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RESUMO
Abordar o assunto Satisfação no Trabalho pode apresentar um aspecto repetitivo,
uma vez que o mesmo tem sido amplamente explorado em pesquisas e artigos em todo o
mundo. Porém torna-se sempre atual e inovador quando se trata de gestão de pessoas e
especialmente quando voltado para a área da saúde. A Fisioterapia, por tratar-se de uma
profissão considerada relativamente nova, com apenas 41 anos de reconhecimento no Brasil,
conta com um número de artigos e publicações consideráveis na área das ciências sociais,
ainda apresenta um déficit no que tange à Satisfação no Trabalho.
Com

base

nesta

argumentação,

esta

dissertação

desenvolveu-se

mais

especificamente na busca da satisfação no trabalho dos Fisioterapeutas da área hospitalar nas
cidades de Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso - Brasil.
No presente estudo foi realizada uma pesquisa de campo, de caráter exploratório,
descritivo e explicativo. Nesta pesquisa participaram 103 profissionais Fisioterapeutas que
exercem suas atividades profissionais nos Hospitais nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande,
no Estado de Mato Grosso - Brasil. Como instrumento de recolha dos dados utilizou-se dois
questionários. O primeiro trata-se de um questionário sócio-demográfico, composto de 20
questões, e o segundo foi o questionário de satisfação com a prática profissional (Ribeiro &
Maia, 2002).
Como resultado das análises encontrou-se uma população predominantemente
feminina, em sua maioria considerada relativamente jovem e apresentando equilíbrio entre
solteiros e casados no que se refere ao estado civil.
Os fatores que apresentaram maior relevância quanto à satisfação no trabalho
foram a carga horária de trabalho, o tipo de vínculo empregatício e a condição de chefia. Os
fatores que não apresentaram relação com a satisfação no trabalho foram o tempo de serviço,
o número de pacientes atendidos, o tipo de transporte utilizado e o setor de trabalho. Com
destaque para o nível de satisfação global, e o alto índice de insatisfação com as questões
salariais, bem como a boa relação de uma forma geral entre a população pesquisada e seus
colegas, membros da equipe, chefia e usuários, com o adendo da afirmativa de não
recebimento de incentivos.
Palavras Chave: Fisioterapeuta, Satisfação no trabalho, Hospitais
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ABSTRACT

Addressing the subject Job Satisfaction may have a repetitive aspect, since
this issue

has been

widely explored in

research and

articles worldwide.

But the

matter becomes ever fresh and new when it comes to managing people and especially
when facing the health sector. Physical therapy because it is considered a relatively new
profession, with only 41 years of recognition in Brazil, although already with a number of
articles and publications in the area of considerable social sciences, still has a deficit with
respect to the subject Job Satisfaction.
Based on this argument, this dissertation developed more specifically in search
of job satisfaction for Physiotherapists working in the hospital area, in the cities
of Cuiabá and Várzea Grande, Mato Grosso - Brazil.
In

the

present study

explanatory.

103

exercise their

was carried

out field

professionals participated in

professional

activities in

research, exploratory,
this

descriptive and

research physiotherapists who

hospitals in

the

cities

of Cuiabá and

Várzea Grande, in Mato Grosso - Brazil.
As an instrument of data collection we used two questionnaires. The first it
is a socio-demographic questionnaire composed

of

20

questions

and

the second questionnaire used was the questionnaire Satisfaction with Professional Practice
(Ribeiro & Maia, 2002).
As

a

result of

the

analysis found

a population

in predominantly

female, mostly considered relatively young, presenting balance between single and married
people with regard to marital status.
The factors that presented greatest relevance to job satisfaction were workload,
the type of employment, and the condition of leadership. Factors that showed no
relationship to job satisfaction were the length of service, the number of patients seen, the
type of transport used and the work sector. With emphasis on the level of overall
satisfaction, and

the

high

rate of

dissatisfaction

with the

wages, and

the

good relationship between the general population surveyed and their colleagues, team
members, management and users, with the addition of the statement not receive incentives.

Key-words: Job satisfaction; Physiotherapists; Hospitals.
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INTRODUÇÃO

A satisfação no trabalho (ST) é tema atual e abrangente, tem consequências
diretas na vida pessoal, profissional e organizacional. O bem estar dos empregados torna a
empresa mais competitiva do ponto de vista da lógica do mercado. Parte-se do pressuposto
de que colaboradores satisfeitos no trabalho apresentam melhor desempenho em
produtividade.
No mundo dos negócios as pessoas ganham destaque especial por uma razão
muito simples, são elas que fazem o trabalho, atendem os clientes, realizam negócios. É o
chamado capital humano. A ênfase nas pessoas deve ser a tônica de toda e qualquer
organização que almeja ter futuro, ser competitiva.
Em se tratando de empresas que prestam serviços de saúde, pode-se asseverar
que o equilíbrio interno de uma instituição de saúde pode ser afetado pelo nível de
satisfação dos profissionais que ali trabalham, a satisfação das necessidades psicossociais na
situação de trabalho é importante para melhorar a sua produtividade e está diretamente
ligada à motivação (Di Lascio, 1980, Lima, 1996, Lino, 2004 citado por Campos, 2005).
A satisfação no trabalho está diretamente associada com o “gostar” de fazer o
trabalho, por sua vez está ligada ao estado de emoção, em outros dizeres com o prazer que
se tem no ato laboral.
Para compreendermos a satisfação no trabalho, no contexto da psicologia do
trabalho, podemos inferir que se trata da atitude pessoal relacionado ao trabalho que
desenvolve o estado emocional positivo e motivador. Trata-se por tanto da subjetividade,
pois é subjacente aos objetivos pessoais, às necessidades, da formação que antecede
inclusive a ocupação no mercado de trabalho, refere-se ainda às expectativas presente e
futura.
Nessa conjuntura podemos inferir que se trata “um sentimento agradável que
resulta da percepção de que nosso trabalho realiza ou permite a realização de valores
importantes relativos ao próprio trabalho” (Wagner & Hollenbeck, 1999, p. 121).
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Inferimos que se trata de uma atitude, sendo passível de ser mensurada, medida
através de opiniões e percepções. É importante conhecer esses valores que não são
diretamente mensuráveis e percebidos posto que subjetivos. É consenso que é indicador do
clima organizacional, aqui entendido como as condições ambientais (materiais e imateriais)
em que se desenvolve o trabalho.
O tema da satisfação profissional, enquanto objeto de investigação, está afeto ao
domínio da gestão de recursos humanos. Na perspectiva da gestão de serviços em saúde é
um dos critérios de avaliação periódica através do qual pode mensurar ou inferir a satisfação
da clientela, a qualidade dos cuidados, bem como a melhor utilização dos recursos materiais
numa relação custo e benefícios.
Não há como abordar o tema “Satisfação no Trabalho” sem examinar as
primeiras pesquisas e teorias dos estudiosos e cientistas do comportamento humano. A
preocupação com o trabalhador e suas condições no trabalho tem uma conotação científica a
partir dos anos 20, onde iniciaram as primeiras pesquisas científicas para averiguar as
condições físicas dos trabalhadores no ambiente de trabalho.
Elton Mayo foi pioneiro nos estudos sobre o comportamento dos trabalhadores
de uma grande empresa a “Western Eletric Company”. A associação das necessidades
humanas com a satisfação aparece com Abraham Maslow. Desenvolveu a teoria sobre a
hierarquia das necessidades humanas, enquanto necessidades fundamentais a serem supridas
para servirem como fator motivacional de satisfação para o ser humano de uma forma geral.
McGregor apresentou seu contributo no tema satisfação no trabalho quando faz uma análise
do comportamento humano, em que afirma que as bases da administração científica deixam
a desejar quando o assunto é a satisfação das necessidades “egoístas”, referindo-se a autoestima e à própria reputação. Dessa forma elaborou sua teoria “X” e “Y”, como forma de
uma nova visão do homem no trabalho. Para o citado autor o meio no qual o homem
trabalho deve ser fonte natural de satisfação para o trabalhador.
Frederick Herzberg, aqui é colocado por último, porém não o de menor
importância, uma vez que surgiu nesse cenário com a teoria motivacional em que elencou
fatores de satisfação e insatisfação no trabalho. Apontou como forma de fator motivacional
o “enriquecimento do cargo”, que a seu ver propicia a utilização eficiente do trabalhador.
Todos eles vieram de uma forma direta enriquecer os conhecimentos sobre o trabalhador em
17

seu local de trabalho, contribuindo assim para o melhor entendimento do fenômeno da
satisfação no trabalho.
O comportamento do trabalhador nas organizações tem sido motivo de estudos
desde o século passado. Analisar o homem e suas funções permite um melhor conhecimento
das tarefas e obrigações desenvolvidas por ele nas organizações. O desenvolver de suas
atividades profissionais no ambiente organizacional tem relação com inúmeros fatores, que,
podem ser extrínsecos ou intrínsecos em relação ao ambiente de trabalho, como
remuneração, desenvolvimento profissional, o trabalho em si, o tipo de chefia, supervisão
exercida, dentre outros, que de forma direta ou indireta terão influência na visão de
satisfação que esse trabalhador irá estabelecer. Esse processo se dará no relacionamento
com os outros trabalhadores, com seus gestores, com as expectativas do trabalhador no
ambiente de trabalho. Comportamento Organizacional é essa relação empresa – trabalhador,
um processo de múltiplas facetas. Compreendê-la leva-nos a um melhor entendimento dessa
relação sinérgica.
Nesse processo de compreensão é importante destacar alguns fatores
determinantes para a busca da satisfação do trabalhador na organização. A busca pela
qualificação profissional é um dos pontos que se destaca. Rodrigues (2009) citou Handy
(1987): “será cada vez mais difícil arranjar um trabalho ou um contrato sem um pedaço de
papel para provar que se é competente” (p.55). O trabalhador para se posicionar no mercado
de trabalho deve procurar obter capacitação acadêmica. Rodrigues (2009) afirmou ainda que
a expectativa do indivíduo quanto à qualidade de vida (porque não dizer o mesmo sobre a
satisfação no trabalho) varia com o grau de instrução e adequação ao emprego. A
capacitação intelectual do trabalhador concede-lhe uma maior possibilidade de
questionamentos, determinação de novos objetivos, busca de inovações para suas condições
de trabalho e para a organização em que trabalha.
Outro fator importante é o papel que esse trabalhador passa a desempenhar nas
organizações. O trabalhador busca desempenhar muitas das suas tarefas de forma inovadora
participa dos problemas, apresenta soluções para os problemas, dentro de limite de
influência e competência.
Rodrigues (2009) evidenciou que: “O papel autoritário e inquestionável do
antigo gerente dá lugar assim a um papel que pode ser questionado a cada momento” (p.59).
18

No entanto uma das posições de destaque é dada ao ambiente encontrado pelo trabalhador
na organização. Esse novo comportamento da pessoa frente à organização traz consigo
preocupações que podem lhe parecer obstáculos, a saber: a insegurança, o stress, a
sobrecarga de funções.
Rodrigues (2009) destacou que: “O desempenho de um indivíduo em um papel
não dependerá só de sua personalidade, atributos e habilidades. Um fator decisivo para esse
desempenho é o contexto e clima organizacional, bem como os fatores externos à
organização” (p.61).
Este estudo apresenta um referencial teórico com foco nos vários aspectos do
comportamento organizacional no trabalho, direcionado à satisfação no trabalho dos
fisioterapeutas da área hospitalar em Cuiabá e Várzea Grande, estado de Mato Grosso,
Brasil. A fisioterapia é uma profissão considerada relativamente nova, se comparada à
medicina. Tendo o reconhecimento legal da profissão no Brasil por meio do Decreto-Lei
n°938/69, de 13 de outubro de 1969. Segundo dados do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, hoje no Brasil há um total de 141.747 Fisioterapeutas (COFFITO,
2011). Desse total, a mesma fonte nos assegura que 2,72% estão na Região Centro-Oeste
Brasileira. Segundo informaçõs do Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO-9), que
abrange os de Mato Grosso, Acre e Rondônia. A grande Cuiabá apresenta um total de 745
fisioterapeutas inscritos (Crefito-9, comunicação pessoal, agosto18, 2011). Cuiabá e
Várzea Grande são municípios vizinhos, ao todo possuem uma população de 745.606
habitantes, segundo dados do último censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A produção científica na fisioterapia, embora já existam muitos artigos
produzidos, ainda apresenta uma lacuna considerável e um vasto campo a ser explorado,
especialmente no que se refere às ciências sociais. Dessa forma, conhecer o fisioterapeuta
em meio as relações de trabalho, mais especificamente no que diz respeito à satisfação no
trabalho, possibilita não só um melhor delineamento do seu perfil, mas também para uma
articulação da fisioterapia enquanto profissão com as Ciências Sociais.
A relevância social, acadêmica tem como contributo fornecer informações
evidenciadas e comprovadas metodologicamente à organização empresarial, aqui
denominada hospital para que de posse dos indicadores de índices de satisfação ou
insatisfação laboral possa efetivamente, melhorar o clima organizacional e a qualidade na
19

prestação dos serviços. Do ponto de vista acadêmico, a investigação vem ao encontro da
necessidade em apresentar estudos dessa natureza na área de fisioterapia posto que após
consulta bibliográfica constatou-se a inexistência de pesquisa envolvendo a satisfação no
trabalho dos fisioterapeutas no Estado de Mato Grosso.
O questionamento que norteia a nossa investigação será: Qual o nível de
satisfação profissional dos fisioterapeutas que atuam nos Hospitais de Cuiabá e Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso, Brasil.
Baseado nesse questionamento que motiva a investigação em satisfação no
trabalho dos fisioterapeutas, categoria em que desenvolvo minhas atividades profissionais
há 15 anos, faz-se necessário conhecer mais profundamente e de forma mais específica:


