe me causa insatisfação. Acaba que o enfermeiro faz sua parte e o 

dentista faz a sua. A falta de médico também é um problema. 

Na clínica, a falta de material constante e de manutenção dos equipamentos é minha maior 

insatisfação. O consultório frequentemente pára de funcionar. A falta de uma estrutura física adequada 

(sala pequena, ar condicionado sem bom funcionamento) me causa muita insatisfação. 

Outra insatisfação, é a grande demanda e pouca oferta de serviços. Deveríamos ter mais equipamentos 

funcionando para ampliar o atendimento. Também, deveriam se criar estratégias para melhorar a 

organização da demanda. 

Não estou insatisfeita com nosso salário. Espero que a próxima gestão continue criando mecanismos 

de ajustes para não termos perdas salariais. No entanto, o que me deixa insatisfeita é a desigualdade de 

remuneração entre os profissionais. Não vejo “porque” os médicos devam receber mais do que os 

enfermeiros e dentistas. Eles trabalham nas mesmas condições que nós trabalhamos. Deveria ter um 

tratamento igual para todas as categorias profissionais. 

Não vejo reconhecimento e nem apoio da gestão para nossas ações. Por exemplo, temos aqui uma 

Prática Integrativa Complementar, o reiki, que já é regulamentada por lei para ser implantada na 

unidade de saúde. Não temos condições físicas necessárias para realizar essa terapia. Precisamos de 

uma maca mais apropriada e, de preferência, uma sala exclusiva para o atendimento. 

A desigualdade de tratamento entre os profissionais me incomoda. Para alguns, é cobrado horário e 

quando o profissional falta ao trabalho, tem que mostrar atestado médico. Para outros, não precisa 

nada disso. Isso não chega a ser uma insatisfação , mas é muito injusto. 



114 

 

Acho que os cursos de capacitação oferecidos são muito pontuais, voltados para determinada categoria 

profissional. Por exemplo, cursos para enfermeiros, para dentistas etc. Deveria ter mais cursos 

voltados para toda equipe, focando nossas necessidades de trabalho na estratégia de saúde da família. 

Seria um momento para discussão do trabalho em equipe. Esses cursos deveriam ser voltados não só 

para clínica, mas para as ações coletivas (onde e como devemos atuar na promoção de saúde?)  

As rodas deveriam ser, realmente, um momento de discussão do nosso processo de trabalho e a 

coordenação deveria dar todo apoio necessário, além de atuar e planejar, neste momento, junto com a 

equipe, nossas ações interdisciplinares.  

Deveria ter mais momentos de discussão do trabalho em equipe, não só do dentista com sua 

coordenadora de saúde bucal. Poderia ser do dentista com alguém da coordenação da Atenção Básica 

da Regional, por exemplo. Não deveria se limitar a um planejamento só em saúde bucal. Nunca fui 

chamada para discutir meu processo de trabalho na Regional. A coisa fica muito cada um na sua 

“casinha”.  

Na saúde bucal, também acho que não há muita discussão dos protocolos nas ações coletivas. Por 

exemplo, você tem que aplicar flúor na escola. Eles informam como você deve trabalhar e em nenhum 

momento foi feita alguma discussão.  

Minha satisfação é trabalhar em algo que eu acho que tenho perfil. Tenho residência em Saúde da 

Família, por isso considero que tenho ferramentas para trabalhar na ESF. 

Gosto de trabalhar com famílias, poder atuar no universo familiar 

Gosto de trabalhar não só no atendimento clínico, mas trabalhar promovendo mudanças de hábitos, 

fazendo educação em saúde, escovação supervisionada, falando sobre alimentação etc.. 

Gosto de trabalhar com Tratamento Concluído, sempre que possível. 

 

ENTREVISTA Nº 9 

 
Uma insatisfação é a grande demanda. Uma grande quantidade de famílias por equipe de saúde. 

Muitas pessoas saem insatisfeitas por não receberem o atendimento. Não dá para atender todo mundo. 

Outra insatisfação é o encaminhamento de pacientes para a atenção especializada, principalmente 

endodontia e prótese. Às vezes, a gente fica sem saber o que fazer pelo paciente. Encaminho para o 

tratamento de canal ou faço logo a extração? Há uma demora muito grande e, algumas vezes, evito até 

encaminhar. 

Outra insatisfação são as condições inadequadas de trabalho. A falta de material adequado, de 

instrumental e manutenção dos equipamentos odontológicos. 

Percebo que a coordenadora da unidade é, às vezes, injusta com algumas pessoas, principalmente com 

as de nível médio. Comigo isso não acontece e não chega a ser um fator de insatisfação, apenas me 

incomoda.(indignação) 
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O salário do PSF de Fortaleza não é dos piores, é até razoável. Minha insatisfação é não receber área 

de risco. Quase todo o dia tem morte por aqui com usuários de droga. A gente convive nesse ambiente 

de muita violência. 

Acho que a Prefeitura não reconhece nosso trabalho. A falta de condições adequadas para nosso 

trabalho demonstra esse não reconhecimento.  

A Prefeitura de Fortaleza tem tido o cuidado de realizar Educação Permanente de seus funcionários, 

oferecendo sempre cursos de atualização e capacitação. Isso para mim é um fator de satisfação. 

Tive a oportunidade de ser Preceptora do PET-Saúde, por três anos, por estar na Atenção Básica. Isso 

é um fator estimulante para o trabalho. Tiraram o PET da minha unidade de saúde, mas acho que 

deveria voltar. O PET é, para mim, um fator de satisfação no trabalho. 

Gosto de trabalhar com promoção de saúde, poder estar ensinando técnicas de escovação para as 

crianças, prevenindo doenças. Para as pessoas carentes, pobres, nosso trabalho faz muita diferença. 

Elas, realmente, necessitam do nosso trabalho. Isso me traz satisfação. 

 

ENTREVISTA Nº 10  

 
No início , em 2006, eu me sentia bem mais motivada do que hoje. Ao longo do tempo, começaram as 

insatisfações, que são muitas. 

O fator que ainda me traz satisfação é fazer o que gosto.  

Gosto bem mais de realizar as ações coletivas do que a clínica. 

A falta de estrutura física é minha maior insatisfação. Meu posto é muito sucateado. 

A falta constante de material e de manutenção dos equipamentos gera descontinuidade no 

atendimento. Às vezes, quebra a autoclave, o ar condicionado ou a cadeira. Outras vezes, chove e 

alaga tudo. Então, isso passa a ser uma coisa “normal” na rotina do posto. Aí, me aborrece muito está 

desmarcando os pacientes. Isso causa confusão, mal estar na comunidade e foge ao meu alcance. Essa 

impotência acaba gerando uma acomodação, um desestímulo, uma insatisfação. 

A coordenação de Saúde Bucal também é impotente. Nós vamos para as reuniões, a coordenadora 

escuta nossos problemas e não consegue resolvê-los. Isso é muito chato. A reunião não dá em nada. 

No início, era recém-formada, tinha uma visão muito limitada, e a estabilidade no emprego era 

importante para mim. Hoje, não me visualizo mais daqui a 10 ou 20 anos no Serviço Público. As 

coisas daqui a 20 ou 30 anos não vão mudar tanto, eu acho. Por mais que mude a gestão, alguns 

problemas continuarão. Apesar de gostar da Odontologia, não pretendo me aposentar no Serviço 

Público. 

Acho que minha remuneração não condiz com meu trabalho. Nossa atividade profissional é super 

exigente, tem um desgaste físico, trabalhamos na clínica e nas ações de promoção de saúde. Apesar da 

Prefeitura de Fortaleza ser uma das que paga melhor, acho que merecemos muito mais.  
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O fato das gratificações não serem agregadas ao nosso salário base é bastante desvantajoso para nós. 

Percebi que nesses seis anos não houve uma melhoria salarial acentuada para nós. Na verdade, a 

categoria de Enfermagem teve um ganho, pois se igualou a nossa. 

Tenho insatisfação nas ações coletivas porque acho que não há parceria entre a Escola e nossos 

serviços. Os professores são desmotivados, não cooperam com nosso trabalho. A escola, também, não 

tem boa estrutura. 

A principal resposta que a gestão não nos valoriza é pelo fato da falta de estrutura em nosso trabalho, 

de material de qualidade, de escovas para as ações coletivas. Hoje os dentistas mal participam das 

campanhas de vacina. Antes era bem mais participativo. 

Gosto e tenho perfil para a Saúde Pública. No entanto, estou altamente insatisfeita.  

Trabalhar no que gosta é importante. No entanto, o mais importante é você estar feliz, estar bem. E, 

apesar de gostar da minha profissão e da Saúde Pública, eu estou infeliz. Você sabe que estar infeliz 

quando acorda e sabe que vai trabalhar naquele lugar. Quando acordo para ir ao posto, já vou 

desanimada, apesar de reconhecer a importância do meu trabalho. 
 