Quais os fatores de maior importância para a satisfação no trabalho dos
fisioterapeutas nos hospitais de Cuiabá e Várzea Grande;



Qual a influência das variáveis sócio-demográficas com a satisfação no trabalho dos
fisioterapeutas nos hospitais de Cuiabá e Várzea Grande;



Qual a influência das variáveis do contexto profissional (questionário Satisfação
com a Prática Profissional, Maia & Ribeiro, 2002) com a satisfação no trabalho dos
fisioterapeutas nos hospitais de Cuiabá e Várzea Grande.
A dissertação será dividida em duas partes: a primeira será composta pelo

Enquadramento Teórico através de uma revisão bibliográfica que contribuirá para um
melhor aprofundamento dos conhecimentos sobre o tema, enfatizando as relações de
trabalho, as bases da gestão hospitalar, a organização hospitalar, o comportamento
organizacional, o fisioterapeuta na organização hospitalar, a satisfação no trabalho,
educação continuada no serviço, administração de conflitos no hospital.
Na segunda parte apresentaremos o estudo empírico realizado, apresentando sua
base metodológica, análise dos resultados, discussão dos resultados e conclusão.
Pretende-se dessa forma contribuir para o debate teórico – prático em torno do
tema e apresentar sugestões de releitura de conceitos.
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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1 - RELAÇÕES DE TRABALHO
As relações de trabalho passaram por vários momentos no decorrer da história
até chegar aos moldes em que conhecemos nos dias de hoje. No século XVIII a História
mundial encontra-se no período da Revolução Industrial. Os processos industriais passam
por uma reformulação em sua forma de produção. O uso das máquinas e equipamentos
propiciou uma nova possibilidade para o setor industrial, em que a produção artesanal já
não ocupava o lugar principal e o trabalhador passava a ser visto de uma forma
mecanicista, convivendo com uma nova forma de concorrência no trabalho.

Com as

transformações ocasionadas pela Revolução Industrial, tanto na área social como política e
econômica, a sociedade transformou-se de uma sociedade agrícola a sociedade industrial.
Baseada no capitalismo e tendo suas relações trabalhistas voltadas ao lucro. As condições
de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores eram desumanas. Enfrentava-se jornadas de
trabalho exaustivas chegando a 18 horas diárias (Malthus, 1946 como citado em
Rodrigues, 2009).
Após a Guerra Civil, em 1868, os Estados Unidos e a Europa viveram grandes
mudanças. Nos Estados Unidos o norte industrial, passou a dominar e influenciar os
métodos produtivos do sul, agrário e escravocrata. O sul oferecia a mão-de-obra e surgia
como mercado consumidor (Rodrigues, 2009).
Na Europa uma grande crise de desemprego motivou milhares de trabalhadores
a emigrarem para os Estados Unidos (Remond, 1961; Coriat, 1980 Malthus, 1946 citado
por Rodrigues, 2009). O mercado de consumo era potencialmente grande, a população
desejava consumir produtos industrializados, entretanto os trabalhadores não eram
qualificados. A grande maioria vinha de trabalhos agrários ou eram artesãos, não
possuindo qualificação específica para o trabalho fabril. Dessa forma havia uma baixa
produtividade nas indústrias.
A preocupação das relações das pessoas com o trabalho aparece no século XX,
tendo como motivação inicial o aumento da produtividade e conseqüente aumento de
ganhos dos empresários, passando por estudos do comportamento do indivíduo e sua
satisfação no trabalho, porém ainda de forma paradoxal, por ter como foco as relações de
trabalho voltado para o interesse das classes dominantes e não os trabalhadores em si.
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Segundo McGregor (1980), “a partir dos anos 50 é que surgem as primeiras
teorias que associavam esses dois elementos (Produtividade x Satisfação). Basicamente,
pensava-se que não era possível unir a produtividade à satisfação, bem como o bom
desempenho do trabalhador lhe proporcionava satisfação e realização” (referido por
Rodrigues, 2009, p. 19).
Nas décadas seguintes 60, 70 e 80 observa-se uma mobilização dos
trabalhadores demonstrando seus questionamentos quanto às estruturas e relações de
trabalho, mudanças no enfoque gerencial das organizações, completando o quadro de
mudanças com o desenvolvimento tecnológico e modernização das organizações.
Nesse contexto surgem os estudos de Frederick Winslow Taylor, que tinha por
objetivo aumentar a produtividade industrial. Na Europa destaca-se Henry Fayol, que
procurou com suas teorias o desenvolvimento do trabalho e das organizações como uma
máquina organizacional.
Taylor (1987) que partindo de métodos empíricos, estabeleceu técnicas para a
administração, buscou de forma empírica encontrar formas para um melhor desempenho
dos trabalhadores e das máquinas. Baseado nos princípios da divisão do trabalho em
tarefas simples e previamente definidas passou-se a utilizar a mão-de-obra não
especializada. Essa mão de obra nesse período tratava-se de imigrantes ou sulistas que
trabalhavam em atividades rurais. Eram indivíduos acostumados com situações de
exploração no trabalho e sem grandes perspectivas e conhecimentos de seus direitos e
condições trabalhistas.
Para Taylor (1987):
Prosperidade para o empregado significa, além de salários
mais altos do que os recebidos habitualmente pelos obreiros
de sua classe, o aproveitamento dos homens de modo mais
eficiente, habituando-os a desempenhar os tipos de
trabalhos mais elevados, para os quais tenham aptidões
naturais e atribuindo-lhes, sempre que possível esses
gêneros de trabalhos (p. 32).

Henry Ford (n.d.), que foi adepto do taylorismo, acreditava que um dos fatores
determinantes para “prosperidade” do trabalhador, eram os aspectos físicos do local de
trabalho, “condição essencial para conseguir unir o melhor rendimento à maior
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humanidade na produção é dispor de acomodações amplas, limpas e devidamente
ventiladas” (citado por Rodrigues, 2009, p. 29).
Nesse momento o teylorismo e o fordismo apontam para melhores condições
dos trabalhadores. Tendo início a uma preocupação do trabalhador com a satisfação do
mesmo no seu ambiente laboral.
Embora nos dias atuais apresentem-se críticas aos princípios desenvolvidos no
taylorismo e a forma como o mesmo se referia ao trabalhador. Drucker (1972) diz que a
administração científica “foi assim uma das idéias pioneiras, libertadoras. Sem ela seria
impossível o verdadeiro estudo dos seres humanos no trabalho” (como citado em
Rodrigues, 2009, p. 30).
Nessa análise das relações de trabalho que foi apresentada fica clara a evolução
da mesma, que mesmo em tempos modernos as teorias desenvolvidas por Taylor
encontram-se presentes em diversas escolas da administração e nas praticas de gestão de
pessoas.

2 - AS BASES DA GESTÃO HOSPITALAR
Nos primórdios das descobertas científicas e na ânsia do estabelecimento dos
mesmos, os conhecimentos do homem concentravam-se em especulações e empirismos e
as ciências não se classificavam tão formalmente como em nossos dias. Os despertar da
curiosidade científica e a expectativa da oportunidade de explorar novos rumos é o que
motivava os cientistas da época.
Diante da situação em que se desenhavam as relações de trabalho em uma
esfera mundial, surge a necessidade da busca de uma solução na gestão das empresas,
administrando conflitos e possibilitando um aumento da produtividade que se apresentava
como principal objetivo das empresas. Nesse contesto surgem pensadores que procuram
otimizar a organização das empresas, não perdendo o objetivo da produtividade, porém
dado início a uma preocupação com os trabalhadores.
Para Borba e Lisboa (2006), “a administração hospitalar também sofre as
influencias de todas as escolas de administração geral…” (p.40). Faz-se necessário,
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portanto obter uma breve visão das escolas de administração geral, uma vez que as bases
da evolução das organizações estão inseridas nas origens e evolução dos hospitais.
Conforme exposto anteriormente os primeiros estudos sobre satisfação laboral
tem início no Século XX com Taylor que aparece como o principal representante da Escola
de Administração Científica. Tinha como objetivo final a obtenção da produtividade para
as empresas, baseou-se no pressuposto “(…) que os indivíduos seriam motivados a realizar
um bom trabalho se as recompensas estivessem diretamente relacionadas ao seu
desempenho em tarefas minuciosamente planejadas” (Stamps & Piedmonte, 1986, referido
por Lino, 1999).
Petit e Dubois (1998) citado por Pereira (2010) classificaram as escolas da
administração em três eixos:
1ºTeorias Clássicas ou Racionalistas;
2ºAs Teorias ditas das Relações Humanas e das Neo-relações Humanas;
3ºAs Teorias da Organização, Sistema Aberto e do Agente Complexo e
Autônomo.
Quanto às Teorias Clássicas ou Racionalistas enfatiza a Organização Cientifica
do Trabalho (OCT) de Taylor, para a organização encontrar o sucesso, a solução eficaz
consiste:


Em dividir os trabalhadores em dois, aqueles que concebem essa solução e
aqueles que a executam;



Em parcelizar as funções em tarefas tão elementares quanto possível;



Em racionalizar as tarefas pelos estudos de tempo e de movimentos;



Em selecionar os trabalhadores mais aptos a executá-los;



Em formar estes últimos rapidamente, com vista a uma execução à letra das
instruções;



Finalmente em motivar os trabalhadores por meio de prêmios ou salários em
função do seu rendimento.
Segundo Lisboa e Borba (2006), a escola clássica trouxe influências na

formação da escola americana de administração hospitalar. Conceitos e princípios de
departamentalização, estrutura organizacional, funcionalidade, hierarquização entre outros
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foram aplicados à administração hospitalar. A escola de Fayol marcou o início da
abordagem científica nos hospitais (p.55).
Quanto às escolas das Relações Humanas e das Neo-relações Humanas, o
crescimento da produção em série e da mecanização das produções, as teorias clássicas
deixaram uma lacuna importante no modelo de organização do trabalho. O fator humano
que até o momento não havia sido levado em grandes considerações, passa a ocupar um
papel de destaque. Lisboa e Borba (2006) afirmaram que: “A escola de relações humanas
nasce da necessidade de humanização e de democratização da administração pelo
desenvolvimento das ciências humanas, principalmente da sociologia, da psicologia e do
direito” (p. 57).
Para Pereira (2010), “Os anos vinte a quarenta viram surgir um novo tipo de
especialistas em torno de Mayo (1949); Moreno (1965) e Lewin (1964). Eles mostraram
que o indivíduo reage às situações, não como elas são, mas como ele as apreende. Esta
percepção é influenciada pela sua afetividade, mas também e, sobretudo pelas normas,
forças e clima do grupo de trabalho a que pertence” (p. 23).
Lisboa e Borba (2006) fizeram uma referência ao período entre a escola das
relações humanas e das neo-relações humanas, em que surge a teoria estruturalista tendo
como base a teoria burocrática de Max Weber. O modelo burocrático apresentava as
características:


Normas e regulamentos exaustivos;



Divisão do trabalho com cargos definidos;



Desempenho estabelecido por padrões técnicos;



Procedimentos tecnicamente hierarquizados;



Hierarquia preestabelecida;



Autoridade única;



Meritocracia: seleção e promoção unicamente pela competência;



Profissionalização.

Os referidos autores ainda disseram que o modelo weberiano teve muita ênfase
na formulação dos modelos organizacionais da gestão hospitalar, uma vez que os modelos
de gestão em saúde eram baseados nas organizações públicas e nas organizações religiosas,
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que se aproximavam do modelo da sociedade burocrática. A influência das escolas
americanas de gestão hospitalar baseadas na normatização excessiva, rigidez hierárquica
entre outros trouxe para o Brasil a execução conceitos weberianos aplicados nesse país
porém, sem obter o mesmo sucesso.
Para Lisboa e Borba (2006) a escola americana destacou de forma especial o
estudo de organizações não-industriais e organizações não-lucrativas, como escolas e
hospitais, “pois se relacionam com os problemas e patologias organizacionais, como se
encontram algumas universidades e diversos hospitais, tanto do setor público quanto
filantrópico” (p. 68).
As escolas das neo-relações Humanas têm nos estudos de McGregor (1974);
Maslow (1943); Herzberg (1971), as bases para o início da preocupação do trabalhador
com a satisfação. Relacionando a satisfação das necessidades humanas à motivação ou ao
processo motivacional. Maslow foi o “primeiro a relacionar as necessidades humanas num
quadro teórico abrangente na sua teoria da motivação humana, baseada numa hierarquia
das necessidades humanas básicas” (Lopes, 1980, referido por Rodrigues, 2009, p. 40).
Rodrigues (2009) disse ainda que os estudos de Maslow serviram de base para
outros cientistas sociais como McGregor para a análise das condições de vida e
necessidades do indivíduo no trabalho. Esses autores e seus referidos trabalhos e estudos
serão melhor elucidados no item desta tese que se refere ao estudo da Satisfação no
trabalho.
Lisboa e Borba (2006) ponderaram que os conceitos dessas escolas
possibilitam uma “nova dinâmica empresarial, (…) tornando a administração mais
democrática, mais aberta e mais humanística e, por isso tendo uma maior aceitação nas
instituições de prestação de serviços ligadas ao ensino e à saúde” (p. 73).
Pereira (2010) ainda baseando-se na classificação dos três eixos de Petit e
Dubois (1998), citou como ultimo eixo:
As Teorias da Organização, Sistema Aberto e do Agente Complexo e
Autônomo. Segundo os autores, “estas teorias, nascidas nos anos 50, não pararam de se
desenvolver desde então. É por isso, sem dúvida, que formam um conjunto tão claro e
coerente como os contributos anteriores, mas a sua riqueza é ainda maior” (como citado
em Pereira, 2010, p.23). Das teorias destacam-se três idéias fundamentais:
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A organização é um sistema em interacção com o meio;



Enquanto sistema é composta por diferentes elementos que mantêm entre si um
mínimo de cooperação para atingir simultaneamente objectivos comuns e
objectivos próprios de cada um dos elementos;



O homem é reconhecido como um agente complexo e autónomo: não é apenas
determinado por motivações económicas (OCT) ou por pulsões afectivas e normas
de grupo (relações humanas). Ele é capaz de dar provas de inteligência e de
racionalidade limitada, segundo o conceito introduzido pelos americanos March e
Simonet, e depois retomado em França por Crozier. O indivíduo alias como o
grupo, não se entregam passivamente a determinismos económicos, psicológicos
ou sociais; eles são actores.