 ENTREVISTA Nº 11 

 

Gosto do que faço. Sempre quis fazer Odontologia e atuar nela.  

Antes de entrar no PSF já trabalhava com Educação em Saúde nas escolas. O município já realizava 

essa atividade que era o “Programa de Saúde Bucal nas Escolas.” Eu me identifico muito com esse 

tipo de trabalho. 

Fico feliz ao ver mudanças nas pessoas. Quando a gente não presta atenção às mudanças, a gente não 

consegue ver os resultados. Mas com o tempo a gente percebe, ela é uma coisa gradual. É 

impressionante como as mudanças acontecem, principalmente com os mais jovens. Mudar hábitos nas 

crianças dar mais resultados. Isso é uma coisa que me motiva. Se nós trabalhássemos com dados, 

iríamos perceber mais os resultados.  

Gosto mais de trabalhar com Promoção de Saúde. Na verdade, os dois, a promoção e a clínica, têm 

que estar integras. 

Fico insatisfeita em não poder dar resposta aos problemas de saúde das crianças da escola. Vejo 

muitas necessidades, mas não consigo atender a demanda. Tem uma dificuldade de a criança chegar ao 

consultório. Parece que sou a “tia” que vai à escola e faz palestra e, do outro lado, sou a dentista do 

posto que não consegue resolver os problemas. Não deveria ser assim. 

A falta de continuidade nos tratamentos me desestimula, meio que “quebra” meu ritmo de 

atendimento. Isso é um fator de insatisfação para mim. 

A falta de material e de instrumental de boa qualidade me causa insatisfação. Mas, a falta de 

manutenção dos equipamentos é o pior. 
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A estrutura física da Unidade é boa, graças a Deus houve uma reforma e melhorou muito. O que falta 

mesmo é manutenção. 

As Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) deveriam ser mais bem preparadas para a função. Às vezes, o 

dentista quer atender e elas ficam colocando dificuldade, são desinteressadas. Isso não deveria ocorrer. 

Não adianta um bom trabalho do dentista sem a parceria da ASB. Nós trabalhamos em equipe. Cada 

um deve fazer sua parte, fica mais maneiro para todo mundo. Isso é uma insatisfação (sensação de 

aborrecimento). 

Deveria se promover reuniões com as atendentes e tentar descobrir quais são os problemas. Talvez 

elas devessem ser mais controladas no trabalho.  A gestão poderia realizar cursos para sensibilizá-las - 

não adianta a gestão “trabalhar” bem a cabeça do dentista e não “trabalhar” a da atendente. Os dois 

têm que se motivar. 

A gente ganha pouco. Quando não se tem uma boa estrutura para trabalhar, o dinheiro seria uma 

compensação. Não temos nada no posto, nenhum conforto. Além disso, trabalhamos na saúde, com 

doenças, e isso estressa.  Por isso deveríamos ter um bom salário para compensar tudo isso. Nosso 

dinheiro não dar para proporcionar muito lazer. Então, você se estressa no trabalho e não e não tem 

como aliviar esse estresse. Além disso, somos cirurgiões-dentistas e fazemos pequenas cirurgias quase 

diariamente.  No PSF, não trabalhamos somente com estética, por exemplo. Fazemos procedimentos 

simples e complexos. Isso deveria ser considerado para sermos mais bem remunerados. O estresse no 

trabalho me causa insatisfação por tudo que falei. 

Para quem mora distante e fica no posto no horário do almoço é um sofrimento. Não tem uma sala de 

repouso, uma cadeira confortável, um banheiro que preste. A gestão deveria ver isso (indignação). 

De um modo geral, os gestores deveriam conhecer melhor nossa profissão, nossas peculiaridades. O 

médico do PSF passa o remédio. Ele não se expõe tanto como um médico do IJF, por exemplo, e não 

se expõe tanto como os dentistas. Nós estamos correndo riscos de contaminação no consultório, 

fazemos cirurgias e temos muita responsabilidade. Não comparo o salário do médico com o do 

dentista, apenas acho que deveríamos ser mais valorizados, por tudo que representamos. O médico não 

consegue atuar na saúde bucal. Nosso trabalho é muito específico. 

Tenho satisfação em trabalhar em equipe. Gosto de ter um médico e uma enfermeira por perto. Nós 

temos a liberdade de encaminhar pacientes para o médico e o inverso também ocorre. Antes do PSF 

não tínhamos essa abertura. 

A estabilidade, com certeza, é uma satisfação. Sei que um gestor qualquer, sem capacidade nenhuma, 

que está lá só por indicação política, não poderá me tirar do trabalho. Essa segurança é fundamental. 

Fazendo um bom trabalho, ninguém vai me  prejudicar. 
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ENTREVISTA Nº 12 

 
Tenho satisfação quando o paciente reconhece, através de um obrigado, aquilo que estou fazendo por 

ele. Esse é o maior motivo de satisfação no trabalho no meu trabalho. 

Trabalhar com grupo de idosos me dar muita satisfação. Quando, por algum motivo, não há reunião do 

grupo e os idosos nos cobram, fico feliz porque vejo que isso é importante para eles. 

Fico feliz ao chegar à escola e ver a alegria das crianças. Elas ficam logo gritando. Isso é um motivo 

de satisfação no meu trabalho 

Tenho satisfação pelo salário que ganho. Sei que ainda é pouco em relação ao que nós merecemos. 

Mas, com as greves, tivemos muitas conquistas. Fico feliz ao perceber que o que ganhamos hoje é 

fruto do nosso esforço na greve. Nada nos foi dado de presente. 

A falta de material e de infra-estrutura na sala são minhas maiores insatisfações. Os equipamentos até 

são novos, mas não tem estrutura. 

A falta de uma assistência técnica também é um motivo de insatisfação. 

A falta de apoio da gestão, não local, mas Regional, para realizar atividades no posto me traz 

insatisfação. Muitas vezes temos que tirar dinheiro do bolso para fazer as reuniões dos grupos. 

O número insuficiente de Auxiliares me traz insatisfação. Somos quatro dentistas e apenas duas 

auxiliares de saúde bucal. 

Para mim, o reconhecimento da gestão seria se houvesse aumento de salário de forma espontânea, sem 

a pressão das greves. No entanto, isso não chega a ser um fator de insatisfação, pois sei que nós temos 

que “brigar” por melhores salários pelo resto da vida no serviço público. 

Tenho perfil para o PSF. No entanto, hoje não tenho satisfação para realizar ações coletivas. No final 

da gestão, está faltando tudo. Quando tenho condições, me identifico e gosto das atividades coletivas. 

Se existisse um suprimento de fundos só para odontologia seria muito interessante. Poderia ser 

administrado por um dentista em cada posto. O serviço não iria parar por qualquer coisa. Evitaria 

muita insatisfação para o profissional e também para o usuário. 

Apesar de todas as insatisfações, estou satisfeito no meu trabalho. 

 

ENTREVISTA Nº 13 

 
Gosto do meu ambiente de trabalho: da sala, das atendentes e do vínculo com a comunidade. 

Insatisfação por falta de material de consumo e de manutenção dos equipamentos odontológicos. Isso 

gera quebra na continuidade nos tratamentos dos pacientes.  

Tenho insatisfação por não poder trocar de Regional, de acordo com a convivência do profissional. 

Não tem apoio da Prefeitura, flexibilidade para transferir de unidade. Eles deram oportunidade para 

quem entrou depois escolher a Regional e nós não pudemos optar.  
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Não estou insatisfeita com minha remuneração. No entanto, acho que poderíamos ganhar melhor, 

principalmente se comparar com outros profissionais. 

Tenho insatisfação pela falta de reconhecimento da gestão, principalmente em nível de Secretaria 

Municipal. 

Acho que tenho perfil para o PSF. 

Estou satisfeita com meu trabalho, não satisfeitíssima (risos). 

Tenho insatisfação pela grande quantidade de usuários e não conseguirmos atender essa demanda 

Fico satisfeita porque tenho conseguido alguns encaminhamentos e o paciente volta com contra- 

referência e tratamento realizado 
 

ENTREVISTA Nº 14 

 
Primeiro fator de insatisfação é a falta de estrutura da Unidade. Isso me deixa triste e fadigada 

O fato das gratificações não serem incorporadas ao salário base nos deixa inseguros. O gestor pode 

retirá-las e isso é preocupante. A gente fica vulnerável ao gestor 

O salário deveria ser equiparado para todas as categorias profissionais: médico, enfermeiro e dentistas. 