Por mais que no presente momento possamos encontrar nas organizações
hospitalares um empenho pela busca na satisfação de trabalhadores e dos clientes, tentando
dar um enfoque da gestão moderna, ainda há muitos passos a prosseguir na caminhada pela
busca do equilíbrio entre a obtenção do lucro e o respeito aos principais atores dessas
organizações. Um dos grandes desafios da gestão hospitalar é a capacitação ou a
profissionalização dos profissionais que detêm o poder de decisão nas organizações
hospitalares. Pois somente como uma visão mais global da administração e de como
melhor gerir esse todo da organização hospitalar é que se pode ter uma esperança na
legitimação de hospitais que buscam a qualidade e a satisfação não somente de seus
funcionários, mas de toda a população que dele se beneficia.

2.1 - A ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR
Utilizando as palavras de Aristóteles (384-322 a.C.), “O homem é um ser
social” (p.11), já afirmava o filósofo há 300 anos antes de Cristo. Essa condição de ser
social nos coloca em constante interação com pessoas, desenvolvendo relações das mais
variadas naturezas. Essa característica de estar em um meio social permite ao homem a
possibilidade de se agrupar e realizar atividades em conjunto com seus semelhantes de
forma associativa. De tal forma que esse mesmo homem percebe que isoladamente não
obtém o mesmo resultado esperado do que quando realiza suas atividades de forma grupal,
sendo esse o principal combustível para o aparecimento das organizações.
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Com o surgimento das organizações surge a necessidade de uma gestão das
atividades desenvolvidas pelo grupo de pessoas que fazem parte dessas organizações. Para
Chiavenato (2010): “As organizações são instrumentos sociais por meio dos quais muitas
pessoas combinam sues esforços e trabalham juntas para atingir propósitos que
isoladamente jamais poderiam fazê-lo” (p.24).
As pessoas reúnem esforços com objetivos comuns, de maneira racional e
objetiva buscando alcançar resultados que de forma individual não alcançariam.
Stinchcombe (1965) definiu organização como “um sistema social baseado na cooperação
entre as pessoas e existe quando ocorrem conjuntamente três condições: interação entre
duas ou mais pessoas; desejo e disposição de cooperação; e finalidade de alcançar um
objetivo comum” (como citado em Chiavenato, 2010, p. 24); entidades sociais que são
dirigidas por metas, são projetadas por sistemas de atividades deliberadamente estruturadas
e coordenadas e são interligadas ao ambiente externo, sendo o seu elemento principal as
pessoas e seus inter-relacionamentos (Daft, 1999 referido por Pereira, 2010).
As organizações fazem parte do cotidiano de nossas vidas, tanto na vida social
como na vida particular. Diariamente convivemos e participamos de organizações, nas
escolas, no trabalho, na igreja, no clube, no hospital. Somos participantes dessas
organizações quando somos membros, ou clientes ou consumidores dos bens e serviços
oferecidos por elas.
Essa interação de esforços coletivos e movidos por um mesmo objetivo nas
organizações é que permite a prestação de serviços, a criação de hospitais, bens
imobiliários, entre outros. Para Chiavenato (2010) a multiplicação de esforços individuais
é o motivo pelo qual as organizações atuais têm dado atenção especial à gestão de pessoas,
como forma de valorização dos indivíduos que são parte fundamental para o sucesso das
mesmas.
Pereira (2010) enfatizou que associadas à noção de organização podem-se
identificar três características fundamentais: recursos materiais, recursos humanos e forma
organizativa.
As organizações são formadas por uma estrutura física que é todo o aparato
que ela precisa no que se refere aos bens materiais da organização, formada por prédios,
maquinários, móveis, matérias primas, computadores, etc. Toda essa estrutura se faz muito
importante para o estabelecimento da organização e seu suporte físico para que tenha um
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bom funcionamento. Porém para Chiavenato (2010), a essência das organizações está nas
pessoas. Complementa dizendo que na Era da Informação as pessoas passaram a ocupar a
categoria de parceiros da organização. E a forma organizativa constitui o elo que permite
dar vida à organização, isto é, é a forma como a organização se encontra organizada e lhe
permite desenvolver vantagens competitivas (Lisboa, 2007 referido por Pereira 2010).
As organizações se apresentam de forma diversificada, voltadas para diferentes
áreas.

Em tempos modernos encontramos empresas que tem seu alvo principal na

prestação de bens e serviços (hospitais, escolas, igrejas, clubes etc.), como as que têm seu
objetivo direcionado para a prestação de bens e produtos de consumo (alimentos,
eletrônicos, equipamentos etc.).
Neste trabalho enfocaremos as organizações hospitalares, destacando neste
ponto suas características como prestadoras de serviços com peculiaridades que a diferem
das demais organizações. Para Drucker (1999), o gerenciamento na área de saúde é mais
complexo do que em qualquer outro tipo de organização. A gestão hospitalar se apresenta
de forma muito complexa, por apresentar uma mistura muito diversificada de
procedimentos especializados e recursos humanos. Como fator de complicação a esse
processo adicionou–se uma gama de outros serviços característicos de outras organizações
que estão inseridos no contexto da organização hospitalar, como lavanderia, hotelaria
hospitalar entre outros.
Para Lisboa e Borba (2006), as organizações hospitalares são prestadoras de
serviços e diferem das produtoras de bens, caracterizando-se pela intangibilidade,
inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.


A intangibilidade caracteriza-se pela ausência de aspectos físicos, uma vez que o
consumidor não tem a possibilidade de examinar o serviço que irá adquirir
previamente;



A inseparabilidade refere-se ao consumo que não pode ser separado do seu meio
de produção.

Segundo Cobra (2001), referido por Lisboa e Borba (2006), o

produtor de serviços de saúde e o usuário interagem de uma forma que o serviço é
consumido pelo paciente ao mesmo tempo em que está sendo produzido:


A variabilidade corresponde ao não estabelecimento de padrões rígidos de
desempenho, pois o serviço de saúde, ao mesmo tempo em que é produzido é
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consumido. A variação depende de uma série de circunstâncias que se apresentam
no momento da prestação do serviço;


A perecibilidade, segundo Cobra (2001), é o conceito de um serviço de saúde que
não pode ser estocado, pois é preciso administrar a demanda em função da oferta
(como citado em Borba & Lisboa, 2006, p.33).
Portanto as organizações assistenciais de saúde incluindo-se os hospitais, as

clínicas especializadas, laboratórios, spas, empresas de home care (atendimento
domiciliar), apresentam características específicas que não serão encontradas nas
organizações de bens de consumo. Dessa forma os serviços oferecidos pelas organizações
de saúde se tornam em produtos que serão consumidos pelo grupo de usuários das mesmas.
Utilizaremos aqui o conceito de hospital da Organização Mundial de Saúde:
El hospital es parte integrante de uma organización médica
y social cuya misión consiste en proporcionar a la
población una asistencia medicosanitaria completa, tanto
curativa como preventiva, y cuyos servicios externos
irradian hasta el ambito familiar; el hospital es también um
centro de formación de personal medicosanitario y de
investigación biosocial (OMS, 1957 p.122).

Daft (1999) descreve o hospital como uma empresa de serviços, que pode ser
classificada a partir das cinco dimensões propostas pelo autor:
• Produção e consumo simultâneos: esse processo pode ser identificado no atendimento
realizado pelo medico e pelos demais profissionais do hospital. Nele o atendimento e
caracterizado como o serviço e é recebido pelo paciente ao mesmo tempo em que é
realizado pelo médico.
• Produtos personalizados: embora existam padrões de conduta (como protocolos clínicos)
que permitem um apoio a tomada de decisão medica, cada paciente recebe atendimento
personalizado e é percebido como único para o prestador do serviço.
• Participação dos clientes (pacientes) nos processos de produção: uma consulta as
informações dos pacientes é fundamental para o diagnostico do médico.
• Produto intangível: no processo de atendimento, não existe produto físico resultante. O
produto e o próprio atendimento.
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• Ênfase em pessoas: os serviços somente são realizados pelos funcionários na presença
dos pacientes. Quando não existe demanda, o profissional de saúde não pode “armazenar”
o tempo e utilizá-lo posteriormente (referido por Borba & Neto, 2008 p.47).
Para Mezomo (2001), a gestão no sistema de prestação de serviço de saúde,
pode ser vista como um processo que converte um grupo de “insumos” (necessidades,
demanda, recursos etc.) num grupo de “produtos” ou “resultados” (serviços prestados aos
clientes, planos para novos serviços e outros) com sucesso ou fracasso, oferecendo um
feedback para a realimentação do processo.
Dessa forma, podemos entender que a organização hospitalar apresenta
também uma visão empresarial, à medida que seus produtos são oferecidos a sociedade, e
essa passa a ser um potencial consumidor. No entanto o grande desafio está em associar a
visão empresarial, não deixando de lado o compromisso social que essa organização
desempenha. O papel do gestor dessa organização é de fundamental importância, ele terá
que buscar encontrar o equilíbrio entre a função social e a atividade empresarial da
organização hospitalar. Esse gestor terá que buscar dentre os recursos que dispõe como os
recursos humanos e recursos materiais, a melhor forma de gerir a utilização adequada dos
mesmos. Não se esquecendo de inserir conceitos como a satisfação das pessoas e a
qualidade de vida, que tem sido o fator diferencial para o sucesso de muitas organizações
hospitalares.

Nesse ponto em especial vale referenciar a preocupação com os recursos

humanos, que na organização hospitalar é composto de um grande grupo de profissionais
como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, bioquímicos, técnicos diversos, entre outros
que além de ser parte da equipe assistencial da organização, apresentam-se também como
usuários dos serviços, e que devem ser também foco da Gestão Hospitalar.

2.1.1- Estrutura da organização hospitalar
No processo de gestão, as atividades devem ser conduzidas e coordenadas com
o objetivo de obter resultado final satisfatório. Essa atividade de coordenação funcional é
importante no desempenho operacional da organização hospitalar.

Permite que as

atividades desempenhadas não sejam desencontradas e desconexas, onde cada indivíduo
desenvolve sua atividade de forma isolada, sem conseguir alcançar o objetivo desejado
pela organização.
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Lisboa e Borba (2006) afirmaram que a organização, a estruturação e a
utilização de métodos são a disciplina da organização, afirmando ainda que os clássicos e
neoclássicos da administração já admitiam que tais funções caracterizavam a eficiência do
organismo empresarial. Entende-se então que as organizações devem sim ter sua base
organizacional fundamentada em estrutura, sistemas, e métodos. Esses princípios basilares
asseguram a necessária segurança de alocação de recursos para um atendimento eficaz e
eficiente ao paciente.
Uma má aplicação de métodos e sistemas no hospital reflete diretamente na
equipe operacional. Uma vez que muitos dos materiais e equipamentos necessários para o
bom desempenho das equipes de medicina, enfermagem, fisioterapia entre outros podem
faltar no momento de maior necessidade, muitas vezes por falta de programação e
planejamento. Isso não raramente acontece na prática diária das unidades hospitalares, o
que é visto de forma negativa para os gestores de cada unidade. No caso de hospitais
públicos muitas vezes o material realmente não está disponível, mas algumas vezes o
material existe e não é encontrado, ou disponibilizado para uso, o que em setores como os
de emergência e UTI pode custar a vida de um ser humano.
Como forma de sistematizar e melhorar a implantação de métodos na
organização hospitalar é necessário que se estabeleça uma distribuição de autoridade na
estrutura organizacional. Para Chiavenato (2010), “a estrutura organizacional é a maneira
como as atividades da organização são divididas, organizadas e coordenadas” (p.94).
Borba e Lisboa (2006) reafirmam que “a organização é um fenômeno de divisão e síntese”
(p.123), pois as atividades desenvolvidas se separam em funções e tarefas diferenciadas. A
divisão do trabalho no hospital, pela própria complexidade e diversificação dos
atendimentos realizados, já pressupõe uma distribuição na forma de comando
especializado.

Essa divisão no trabalho irá determinar uma estruturação de planos

direcionais (horizontal e vertical) no processo organizacional, de forma a implementar uma
intercomunicação desses planos, estabelecendo um desenho organizacional também
chamado organograma. Chiavenato (2010) afirmou que “o desenho ou formatação reflete
essa estrutura organizacional” (p.94).
Para melhor estabelecer a organização, e seu desenvolvimento é necessário
estabelecermos alguns princípios da gestão. O princípio da especialização é um deles. Este
princípio baseia-se nas teorias clássica e neoclássica, por concentrar seu foco no princípio
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da divisão do trabalho. Em que se prioriza a concentração do trabalho em campos
delimitados, com o objetivo de facilidade do treinamento, aumento de qualidade e
quantidade da produtividade e lucro. Conceitos bastante defendidos por Taylor. Borba e
Lisboa (2006) destacaram que na especialização evidência a divisão do trabalho no sentido
horizontal e vertical, definidos como:
a. Sentido de Especialização Horizontal: ocorre à medida que um órgão cresce em
seu próprio desenvolvimento e faz com que ocorra o desmembramento em
outros órgãos paralelos e no mesmo nível para aumentar a eficiência.
b. Sentido de Especialização Vertical: ocorre no desmembramento do órgão em
vários níveis hierárquicos, especializando a supervisão e formando os fluxos
descendentes e ascendentes.
Na sequência apresenta-se outro princípio muito utilizado na organização
hospitalar, o da responsabilidade e autoridade.

Determinar a inter-relação

funcional e hierárquica de autoridade e responsabilidade, só assim viabiliza-se a
descentralização do poder, delineando um modelo organizacional. Essa
autoridade nas organizações se apresenta na forma das supervisões. Na
organização hospitalar isso não se torna uma tarefa das mais fáceis, devido à
complexidade e variedade dos serviços oferecidos e das inter-relações
funcionais nela existente. Borba e Lisboa (2006) destacaram três tipos de
autoridades encontradas na organização hospitalar. A autoridade de linha, a
funcional e a de acessória. A autoridade de linha é aquela que deriva de quem
tem poder de decisão sobre um grupo que lhe é subordinado. Um exemplo
clássico de onde encontramos esse conceito aplicado é na equipe de
enfermagem, onde há um coordenador geral que lidera os supervisores de
unidades, que por sua vez lideram os demais enfermeiros e técnicos de
enfermagem que estão sob sua autoridade. Esse líder representa seu ponto de
contato com o poder central da organização.
A autoridade funcional é aquela em que um órgão ou um cargo atua sobre
outro, não diretamente ligado a ele, apenas com a função de assessorá-lo de forma técnica.
Como exemplo, citamos o serviço de recursos humanos que atuam em todos os campos da
organização, possibilitando uma maior agilidade às comunicações e informações referentes
aos assuntos de interesse dos trabalhadores. E a autoridade de assessoria técnica que vem
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para oferecer orientação especializada a equipe de trabalhadores da organização, a fim de
permitir segurança técnica ao trabalho hospitalar. As principais assessorias hospitalares
são: técnico-administrativa, jurídica, trabalhista, contábil-financeira e estratégica. Os
hospitais poderão contar com esses assessores de forma permanente ou transitória.
A departamentalização apresenta-se como uma importante ferramenta para
sintetizar as relações entre sistemas e subsistemas da organização. Ela tem suas bases
estabelecidas na divisão do trabalho e no processo de especialização, tanto horizontal
quanto vertical. A departamentalização permite o desenvolvimento da organização, através
da possibilidade não só do desdobramento pelo surgimento de novos setores, mas também
pela possibilidade de integração de novos organismos, novos produtos oferecidos pela
instituição e novas organizações que venham somar esforços com a primeira organização.
Os departamentos serão estruturados de acordo com alguns critérios, Chiavenato (2000) in
Chiavenato (2010) fez uma análise e os classifica em:
1. Departamentalização funcional: agrupa especialistas em funções similares
na organização. No caso de um hospital essas funções serão agrupadas nas
unidades

de

pronto-atendimento,

unidades

de

terapia

Intensiva,

hospitalização, cirurgia, etc. Esse tipo de departamentalização agrupa
especialistas em cada função objetivando maior eficiência e economia de
escala.
2. Departamentalização por produto ou serviços: agrupa tarefas e pessoas de
acordo com cada produto ou serviço. Com isso a responsabilidade pelo
desempenho do produto ou serviço fica sob a responsabilidade de cada
unidade.
3. Departamentalização geográfica: agrupa tarefas e pessoas com base na área
geográfica ou territorial que a organização irá servir.
4. Departamentalização por processo: agrupa tarefas e pessoas ao longo do
fluxo do processo produtivo. Cada departamento se especializa com a
evolução do processo produtivo, agrupando habilidades e competências com
a evolução do processo.
5. Departamentalização por clientes: é o agrupamento de tarefas e pessoas
como o foco em tipos de clientes específicos que a organização pretende
alcançar.
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Além dos critérios para a departamentalização, a organização deverá obedecer
a princípios que segundo Borba e Lisboa (2006) são quatro:
1. Princípio de maior uso: “A atividade deverá ficar sob a jurisdição do
departamento que dela mais se utilizar”.
2. Princípio de maior interesse: “O departamento que mais interesse tenha por
uma atividade deve supervisioná-la, porque se torna proficiente nela”.
3. Princípio da separação do controle: “As atividades de controle devem ser
autônomas, independentes e separadas das atividades que estão sendo
controladas”.
4. Princípio da Supressão da Concorrência: “Deve-se eliminar a concorrência
entre

departamentos,

agrupando

atividades

diversas

em

um

só

departamento”.
Nas organizações hospitalares encontramos o princípio de maior uso sendo
largamente utilizado no departamento de serviços médicos, departamento de serviços
técnicos e administrativos. Algumas vezes esse fator é motivo para conflitos entre as
categorias profissionais, uma vez que algumas se consideram detentoras exclusivas do
direito de executar uma função ou atividade, encontram dificuldade em aceitar que outras
possam desempenhar-las. Outro princípio utilizado é o da separação de controle, utilizado
nas comissões de infecção hospitalar, auditorias, comissão de prontuários, entre outras.
Esses critérios de departamentalização nos permitem visualizar uma separação de níveis
hierárquicos na departamentalização separando em departamentalização principal no topo
hierárquico em que são selecionados os critérios funcionais e departamentalização
secundária em que são incluídos critérios operacionais, em um nível hierárquico
intermediário e inferior.
Uma vez estabelecidos os princípios para o desenvolvimento da estrutura da
organização, destaca-se o enfoque dado por Triviño (n.d.) em Londoño, Morera e Laverde
(2010), em que os autores afirmaram que para que se estabeleça uma estrutura
organizacional e funcional clara é indispensável que se tenha estabelecido a “missão” e a
“visão” da empresa estabelecendo os objetivos a serem alcançados. Estabelecer a missão
torna-se um dos objetivos para a organização, ela terá influência na sua estruturação, uma
vez que define a razão da sua existência. Chiavenato (2004) em Chiavenato (2010)
estabelece uma relação de vantagens que a definição de missão permite esclarecer:
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1 Qual é o propósito fundamental do negócio.
2 Qual é o papel e a contribuição da organização à sociedade.
3 Quais as necessidades básicas que o negócio deve atender.
4 Quem é o cliente e quais os setores-alvos do mercado a ser servido.
5 Quais as competências que a organização pretende construir ou desenvolver.
6 Quais os compromissos e os valores e crenças que alicerçam o negócio.
O diferencial para muitos hospitais seja a efetiva aplicação operacional da sua
missão. Não apenas afixá-lo em paredes como um enfeite dos corredores.
A visão aparece segundo o mesmo autor como a imagem que a organização
tem de si mesma e do seu futuro. Esse conceito está direcionado para o que a organização
pretende ser, em um determinado período de tempo. Uma vez estabelecidos esses dois
objetivos organizacionais, é o momento de estabelecer a estrutura da organização com suas
características de autoridades e hierarquias buscando alcançar os objetivos estabelecidos.
No organograma irá sempre aparecer a estrutura hierárquica, os órgão que dela fazem
parte, os meios de comunicação que ligam os órgãos.
Nesse ponto busca-se o desenho organizacional, este item tem relação com as
dimensões das relações existentes na organização como: formalizações, níveis
hierárquicos, departamentalização, especializações, etc. Chiavenato (2010) afirmou que
essas dimensões irão distinguir dois modelos de desenho organizacional: o mecânico e o
orgânico. Quando há uma acentuação nas dimensões, resultam no modelo mecânico que é
o modelo tradicional, onde há forte formalização, centralização, hierarquia de autoridade,
especialização e padronização dos procedimentos. Esse modelo é bastante antigo já
utilizado no princípio do século XX, tendo permanecido por quase todo ele.
Quando as dimensões básicas são pouco acentuadas aparece o modelo
orgânico, onde há pouca formalização, centralização, hierarquia, especialização, e
departamentalização. Chiavenato (2010) complementou dizendo: “Esse modelo é
adequado para os tempos de mudança e competitividade da Era da Informação” (p.104).
Borba e Lisboa (2006) nos apresentaram os modelos de desenhos
organizacionais mais utilizados na organização Hospitalar. Esses desenhos obedecerão a
dois critérios básicos: a forma de apresentação e convenções. Os autores apresentam uma
relação de tipos de organogramas existentes e que podem ser utilizados para as
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organizações hospitalares, porém, destaca que o mais utilizado é o “Organograma
Clássico”, em que há retângulos representando as funções, os mesmos decrescem de
tamanho à medida que decresce o nível hierárquico. As linhas representam o fluxo de
demanda de autoridade, que fluem do poder central para os departamentos. E os retângulos
representam funções, que são decrescentes e tem seu tamanho diminuído conforme ocorre
o decréscimo do nível hierárquico, sendo representado no quadro abaixo.
Figura nº 1: Organograma Clássico

Fonte: Administração Hospitalar: princípios básicos, Borba (1985 in Borba &
Lisboa, 2006, p.155).
O Formato de estrutura hospitalar é herança do modelo português da Santa
Casa de Misericórdia, tal modelo permanece até hoje, ainda que na busca de adaptar-se aos
novos contextos especialmente financeiros (Gonçalves, 2006).

Esse modelo é

tradicionalmente dirigido por uma mesa Administrativa, eleita por um conselho composto
por membros da comunidade, geralmente pessoas de renome na comunidade. Adotando
um modelo piramidal como no setor empresarial, em que a cúpula administrativa, formada
por especialistas é detentora de poder máximo tem a função de gerir os principais setores
do hospital.
Conhecer os modelos historicamente utilizados permite valorizar a importância
de novos modelos na organização empresarial que passam a ter aplicabilidade no universo
hospitalar, buscando a redução das distâncias entre empregados e dirigentes. A visão
inovadora se apresenta na busca de um modelo que torne possível a participação de todos
os integrantes da organização hospitalar (Gonçalves, 2006).
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2.1.2 - O comportamento organizacional
No cotidiano de nossas vidas, estamos envolvidos diretamente com as
organizações ora como prestadores de serviços ora como consumidores de produtos e
serviços. O conhecimento da dinâmica organizacional leva-nos ao entendimento de sua
forma operacional.
França (2006) disse que “As empresas são feitas de pessoas para pessoas”
(p.1). Esse conceito traz a tona uma realidade que se apresenta no meio das organizações,
a necessidade de conhecer o fator humano. Saber lidar com pessoas nas organizações,
conhecer as diferenças de personalidade e comportamento, se torna um desafio para os
gestores organizacionais. Chiavenato (2010) disse que o Comportamento Organizacional
(CO): “(…) refere-se ao estudo de indivíduos e grupos atuando em organizações”. França
(2006) apresentou a definição de CO como: “(...) é o estudo do conjunto de ações, atitudes
e expectativas humanas dentro do ambiente de trabalho” (p.3). Brief e Weiss (2002)
definiram Comportamento Organizacional como sendo: “(…) an area of inquiry concerned
with both sorts of influence: work organizations on people and people on work
organizations” (p.280). Ocorre que há uma constante troca no relacionamento entre as
pessoas e empresas, as influências são mútuas como afirmam os autores. O conhecimento
do CO torna-se fundamental para a compreensão das relações das pessoas que trabalham
nas organizações, que na verdade implica na compreensão do comportamento humano.
A análise do CO recebe influência de várias ciências do conhecimento podendo
ser considerada interdisciplinar. Apresenta interligação entre estudos sobre recursos
humanos, desenvolvimento organizacional, entre outros dando contribuição para o
conhecimento do comportamento do trabalhador, de forma individual e de forma grupal
nas organizações. O objetivo consiste em buscar uma visão integrada das pessoas que
trabalham nas organizações, incluindo fatores como motivação, personalidade, percepções,
expectativas, etc.
Para conhecer melhor o CO é necessário rever os níveis hierárquicos de
abordagem. Wagner e Hollenbeck (1999) fizeram a observação que a estrutura do
Comportamento Organizacional tem sido dividida em três áreas, cada uma com suas bases
nas ciências sociais: O comportamento microorganizacional, que deriva da psicologia e da
pesquisa comportamental; o comportamento mesoorganizacional, originado da psicologia
social e sociologia interacionista; e o comportamento macroorganizacional, derivado da
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economia, sociologia estrutural, da antropologia cultural e da ciência política. Chiavenato
(2010) as apresentou e definiu como:
1. Macroperspectiva do CO.
como um todo.