Acho que nosso salário não condiz com nossa qualificação  

O fato das coordenações locais serem de indicação política é muito complicado. Nem todos os 

coordenadores são capacitados e têm perfil para gestão. Já tivemos muitos problemas com 

coordenadores anteriores, ficamos a mercê das indicações dos vereadores (indignação) 

Acho que a gestão não valoriza o profissional da Atenção Primária, basta olhar nossas condições de 

trabalho para concluir isso 

A ESF em Fortaleza não está estabelecida. Fica difícil fazer Saúde da Família sem tem as equipes 

estruturadas. 

Em alguns momentos estou motivada e em outros não. Depende do trabalho que estou realizando 

A prefeitura gosta de pedir mapas, metas. A gestão não procura saber se as condições de trabalho foram 

ou não adequadas para produzir os dados a serem preenchidos no mapa. Como vou preencher um mapa 

de atendimento se não estou atendendo? 

O PSF é muito bonito, no papel. Não tenho perfil para PSF porque, na prática, decepciona muito. As 

ações coletivas são muito pontuais, as escolas não têm estrutura (sem escovódromo), as escovas dentais 

são de péssima qualidade.   

A novo prefeito deve investir na infraestrutura dos postos e colocar pessoas capacitadas na gestão, 

pessoas qualificadas e que queiram trabalhar. 

De um modo geral, não estou satisfeita com meu trabalho. 

Estou satisfeita porque gosto da minha profissão e tenho bons colegas de trabalho. 
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FATORES DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

(Na ordem de citação das entrevistas)  

 

1- Poder ajudar as pessoas 

2- Estabilidade no Emprego 

3- Relacionamento Interpessoal 

4- O trabalho em si. Fazer o que gosta 

5- Trabalhar com Prevenção e Promoção de saúde 

6- Horários de trabalho não rígidos 

7- Trabalhar em equipe interdisciplinar 

8- Oportunidades de capacitação profissional 

9- Trabalhar com a comunidade, com o público 

10-  Ampliação da oferta de serviços na Atenção Secundária. Encaminhamentos realizados com 

sucesso  

 

FATORES DE INSATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

1- Falta de insumos para atendimento (material de consumo, instrumental) 

2- Falta de manutenção de equipamentos 

OBS: Esses três primeiros itens geram a falta de condições de trabalho, que ocasiona: 

*Sensação de impotência. Estar disponível para trabalhar e não ter condições 

*Estresse no trabalho: ocasionado pela falta de material, equipamentos, segurança e boas 

condições de trabalho 

 *Não poder dar resposta aos problemas da população 

*Descontinuidade no atendimento 

3- Infraestrutura precária das Unidades de Saúde 

4- Falta de manutenção de equipamentos 

OBS: Esses três primeiros itens geram a falta de condições de trabalho, que ocasiona: 

*Sensação de impotência. Estar disponível para trabalhar e não ter condições 

*Estresse no trabalho: ocasionado pela falta de material, equipamentos, segurança e boas 

condições de trabalho. 

 *Não poder dar resposta aos problemas da população 

*Descontinuidade no atendimento 

5- Remuneração 

* Salário não condizente com a qualificação profissional. 

* As gratificações não são incorporadas ao Vencimento Base. 
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*Desigualdade de remuneração entre os profissionais da equipe. Os médicos têm melhores 

salários. 

*Não receber gratificação por área de risco. Todos deveriam receber 

6- Falta de reconhecimento e apoio da gestão  

*Inclusive, falta de apoio para capacitação/qualificação profissional. 

     8- Falta de segurança (violência). 

9- Falta de equipes completas e estrutura de trabalho no PSF. 

10- Falta de vínculos com a população. 

11- Pouca resolutividade pelos coordenadores regionais de Saúde Bucal. 

12- Não qualificação de pessoas na gestão. Gestores locais indicados por políticos. 

13- Grande demanda de usuários e pouca oferta de atendimento.  

14- Desvalorização dos profissionais da Atenção Básica. Dentista generalista menos valorizado que 

o especialista. 

15- Tratamento da gestão diferenciado entre profissionais do PSF. Os médicos têm mais benefícios e 

melhores salários 

16- Dificuldade de se trabalhar em equipe 

17- Pouca oferta de serviços na Atenção Especializada (CEO) 

18- Falta de apoio e parceria nas Escolas 

19- Falta de interesse e cooperação das ASB 

*Número insuficiente de ASB 

20- Não ter oportunidade de transferência de Regional. 
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Anexo A - Mapa da divisão das Secretarias Executivas Regionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2008. 
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Anexo B - Mapa da Regional  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Administração do Município (SAM) (2012) 
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