Trata do comportamento do sistema organizacional

Também chamado de comportamento macroorganizacional

baseando-se em como comunicar, liderar, proporcionar decisões, lidar com estresse
e conflito, proporcionar negociação, tipos de poder e política e coordenar atividades
de trabalho. Wagner e Hollenbeck (2010) acrescentaram que em pesquisas sobre
macro perspectiva do CO deve-se perguntar: “De que forma o poder é adquirido e
retido? Como os conflitos podem ser solucionados? Que mecanismos podem ser
utilizados para coordenar as atividades de trabalho? Como uma organização deve
ser estruturada para melhor cooperar com os investimentos circulantes?” (p.6).
2. Perspectiva intermediária do CO. Trata do comportamento de grupos e equipes na
organização. É chamado de comportamento mesoorganizacional, por estar entre as
outras duas perspectivas de CO. Baseia-se em pesquisas sobre equipes,
empowement, dinâmica grupal.

Procura encontrar formas de socialização que

incentivam a cooperação, melhora da produtividade, encontrar afinidades de
atividades dos membros do grupo buscando melhor desempenho. Wagner e
Hollbeck (2009) incluiram os seguintes questionamentos: “Quais formas de
socialização encorajam os trabalhadores a cooperarem entre si? Que combinação de
aptidões entre os membros de uma equipe aumenta o desempenho do grupo? Como
os gerentes podem determinar qual o líder em potencial será mais efetivo?” (p.6).
3. Micro perspectiva do CO. Para Wagner e Hollbeck (2010), trata do comportamento
do indivíduo ao trabalhar sozinho na organização. Chamado de comportamento
microorganizacional, apresenta uma orientação fortemente psicológica. Focaliza as
diferenças individuais, personalidade, percepção, motivação e satisfação no
trabalho. As pesquisas nessa área focalizam os efeitos das aptidões das pessoas na
produtividade, o que as motiva a desempenhar suas tarefas, sua motivação no
trabalho e como sentem e percebem o seu local de trabalho. Wagner e Hollenbeck
(1999) apontaram os seguintes questionamentos: “Quais os efeitos das diferenças
de aptidões sobre a produtividade do empregado? Como as pessoas sentem o seu
local de trabalho? O que motiva os funcionários a desempenhar seus cargos? Por
que alguns se sentem satisfeitos com seu trabalho enquanto outros julgam-no
estressante? (p.7).
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Na figura abaixo encontramos uma representação dos níveis hierárquicos do CO:
Figura nº 2 Os níveis de abordagem do Comportamento Organizacional.

Fonte: Adaptado de Chiavenato, (2010, p.11).
Chiavenato (2010) representou algumas variáveis que são conseqüentes da
divisão dos níveis hierárquicos do CO. Os três principais níveis apresentam-se como
variáveis independentes do CO. Essas são representadas por:


Variáveis no nível do sistema organizacional: Essas variáveis apresentam uma
abordagem sistêmica da organização como, desenho organizacional, cultura
organizacional, entre outros.



Variáveis no nível do grupo: Essas variáveis abordam o comportamento grupal das
pessoas que trabalham na organização.



Variáveis no nível do indivíduo: são variáveis que abordam características
individuais

da

pessoa,

como

personalidade,

historia

pessoal,

educação,

competência, valores e atitudes, motivação etc.
Chiavenato (2010) ainda enfatizou que as variáveis independentes irão influenciar o CO,
que terá conseqüências na forma de variáveis dependentes. As variáveis dependentes são
os fatores que se quer avaliar no CO. São elas:


Desempenho



Engajamento



Fidelidade



Satisfação no trabalho



Cidadania Organizacional
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O desempenho, ou seja, a maneira como o trabalhador desempenha suas
atividades e função de forma individual terá influência no desempenho do grupo e
consequentemente no comportamento da organização. O engajamento na organização
favorece uma redução do absenteísmo, que é a ausência no trabalho por motivos variados.
O absenteísmo ocasiona custos elevados às organizações, e representa um
problema na medida em que a organização deixa de contar com o trabalhador, ocasionando
também alterações no CO. A fidelidade do trabalhador favorece a redução da rotatividade,
também conhecida como “turnover” que significa o fluxo de entradas e saídas de pessoas
na organização. Essa pode ser voluntária ou involuntária, e ocasiona aumento dos custos
com admissão, treinamentos, indenizações, etc.
Chiavenato (2010) atentou para o fator de que uma organização em que não há
rotatividade pode representar um ponto negativo para a mesma, uma vez que não haverá
renovação de seus colaboradores. Na variável satisfação no trabalho há que se destacar o
papel que a mesma desempenha no CO, como se trata do foco principal deste trabalho, será
posteriormente estudada mais detalhadamente.
A variável, satisfação no trabalho, representa a forma como a pessoa se sente
na organização. Pode ser fator determinante para todas as demais variáveis. Uma vez que a
satisfação poderá ser fator decisivo para a permanência no trabalho, tendo influência no
desempenho e na fidelidade para com a organização. Finalizando a análise das variáveis
dependentes encontra-se a cidadania organizacional, que é aqui apresentada como o
envolvimento das pessoas que compõem a organização na participação em uma
determinada comunidade política ou social. Essa variável agrega valores às pessoas que
fazem parte da organização, uma vez que contribui para o CO, de forma a se valorizar a
cooperação, a fidelidade, o compromisso com as pessoas e objetivos organizacionais.
Chiavenato

(2010)

apresentou

como

fator

resultante

das

variáveis

independentes e variáveis dependentes do CO, as variáveis intermediárias em uma relação
sistêmica e não linear. As mais importantes são:


Produtividade;



Adaptabilidade e flexibilidade;



Qualidade;



Inovação;
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Satisfação do cliente.
A produtividade na organização é alcançada quando se consegue atingir os

objetivos, com melhores resultados e menores custos. Esse objetivo deve ser alcançado
buscando o desempenho de forma eficiente e eficaz, utilizando recursos disponíveis para
alcançar metas e objetivos determinados. Podemos aqui dar como exemplo a produtividade
de um hospital, que tem relação com a eficácia no atendimento quando consegue a
satisfazer as necessidades de seus clientes e é eficiente uma vez que consegue atingir seus
principais objetivos com menor gasto de recursos, como redução de tempo de internação,
aumento na rotatividade dos leitos, aumento no número de atendimento de pacientes, etc.
A variável adaptabilidade refere-se à facilidade em adaptar-se a novos
conhecimentos, habilidades e competências; e a variável flexibilidade à capacidade de
modificar as atividades em função de novas exigências internas ou externas. Ambas sofrem
influências das variáveis dependentes do CO.
A variável inovação se apresenta como fator diferencial competitivo,
estimulando o surgimento de novas idéias e a possibilidade de criação de novos produtos e
serviços.
As variáveis intermediárias apresentam importância fundamental para a
compreensão das variáveis resultantes ou finais, que são de extrema importância no CO.
Sendo as principais elencadas a seguir:


Alcance de objetivos;



Valor econômico agregado;



Renovação organizacional;



Crescimento.
Certamente uma organização que procura alcançar seus objetivos deverá contar

com trabalhadores que buscam desempenhar suas atividades de forma eficaz e eficiente,
usar a adaptabilidade e flexibilidade de pessoal, com o máximo de qualidade de produtos e
de serviços, utilizar do recurso da inovação e obter a satisfação do cliente.
A variável valor econômico agregado refere-se ao acréscimo de valor que é
dado a organização em função do resultado sistêmico organizacional, que são medidos
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tanto pelo capital tangível (financeiro), como pelo capital intangível (intelectual) da
organização.
Conhecer os três níveis do Comportamento Organizacional permite uma visão
mais específica das estratificações das análises do comportamento humano no ambiente
organizacional. Servindo como insumo para que gestores possam melhor compreender as
mudanças no foco da gestão nas organizações. Em que as pessoas passam a ocupar um
lugar de destaque, fazendo parte do todo da organização, enquanto grupo e enquanto
indivíduo. Torna-se então, propício destacar algumas características do comportamento
humano nas organizações. Porter (1975) referido por Chiavenato (2009) apresentou uma
relação dessas características, que são:
1- O homem é proativo: O comportamento das pessoas é direcionado para satisfazer
seus objetivos e aspirações.
2- O homem é social: A interação com outras pessoas faz com que se desenvolva um
relacionamento na organização, estas contribuem para manter seu bem-estar
psicológico por meio desses relacionamentos.
3- O homem tem diferentes necessidades: As pessoas são motivadas por fatores
diferentes que se modificam conforme suas necessidades.
4- O homem percebe e avalia: As pessoas têm a percepção do ambiente e os avalia em
função de suas experiências.
5- O homem pensa e escolhe: O comportamento humano é proposital, proativo e
cognitivamente ativo. Ele analisa a forma de como alcançar seus objetivos.
6- O homem tem limitada capacidade de resposta: As diferenças individuais fazem
com que as pessoas tenham comportamentos variados, e respondam conforme suas
capacidades de aprendizagem ou aptidões.
Essa análise do comportamento humano determina as respostas genéricas que a
pessoa dará no ambiente organizacional sem, no entanto, deixar de considerar as
características pessoais desse indivíduo. Desta forma justifica-se a importância do
conhecimento do comportamento humano, uma vez que o mesmo terá influência sobre o
comportamento organizacional
O Comportamento Organizacional relaciona-se com diversos campos na
estrutura organizacional.

França (2006)

apresentou os espaços organizacionais

relacionados ao CO, como: novas tecnologias; reduções ou novas posições na empresa;
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contratação, seleção de pessoas; treinamento e desenvolvimento; remuneração e
benefícios; banco de talentos; segurança, saúde e qualidade de vida; comunicação com
empregados; engenharia de produção e ergonomia; sistemas de gestão da qualidade;
inovação tecnológica; desenvolvimento sustentável ou marketing social; competência
integrada aos aspectos socioeconômicos e pessoais.
Os autores pesquisados apresentaram alguns desafios que o campo do
Comportamento Organizacional deverá buscar soluções para a atual realidade encontrada
nas organizações. A globalização é uma delas, no mundo globalizado as organizações
deixam de ter uma característica regional, Robbins (2005) afirmou que: “As organizações
não se limitam mais às fronteiras dos países” (p.11). Para Chiavenato (2010), “Nesse
mundo globalizado, a única constante é a mudança constante” (p.16). O fator globalização
implica em adaptação às novas realidades no campo do comportamento organizacional. É
importante compreender a existência de novas realidades em que pessoas podem ser
transferidas para outras cedes das organizações em outros países e ali conviver com novas
culturas e novos comportamentos (Robbins, 2005).
Outro ponto importante refere-se às mudanças encontradas na força de
trabalho, em que as organizações deverão estar preparadas para conviver com a
diversidade. Robbins (2005) afirmou: “Administrar a diversidade se tornou uma questão
importante em todo o mundo (...)” (p.13). A diversidade de raças, a diferença de gênero,
as características sócio-culturais passam a ser administradas pelas organizações de forma a
contribuir com seu Comportamento Organizacional. Aqui também incluímos as relações
de trabalho que passam a ser temporárias; segundo Robbins (2005) essa “temporariedade”
se dá pelos seguintes motivos: “(...) a globalização, a expansão da capacidade e os avanços
na tecnologia se combinaram de forma a impor às organizações que quiserem sobreviver
que elas sejam ágeis e flexíveis” (p.18). Essas mudanças nos contratos de trabalho não são
exclusivas para os trabalhadores, incluindo também os gestores ou líderes. Daí a
necessidade de constante aperfeiçoamento dos funcionários das organizações, para
adquirirem maior conhecimento e capacitação, de forma a satisfazerem às necessidades
que são buscadas pelas organizações.
A informatização se apresenta como um fator de mudança permanente.
Segundo Chiavenato (2010), estamos na Era da Informação e “Na Era da Informação estão
predominando ativos intangíveis e bens intelectuais” (p.16). Onde a valorização da idéia e
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do capital intelectual da organização passa a ter um lugar de destaque. O conhecimento
passa a ter um valor de moeda, com um forte poder de negociação. Chiavenato (2010)
ainda destacou que: “O saber não é um bem econômico no sentido clássico: o seu uso não
destrói a sua transferência não representa uma perda para quem o detém” (p.18).
Os gestores e a forma de liderar também passam por transformações
importantes, em que o gestor necessita introduzir novas atitudes, e rever seus conceitos
pessoais, estimulando a criatividade e inovação de seus cooperadores. Robbins (2005)
destacou uma nova realidade organizacional em que os gestores dão autonomia para seus
funcionários, estes participam das tomadas de decisões nas organizações, introduzindo um
novo conceito que certamente terá influência no CO.
A busca da satisfação dos clientes é outro ponto desafiador para as
organizações, Chiavenato (2010) afirmou que: “Nos mercados atuais, somente prosperam
as organizações capazes de oferecer aos clientes elevada qualidade, melhores serviços,
baixos custos e valor agregado” (p.17).

As necessidades dos consumidores também

passam por processo de mudança. As organizações de uma forma geral têm buscado
inovar para atender às necessidades desses clientes, consumidores e como disse Chiavenato
(2010): “As organizações precisam acompanhar ou se antecipar às suas mutáveis
expectativas e necessidades” (p.17).

E por fim é assinalado como desafio para as

mudanças que as organizações de uma forma ampla têm atravessado, sejam empresas,
escolas, hospitais. Elas estão sofrendo alterações estruturais, buscando uma redução do
tamanho, reduzindo a hierarquia, terceirizando serviços, aliando-se a outras organizações,
globalizando e buscando novas tecnologias como forma de competir no mercado
(Chiavenato, 2010).
França (2006) destacou a necessidade de voltar à aplicação prática dos
conceitos de CO para a visão das pessoas, com questionamentos sobre: expectativas sobre
as relações de trabalho; contrato psicológico entre o que a pessoa quer da empresa e o que
a empresa quer da pessoa; perfis e tipos de personalidade; grupos equipes e lideranças;
processos de cooperação, competição e apatia; cultura organizacional; valores; questões
éticas, entre outros aspectos ligados à vida social.

A Cultura Organizacional representa

normas informais e não-escritas que irão conduzir o comportamento, para realizar os
objetivos das organizações (Chiavenato, 2010). Tem a ver com as características afetivas
das organizações, Chiavenato (2009) afirmou ser algo impalpável e que não se pode tocar.
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Refere-se então a todos as relações que estão relacionadas aos aspectos psicológicos como
padrões de influência e poder; percepções e atitudes das pessoas; sentimentos e normas
grupais; valores e expectativas; padrões de interações formais; relações afetivas
(Chiavenato, 2009).
Segundo França (2006), é necessário conhecer as expectativas nas relações de
trabalho, observando e analisando o modelo de contrato psicológico de Trabalho. Podendo
o mesmo ser compostos de expectativas, com interesses comuns ou conflitantes. Para
administrar melhor essas situações que pode ser conflituosa na organização, França (2006)
afirma a necessidade de se fazer um resgate e ampliação dos conhecimentos das condições
em que se estabelecem os contratos de trabalho, de forma a permitir o esclarecimento para
ambas às partes dos papeis e funções, criar vínculos positivos.
Para Chiavenato (2009), as pessoas quando se engajam em uma organização,
depositam esperanças que sua participação satisfaça necessidades, para isso está disposto a
fazer investimentos pessoais (esforços) e sabe que terá custos, porém, espera que a
satisfação das necessidades seja maior que os custos, e avaliam suas satisfações e custos
por meio de valores. Essa valoração pode ser avaliada por dois prismas, para a pessoa que
trabalha esses valores serão medidos conforme suas satisfações sejam correspondidas
(superiores aos esforços empenhados), e para a organização a contribuição dessa pessoa
deve superar os custos que esse trabalhador representa (Chiavenato, 2009). Esses valores
também representam uma relação de intercâmbio que segundo Chiavenato (2009), essa
interação entre pessoas e organização será explicada pela troca de incentivos e
contribuições, os participantes das organizações recebem incentivos (recompensas) e em
troca faz contribuições à organização.
Todos esses fatores são de grande interesse para o Comportamento
Organizacional, e devem ser levados em consideração quando há a preocupação em
analisar e promover mudanças nesse setor da gestão nas organizações.
No presente voltaremos o olhar mais aprofundado para a micro perspectiva do
CO. Na busca de um conhecimento da pessoa, enquanto indivíduo na organização. Sua
pessoalidade, suas características, e em especial sua satisfação no trabalho.
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3 - O FISIOTERAPEUTA NA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR
A profissão mais antiga da área da saúde é a Medicina, por ser uma ciência
milenar passou por vários processos de aprimoramento e especializações, e pelos diversos
ramos e subdivisões que desse processo surgiram inúmeras outras profissões, entre elas a
Fisioterapia.
Samória e Camargo (2008) relataram que: “Os fisioterapeutas foram chamados
de paramédicos por algum tempo, passando a condição de técnicos em Fisioterapia como
auxiliares médicos (reconhecidos no ano de 1963) e a profissionais de nível superior
(1969), regulamentados pela Lei nº 6.316 de 13 de outubro de 1975” (p.74). Em nível
mundial a fisioterapia apresenta uma direta relação com as guerras, diferentemente do
Brasil, que tem sua origem relacionada diretamente com a poliomielite e com os acidentes
de trabalho (Almeida, 2008).
Almeida (2008) destacou a necessidade de reincorporação de acidentados e
mutilados de guerra à força produtiva por parte dos países participantes da Primeira Guerra
Mundial. Almeida ainda destacou: “Foi nesse período que surgiram os primeiros grandes
centros de reabilitação, locais onde eram realizadas as atividades de promoção da
reaprendizagem dos movimentos perdidos e reeducação funcional, através, principalmente
das técnicas cinesioterápicas” (como citado em Almeida, 2008, p. 74).
Trelha, Gutierrez e Cunha (2002) referiram à conceituação da American
Physical Therapist Association (2001), que definiu que o trabalho do fisioterapeuta
constitui-se basicamente de avaliação fisioterapêutica, indicação e aplicação de terapia e
reavaliação das condições clínicas do paciente/cliente. Esta esquematização pode ser
observada na figura-3.
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Figura nº 3: Organização do trabalho do Fisioterapeuta.

Fonte: Trelha, Gutierrez e Cunha (2002)
Como profissional da área da saúde, o fisioterapeuta atua, principalmente, na
reabilitação do indivíduo, promovendo o restabelecimento das funções sensório-motoras
afetadas por lesões e/ou patologias (Trelha, Gutierrez & Cunha, 2002). Para tanto o
Fisioterapeuta se utiliza de recursos físicos, que ainda segundo os referidos autores seriam:
termoterapia (uso de calor); crioterapia (uso do frio); terapia manual (mobilização de
tecidos moles e estruturas ósseas através de várias técnicas, como massagem, pompage,
manipulação, osteopatia); eletroterapia (utilização de equipamentos que emitem ondas
eletromagnéticas e corrente elétricas) e hidroterapia (uso dos efeitos físicos da água)
(Kisner, 1992; Kottke, 1986; Shestack, 1987; Thomson, Skinner & Piercy, 1994 como
citado em Trelha, Gutierrez & Cunha, 2002).
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O Fisioterapeuta atua em praticamente todas as especialidades da área médica,
como: ortopedia, neurologia, pneumologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, entre
outras. Essa visão curativa da Fisioterapia tem obtido o reconhecimento da profissão no
mercado de trabalho, segundo Rezende (2007) muito embora a profissão seja relativamente
recente, os agentes físicos (terapias com calor, eletricidade, etc.) vêm sendo utilizadas
desde a antiguidade no tratamento das patologias.
A Fisioterapia anteriormente tinha sua atuação quase que exclusivamente em
centros de reabilitação, possivelmente pelas bases de sua formação ter sido na reabilitação.
Porém na atualidade esse profissional encontra-se inserido no contexto das organizações de
saúde, nos serviços de atenção primária, secundária e terciária.
O Fisioterapeuta está inserido no mercado de trabalho nas mais diversas
formas; seja como empregado público, privado, como profissional liberal (autônomo),
consultório, ou em atendimentos domiciliares. O profissional fisioterapeuta pode atuar em
uma ou várias áreas/especialidades e suas atividades podem ser desenvolvidas em
estabelecimentos hospitalares, clínicas, ambulatórios, creches, asilos, domicílios, docência,
entre outros (COFFITO, 1969).
Como é o foco desta pesquisa o fisioterapeuta da área hospitalar, daremos
maior ênfase ao desempenho do profissional no ambiente hospitalar. O fisioterapeuta que
atua no hospital pode desenvolver suas atividades nas mais diferentes áreas que
anteriormente foram citadas, porém, sua maior atuação é nas áreas de neurologia,
traumato-ortopedia e cardio-respiratória. Esse profissional atua nos mais diversos setores
no ambiente hospitalar, estando presente na emergência que é a porta de entrada dos
hospitais, nas enfermarias, nas UTI’S entre outros.
Como na maioria dos setores do hospital, a fisioterapia também conta com uma
equipe. A equipe de Fisioterapia no Hospital é composta por um gestor ou coordenador, e
pelos demais membros da equipe que são os colaboradores fisioterapeutas.

Os

fisioterapeutas colaboradores da equipe desenvolvem suas atividades no hospital através da
utilização de seus conhecimentos de métodos e técnicas fisioterapêuticas que serão
aplicadas nos mais diversos setores hospitalares, conforme supracitado.

O gestor do

serviço de fisioterapia Hospitalar deve apresentar características específicas que devem
acompanhar o gestor de uma forma geral. Brito e Braga (2010) em uma pesquisa sobre o
perfil ideal de competência profissional de gestores da área de saúde, destacaram que as
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habilidades e atitudes consideradas mais importantes pelos gestores foram: liderança,
organização, comunicação / saber ouvir, planejamento e decisão ressalvando-se também
atitude ética no exercício profissional, ou seja, respeito absoluto pelo outro, honestidade e
justiça nas decisões, e coerência entre o discurso e a prática, seguida de compromisso,
flexibilidade, determinação, responsabilidade e postura de aprendiz e educador. Essas são
características que devem acompanhar o gestor de Fisioterapia no serviço hospitalar, bem
como em qualquer outro serviço. No entanto uma dificuldade nesse processo pode ser
encontrada na formação desse profissional, o fisioterapeuta, que como na maioria dos
cursos de saúde não recebe uma capacitação em gestão, uma vez que tal disciplina não
encontra-se inserida na maioria das grades curriculares dos centros de formação desses
profissionais.
Brito e Braga (2010) relataram o depoimento de um fisioterapeuta que
afirmou: “No curso de graduação apenas aprendemos a ser técnicos e não sabemos nada
sobre a realidade que iremos encontrar lá fora, inclusive a de lidar com pessoas de vários
níveis de conhecimento, crença e raças; apenas na graduação o nosso mundo se concentra
na faculdade e não se faz um trabalho de conscientização, afinal todos somos humanos,
temos problemas, conflitos, contas a pagar, vivemos no mundo e não a parte dele” (p.37).
De forma clara esse depoimento aponta para novas perspectivas na formação
do profissional bem como possibilita a reformulação do comportamento do gestor de
fisioterapia e dos profissionais de saúde de uma forma mais ampla.

3.1

-

A

EQUIPE

MULTIDISCIPLINAR,

DESAFIOS

PARA

A

FISIOTERAPIA

Os profissionais de saúde que exercem suas atividades na organização
hospitalar fazem parte de uma equipe de trabalho, chamada de equipe multidisciplinar ou
interdisciplinar.

A fisioterapia faz parte desta equipe, juntamente com médicos,

enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, bioquímicos, entre outros
profissionais. Trelha, Gutierrez e Cunha (2002), afirmaram que as profissões de saúde se
completam, pois fazem parte do conjunto que resulta na assistência a seres humanos, cada
qual com suas especificidades de conhecimentos e práticas.
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Esse convívio nem sempre é tão fácil e harmonioso e complementar quanto
deveria ser.

Salmória e Camargo (2008) reafirmaram a existência na área da saúde de

uma problemática social ampla, sendo necessário abordar as contradições, conflitos,
relações sociais, as desigualdades e as diferenças encontradas nas intersetoriedade e
intermultidisciplinaridade.
Essa multidisciplinaridade que pela variedade de especialistas que compõe o
grupo para melhor oferecer serviços de saúde aos seus usuários, traz em si uma relação
ambígua, pois é produtor de tensão e conflitos relacionado ao poder e interesses em jogo,
podendo gerar desgaste e alienação no trabalho, bem como problemas de comunicação e
relacionamento (Salmória & Camargo, 2008).
Uma das problemáticas encontradas no meio hospitalar é a dificuldade de
comunicação. Inúmeros conflitos ocorrem entre os profissionais por dificuldade na
comunicação entre eles. Para Salmória e Camargo (2008): “A linguagem é considerada
uma das possibilidades de apresentar algum aspecto da realidade para os fatos materiais
sóciohistóricos e necessária para dar sentido à realidade” (p.75). A linguagem é então, a
forma de comunicação entre os profissionais de saúde e com os usuários dos serviços de
saúde.
Porém aqui faz-se necessário primeiramente adentrarmos no campo do
trabalho coletivo. A busca da eficácia no trabalho coletivo nas organizações segundo
Schawartz (2004):
Constitui Entidades Coletivas Relativamente Pertinentes (ECRP). São
entidades porque envolvem pessoas, mas as fronteiras do coletivo são
invisíveis e variam conforme o conteúdo e o ritmo da atividade de
trabalho; as pessoas podem pertencer a serviços diferentes e trabalhar
juntas por compartilharem valores. São coletivas porque são vários
trabalhadores buscando a eficácia e às vezes eficiência no seu trabalho.
São pertinentes para compreender como o trabalho acontece. São relativas
porque as fronteiras são variáveis, se formam a partir dos atos de trabalho,
em função das pessoas, da necessidade de trabalharem juntas e da história
das organizações (como citado em Scherer, Pirez & Schawartz, 2009,
p.723).

Torna-se importante abordagem desse conceito uma vez que permite um maior
conhecimento sobre os processos de cooperação que acontece na realização de atividades e
sua diversidade.

É necessário para uma melhor cooperação dos membros dessas equipes

que todos conheçam o trabalho uns dos outros, dessa forma haverá um respeito mútuo pelo
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conhecimento entre os membros da equipe multidisciplinar.

Para Scherer, Pirez e

Schawartz (2009), a dificuldade na colaboração em uma equipe pode ter melhor resolução
mediante a comunicação, a identificação de diversas lógicas e a compreensão dos
profissionais das outras profissões que compõem o grupo.
Na área da saúde essa problemática é acentuada pela posição médicohegemônica, acrescido de uma estrutura organizacional voltado para o capitalismo onde o
lucro e o retorno financeiro tornam-se os principais objetivos. Scherer, Pirez e Schawartz
(2009) afirmaram haver um consenso na literatura em saúde da necessidade de rever a
hegemonia do médico no trabalho em saúde, e adotar as práticas interdisciplinares visando
à qualidade da atenção a saúde.

Nesse contexto de valorização das práticas

interdisciplinares encontra-se inserido o desafio da valorização do fisioterapeuta.
O fisioterapeuta é um profissional que atua em interação com os demais
profissionais, tendo muito a contribuir para a equipe interdisciplinar com seus
conhecimentos técnicos e científicos. É oportuno mencionar a Resolução COFITTO nº
80/87: “Por sua formação acadêmico-profissional, pode o fisioterapeuta atuar juntamente
com outros profissionais nos diversos níveis da assistência à saúde, na administração de
serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisas” (p.7609). Essa resolução
reafirma a capacidade do fisioterapeuta em participar das equipes de saúde em qualquer
nível de atuação. Na organização hospitalar o fisioterapeuta desenvolve sua prática no
atendimento ao paciente e na gestão do serviço de fisioterapia conforme explicitado
anteriormente.
Portanto é essencial que haja uma nova perspectiva de comportamento
cooperativo entre os membros da equipe interdisciplinar, e uma melhora no aspecto da
comunicação. Campos e Bonassa em Gonçalves (2006) apontaram como solução o desafio
de romper com as amarras do cooperativismo e enfrentar culturas “cristalizadas” nos
hospitais. Gabriel Pontón Laverde in Londoño, Morera e Laverde (2010) destacaram a
existência de conflitos entre profissionais de saúde a competição por amor-próprio ou
supremacia dos serviços prestados aos pacientes, e que os gestores devem estar atentos
para buscar terminar esse tipo de conflito, buscando não ferir nenhum dos protagonistas. O
diálogo, a comunicação ainda são as melhores soluções para a resolução de conflitos. As
profissões devem somar seus conhecimentos na busca de beneficiar o principal alvo dos
profissionais de saúde que é o paciente, bem como promover o crescimento das
organizações em que estão inseridos.
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4 - A SATISFAÇÃO NO TRABALHO
A satisfação no trabalho é conceituada como a atitude geral de uma pessoa em
relação ao trabalho que realiza. É ainda definida com um sentimento agradável ou estado
emocional positivo do trabalhador (Robbins, 2005; Martinez & Paraguay,2003).
Fraser (1983) apontou para a complexidade na definição do conceito de
satisfação no trabalho, uma vez que a satisfação no trabalho é um conceito subjetivo
variando de acordo com as circunstâncias e a pessoa, sofrendo ainda influências de forças
internas e externas ao ambiente de trabalho (referido por Martinez & Paraguay, 2003).
Para Locke (1969) a satisfação no trabalho é considerada um estado emocional
agradável resultante da avaliação que o indivíduo faz de seu trabalho e resulta da
percepção da pessoa sobre como este satisfaz ou permite satisfação de seus valores
importantes no trabalho (referido por Martinez & Paraguay, 2003). Esse posicionamento
considera que há uma característica emocional na satisfação, porém não exclui a
racionalidade do trabalhador que avalia e percebe sobre suas condições no trabalho. A
importância que as pessoas atribuem aos valores difere entre si.
Wagner e Hollenbeck (1999) afirmaram que em sua concepção existem três
componentes chaves, para a definição de satisfação no trabalho: valores, importância dos
valores e percepção. Esses autores apontaram a definição de Locke (1976), na qual os
valores são definidos em função do “que uma pessoa deseja obter consciente ou
inconscientemente” (como citado em Wagner & Hollenbeck, 1999, p.121). Os outros
componentes para a satisfação são a importância dos valores e a percepção. Como
argumento os autores afirmaram que a percepção da situação está relacionada a uma visão
pessoal dos valores individualmente (Wagner & Hollenbeck, 1999).
Satisfação tem a ver com atitude, sendo o nível de satisfação no trabalho
diretamente proporcional às atitudes que o trabalhador tem em seu trabalho (Robbins,
2005). Como contributo ao tema Nerther e Davis (1983) referiram que, “a satisfação no
cargo é uma parte da satisfação na vida” (p.308). Tal afirmação aponta para a vivência do
trabalhador, onde deve ser considerado o que ele vive em seu ambiente de trabalho, uma
vez que essa vivência trará reflexos na satisfação com a vida, fora e dentre do mesmo.
A satisfação no trabalho segundo os pesquisadores Dawis e Lofquist (1984),
também se apresenta como sendo uma condição afetiva de prazer que resulta da avaliação
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que o trabalhador faz da maneira como o trabalho satisfaz suas necessidades, valores e
expectativas (referido por Ribeiro & Maia, 2002).
Os conceitos de satisfação profissional foram incorporados aos conceitos de
motivação, prova disso é que inúmeros modelos conceituais foram criados orientando-se
em sua correlação. Porém motivação relaciona-se a comportamento e satisfação refere-se a
sentimento. Alguns modelos hipotetizam que a motivação leva à satisfação, enquanto
outros se baseiam na satisfação aumentando a motivação (Lino, 2004).
Steuer (1989), afirmou que a diferença entre motivação e satisfação é que,
motivação manifesta a tensão gerada por uma necessidade e satisfação expressa a sensação
de atendimento da necessidade (referido por Martinez & Paraguay, 2003).
Chiavenato (2010) destacou que a satisfação é uma variável importante no
processo motivacional, e que a satisfação e a motivação embora sejam conceitos
relacionados, não são sinônimos.
A relação satisfação versus insatisfação tem sido baseada na maioria das vezes
na Teoria da Motivação-Higiene, considerando que a insatisfação seria decorrente da
ausência de fatores extrínsecos ao trabalho, ou fatores de “higiene” e a satisfação
decorrente de fatores intrínsecos ao trabalho, relacionados ao conteúdo do trabalho e aos
desafios das tarefas (Araújo, 1985; Coda, 1986; Licht, 1990; Paula, 1990; Pérez-Ramos,
1980 referido por Martinez & Parguay, 2003).
Lawler (1975), referido por Miguez (1987), enfatizou o caráter não
necessariamente negativo da insatisfação, pois pode gerar comportamentos criativos,
originando mudanças construtivas nas organizações. O trabalho requer envolvimento com
pessoas, contato com seus pares e gestores, observação e convivência com as regras e
características peculiares da organização a que pertence. Nesse contexto o conceito de
satisfação e insatisfação de cada pessoa é algo que tende a ser variável e individual.
A satisfação profissional tem por objetivo dar resposta a um estado emocional
positivo ou de uma atitude positiva face ao trabalho, considerando as experiências do
trabalhador em um contexto de trabalho, dessa forma a satisfação é um sentimento e um
modo de se sentir positivo perante as situações de trabalho (Rodrigues, 2009).
Baseado nas inúmeras e controversas conceituações de satisfação no trabalho,
neste estudo houve uma maior identificação com os conceitos de Locke (1969, 1976) que
afirmou que os elementos causais da satisfação no trabalho estão relacionados ao próprio
trabalho e o seu conteúdo, possibilidades de promoção, reconhecimento, condições e
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ambiente de trabalho, relações com colegas e subordinados, características da supervisão,
gerenciamento, políticas e competências, referindo-se aos fatores psicossociais do trabalho
(Martinez, Paraguay & Latorre, 2004).
A satisfação no trabalho embora apresente uma característica cognitiva e outra
afetiva e emocional, se apresenta de uma forma extremamente subjetiva, em que os valores
são individuais, conforme aqui mencionado. Porque o que é fator de satisfação no trabalho
para uma pessoa, pode não ser para outra, podendo ainda ser considerado fator de
insatisfação.
Muitas foram as pesquisas e teorias que serviram de base para analisar a
satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho. Neste trabalho não há a pretensão de
apresentar todas as teorias, entretanto, deseja-se mostrar algumas delas dar um enfoque em
seus conceitos e suas aplicações nas organizações.

4.1 - MODELOS TEÓRICOS SOBRE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

As primeiras preocupações científicas relacionando as condições físicas no
local de trabalho com a produtividade industrial têm início em 1920. As primeiras
tentativas de combinação entre essas duas variáveis tiveram início em 1924 e 1927 na
“Western Eletric Company”, onde iniciaram os estudos sobre os efeitos da iluminação na
produtividade do trabalhador (Rodrigues, 2009).
Nesse contexto surge Elton Mayo, que fazia parte de uma equipe de
pesquisadores que desenvolveram pesquisas sobre os efeitos da fadiga e da monotonia e
posteriormente sobre atitudes e pretensões dos trabalhadores (Rodrigues, 2009). Como
pioneiro foi vítima de muitas críticas porém, Rodrigues (2009) afirmou que mesmo não
desconhecia as falhas nos experimentos, entretanto não há como negar o pioneirismo das
pesquisas e que Mayo contribuiu para tanto para a construção de uma nova escola de
pensamento, quanto para os estudos do comportamento humano em seu trabalho.
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4.1.1 - Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas
Abraham Maslow (1971) apresentou na década de 1940 sua teoria de que as
necessidades subjacentes de toda motivação humana poderiam ser organizadas na
hierarquia de cinco níveis básicos:
1- Necessidades fisiológicas – relacionadas à sobrevivência e à homeostase do
organismo;
2- Necessidade de segurança – relacionadas à segurança tanto física como emocional,
familiar e social;
3- Necessidades sociais – representadas pelo desejo de interagir socialmente, ser
estimado e aceito, de pertencer a um grupo, necessidades de amizade e de amor;
4- Necessidade de estima – diz respeito à necessidade do indivíduo em manter a autoestima e ter a estima de outros, de desenvolver sentimentos de confiança, valor,
capacidade, poder, prestígio, de ser útil e necessário;
5- Necessidade de auto-realização (ou auto-atualização) – dizem respeito ao autodesenvolvimento e à tendência dos indivíduos em tornar reais os seus potenciais
(como citado em Martinez & Paraguay, 2003, p. 62).
Conforme a proposta original, em sua teoria as necessidades deveriam ser
supridas de forma seqüencial, assim as de nível inferior precisariam estar satisfeitas para
que houvesse uma preocupação em satisfazer as seguintes. A figura abaixo oferece uma
visão esquemática dos níveis hierárquicos da teoria proposta por Maslow.

Figura nº 4: Pirâmide da Hierarquia de Maslow

Fonte: Chiavenato (2009, p.53).
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Para Chiavenato (2010), a base da teoria de Maslow baseava-se nos
questionamentos de que “as necessidades não satisfeitas servem como motivação para
obter metas e objetivos individuais” (p.249). Destacou ainda que segundo Maslow, as
necessidades primárias devem ser supridas e o indivíduo passa a ter um comportamento
movido pelas necessidades articuladas pela hierarquia, conforme citado anteriormente.
Contudo, Chiavenato (2010) enfatizou que: “a privação de uma necessidade mais baixa
desvia as energias da pessoa para a satisfação da mesma; as necessidades primárias
requerem um processo motivacional mais rápido, enquanto que as secundárias mais longo;
a teoria está baseada na premissa de que as pessoas tem necessidade de crescer” (p.249).
Maslow (1971) admitiu que essa sequencialidade não deveria ser tão rígida,
disse o autor: “Na realidade, a maioria das pessoas em nossa sociedade se encontram
parcialmente satisfeitas e parcialmente insatisfeitas em todas as suas necessidades
fundamentais. Somando números arbitrários, podemos dizer que o cidadão médio satisfaça
talvez 85% das necessidades fisiológicas, 70% das de segurança e 10% das de autorealização” (como citado em Rodrigues, 2009, p.41) .
O comportamento de cada pessoa terá fator decisivo para a satisfação de suas
necessidades, o que determina as diferentes respostas frente aos estímulos motivacionais. E
o ciclo necessidade/comportamento é um dos fatores que influenciam as ações do
indivíduo (Rodrigues, 2009).

A teoria de Maslow representa um valioso modelo na

compreensão da atitude do trabalhador no Comportamento Organizacional, pela
simplicidade, facilidade de compreensão e lógica intuitiva (Chiavenato, 2010).
Concluindo destaca-se a afirmação de Bowditch e Buono (1992): “O principal
valor desta abordagem é o reconhecimento e a identificação das necessidades individuais,
com o propósito de motivar o comportamento” (p.42).

4.1.2 - Teoria X e Y de McGregor

Baseado nas concepções da administração científica, em que as necessidades
básicas do trabalhador sistematizadas por Maslow, McGregor na década de 1960
argumentou haver “poucas oportunidades de satisfação das necessidades egoístas,
principalmente para as pessoas situadas nos níveis inferiores da hierarquia” (McGregor,
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1980 como citado por Rodrigues, 2009, p. 42). Para o autor as “necessidades egoístas”
representavam as satisfações que envolviam auto-estima e a própria reputação, e que a não
satisfação das mesmas traria graves conseqüências comportamentais (Rodrigues, 2009).
McGregor (1980) ainda afirmou que quando a organização não cria uma
estrutura em que o trabalhador tenha possibilidades de se satisfazer no trabalho, leva o
trabalhador a um comportamento de “indolência, passividade, má vontade em aceitar
responsabilidades, resistência à mudança, tendência em aderir aos demagogos e exigências
exageradas de benefícios econômicos” (como citado em Rodrigues, 2009, p.43).
Procurando dar justificativas às suas afirmações, McGregor (1980) apresentou
sua Teoria X. O autor destacou as bases dessa teoria, em que afirma que: o ser humano, de
modo geral, tem aversão ao trabalho; por esse motivo a maioria das pessoas precisa ser
coagida, controlada, dirigida, ameaçada e punida; este prefere ser dirigido, tem pouca
ambição, evita responsabilidade e quer garantias (como citado em Rodrigues, 2009).
O autor apresentou então, outra teoria em que apresenta um novo
posicionamento quanto à relação do homem com seu trabalho, denominada de Teoria Y.
McGregor apresentou suas proposições: destaca o esforço físico e mental do trabalho; as
punições como meio de estimular o trabalhador; o compromisso do mesmo associado à
recompensa; a responsabilidade como aprendizado; a possibilidade de criatividade e
solução de problemas entre os trabalhadores; a utilização parcial de suas potencialidades
intelectuais (McGregor, 1980 citado por Rodrigues, 2009).
Para Martinez e Paraguay (2003) “a Teoria Y avança em relação às anteriores
ao contemplar aspectos da organização do trabalho como elementos determinantes das
relações homem-trabalho” (p.62). Rodrigues (2009) ainda ressaltou que sobre a
importância estabelecida ao salário, McGregor (1980) afirmou que embora o dinheiro não
represente o principal meio para se alcançar as necessidades superiores, pode torna-se se
esse for o único canal disponível para tal.
McGregor através de seus estudos e da teoria Y permitiu uma melhor
compreensão da satisfação no trabalho para o trabalhador, através da oferta de maiores
subsídios operacionais ligando-o à organização.
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4.1.3 - A Teoria da Motivação-Higiene de Herzberg
Em 1956, Frederck Herzberg formulou sua teoria da motivação baseada em um
estudo empírico, realizado em uma indústria de fabricação de metais em Pittsburgh. Sua
teoria associava a satisfação da pessoa para o trabalho dependente de dois fatores: fatores
higiênicos e fatores motivacionais (Martinez & Paraguay, 2003; Rodrigues, 2009;
Chiavenato, 2009). Essa teoria sugere que a satisfação e a insatisfação são originadas por
fatores distintos. Para Herzberg (1968) o oposto da satisfação com o trabalho não seria a
insatisfação, mas ausência de satisfação. Assim como o contrário da insatisfação com o
trabalho não seria a satisfação, mas ausência de insatisfação (Herzberg, 1984).
A figura abaixo ilustra a idéia do autor:

Figura nº 5: Fatores de satisfação e insatisfação como dois contínuos separados

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010, p.252).

Para Herzberg (1968), a insatisfação seria determinada pela carência ou
deficiência de “fatores de higiene” que são aqueles relacionados à remuneração,
supervisão, ambiente de trabalho, políticas da empresa, condições de trabalho, relações
interpessoais, “status” e segurança. Sendo chamados de fatores extrínsecos (Herzberg,
1984). Os fatores que produzem a satisfação são chamados de “fatores motivadores”. Que
o autor definiu como sendo intrínsecos ao trabalho, sendo eles: execuções, reconhecimento
pelas execuções, o trabalho em si, responsabilidade e crescimento ou progresso. Esses são
chamados de fatores intrínsecos (Herzberg, 1984). Esses fatores são melhor demonstrados
na figura à seguir:
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Figura nº 6: Representação dos fatores responsáveis por índices de satisfação e
insatisfação no trabalho.

Fonte: Harvard Business Review. Figura de One More Time: How Do You Motivate
Employees? De Frederick Herzberg (1987, in Robbins, 1999, p. 135).
O autor ainda introduziu a proposta de um “enriquecimento do cargo”, como
uma forma de proporcionar oportunidades para crescimento psicológico do funcionário e
gerar uma utilização efetiva do pessoal (Herzberg, 1984).

Bowditch e Buono (1999)

afirmaram que parte do trabalho básico e da reformulação de cargos e enriquecimento dos
mesmos se deve por influência dos trabalhos de Herzberg.
Assim como Maslow e McGregor, Herzberg também recebeu críticas ao seu
trabalho, Locke (1976) que critica o fato do autor não considerar as diferenças entre
empregados no relato de fontes de satisfação e insatisfação no trabalho, uma vez que,
embora seja possível defender que todos os homens têm as mesmas necessidades, não é
possível defender que tenham os mesmos valores e estes não podem ser desconsiderados
na avaliação das fontes de satisfação e insatisfação (como citado em Martinez & Paraguay,
2003). Também pela limitação de sua metodologia e por não considerar o fato de que
quando a situação não está bem, o indivíduo tende a atribuir o mérito a si próprio; quando
está mal, freqüentemente, culpa o ambiente externo pelo insucesso (Robbins, 2005).
Entretanto a Herzberg foi dado o crédito de “preencher esse vazio com seus
esforços dirigidos a compreender a importância da motivação no meio organizacional
transferindo a tarefa de pesquisar o fenômeno motivacional para a situação real de
trabalho” (Perez-Ramos, 1990, p. 129). E a despeito das críticas recebidas sua teoria foi
largamente divulgada e nos últimos 40 anos, a popularidade da verticalização das funções
para permitir que os funcionários tenham mais responsabilidade no planejamento e
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controle do próprio trabalho talvez possa ser atribuída aos trabalhos de Herzberg (Robbins,
2005).

4.1.4 - Teoria da Expectância
Essa teoria também é denominada teoria da expectativa, segundo ela as
necessidades humanas podem ser satisfeitas pela decisão da pessoa em adotar determinado
comportamento.

Baseando-se no pressuposto de que as mesmas optam por

comportamentos que as levarão a resultados (recompensas, como salário, reconhecimento,
sucesso) que atenderão às suas necessidades (Chiavenato, 2010).
Robbins (2005) referiu à estrutura da teoria da expectância criada por Victor
Vroom (1967), onde o autor afirmou que a motivação estaria baseada em três
componentes:

1. Valência: O valor ou importância focada na recompensa, que tem variações
individuais nos resultados, conforme as necessidades e a atração que essas
recompensas atraem sobre a pessoa.

2. Expectância: É a crença de que o esforço levará ao desempenho desejado.

3. Instrumentalidade: é a crença de que o desempenho está relacionado com as
recompensas desejadas.

Vroom (1967) considerou que a valência é uma orientação afetiva em relação a
um resultado específico, é a percepção da satisfação antecipada por um resultado. A
valência de um trabalho é função do produto das valências de todos os outros resultados
que possam ser obtidos e da concepção de instrumentalidade que este trabalho tem para o
alcance desses resultados. Assim, a extensão da satisfação no trabalho estaria diretamente
relacionada com a extensão pela qual o trabalho é instrumental para o alcance de objetivos
considerados atrativos ou valiosos para o indivíduo (como citado em Martinez & Paraguay,
2003).
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A

organização

precisa

aumentar

conjuntamente

a

expectância,

a

instrumentalidade e a valência criando altos níveis de motivação por meio da oferta e
recompensa no trabalho (Chiavenato, 2010).
As tentativas efetuadas para validar a teoria têm sido complicadas devido a
problemas metodológicos, de critério e de mensuração. Em conseqüência, muitos estudos
publicados que pretendem negar ou sustentar a teoria devem ser analisados com atenção.
Deve-se salientar ainda que grande parte dos estudos desenvolvidos errou na repetição da
metodologia conforme foi originalmente proposta (Robbins, 2005).
Entretanto, apesar das críticas que recebeu, a teoria da expectância é bastante
útil na compreensão dos objetivos individuais, especialmente na relação esforço desempenho – recompensa. O autor ainda afirmou que as críticas servem para sustentação
dessa teoria, uma vez que explica por que uma parte significativa da força de trabalho
despende tão pouco esforço na realização de suas tarefas (Robbins, 2005).

4.1.5 - Teoria da Satisfação no Trabalho de Locke
A teoria da Satisfação no trabalho foi elaborada por Edwin Locke (1968), final
da década de 1960, com a proposta de que lutar pelo alcance de um objetivo constitui a
maior fonte de motivação no trabalho (Chiavenato, 2010; Robbins, 2005).
Esse modelo proposto por Locke tem seu fundamento na concomitância de
certos fatores determinantes do comportamento humano, como são os “valores”
(importância que a pessoa atribui à meta ou objetivo que deseja alcançar) e as “metas”
(objetivo desejado). Tais fatores impulsionam o comportamento de forma a alcançar
“metas” desejadas, servindo como feedback para reiniciar o processo (Perez-Ramos, 1990).
Para Locke (1976), a resposta emocional é um reflexo de um julgamento de
valores dual: a discrepância entre o que o indivíduo quer e o que ele percebe como obtendo
e a importância do que ele quer (o quanto ele quer). Portanto, a intensidade da emoção vai
depender do local em que os valores implicados na emoção ocupam da hierarquia de
valores do indivíduo (referido por Martinez & Paraguay, 2003).
Segundo Chiavenato (2010), Locke mostrou alguns aspectos da definição dos
objetivos:
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1. A importância dos objetivos na motivação das pessoas;
2. Como os objetivos bem definidos melhoram o desempenho das pessoas;
3. Como os objetivos mais difíceis, quando aceitos, melhoram o desempenho do que
os objetivos mais fáceis;
4. A retroação a respeito do alcance dos objetivos provoca melhor desempenho.
Portanto, a definição de metas tende a direcionar o pensamento em uma
direção e não em outra, para uma meta e não para outra. Contudo nem sempre o
estabelecimento de metas conduz a atividade eficaz, uma vez que estas podem conflitar
com as metas pessoais ou circunstanciais, ou ainda pode acontecer que a pessoa não conte
com capacidade para realizar tal ação (Perez-Ramos, 1990). Entretanto, deve-se observar
que fatores como capacitação e aceitação do objetivo devem ser mantidos para que se
obtenha um maior nível de desempenho em tarefas mais difíceis. E o feedback recebido
facilita no desempenho das tarefas, uma vez que ele funciona como um guia para o
comportamento no trabalho (Robbins, 2005).
Baseado no conceito de que Locke (1969, 1976), que definiu a satisfação no
trabalho como uma relação entre o que a pessoa quer do trabalho e o que ele percebe obter,
o autor considera que a satisfação no trabalho seria um estado prazeroso, resultante da
avaliação do trabalho mediante os valores do indivíduo. E de forma controversa a
insatisfação seria a situação oposta, de estado não prazeroso, resultante da avaliação do
trabalho a ignorar, frustrar e negar os valores do indivíduo. Sendo a satisfação e a
insatisfação no trabalho situações opostas de um mesmo fenômeno (referido por Martinez
& Paraguay, 2003).
Martinez e Paraguay (2003) afirmaram que com esta perspectiva de satisfação
no trabalho, as relações que ocorrem entre as metas do trabalhador e os objetivos da
organização, apresentam-se como, interelações de diversas naturezas, com atividades,
papéis, responsabilidades, incentivos e recompensas em um contexto físico e social
próprio. Dessa forma é necessário que se analise os elementos que constituem a satisfação
no trabalho. As autoras destacaram a afirmação de Locke (1984), em que o autor afirmou:
“Embora existam diferenças individuais significativas em relação ao que os trabalhadores
querem de seus trabalhos, também existem grandes semelhanças entre os fatores causais da
satisfação no trabalho” (como citado em Martinez & Paraguay, 2003, p.65).
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As autoras ainda referiram que para Locke (1976), os “fatores causais
pertencem a dois grandes grupos: (a) eventos e condições (trabalho em si, pagamento,
promoção, reconhecimento, condições de trabalho e ambiente de trabalho, e (b) agentes
(colegas e subordinados, supervisão e gerenciamento, empresa/organização)” (como citado
em Martinez & Paraguay, 2003, p.65).
As teorias sobre a satisfação no trabalho aqui apresentadas, corroboram para a
compreensão do desenvolvimento do estudo que iremos apresentar.

4.2 - DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Conforme explicitado anteriormente, vários são os conceitos estabelecidos em
satisfação no trabalho, dessa forma neste tópico serão abordados alguns fatores que se
apresentam como determinantes na satisfação no trabalho.
A preocupação com a relação Indivíduo x Trabalho tornou-se mais presente
nos tempos atuais,

principalmente

voltados ao

aumento

da produtividade

e

consequentemente maiores ganhos aos detentores do capital (Rodrigues, 2009). Entretanto
o tema satisfação no trabalho apresenta-se de grande interesse para os executivos de forma
especial quando se trata em investigar o desempenho dos funcionários (Robbins, 2005).
Já na época da Escola das Relações Humanas, observou-se que os
trabalhadores que tinham um melhor desempenho, maior produtividade, e melhor
qualidade no trabalho eram aqueles que relatavam um ambiente de trabalho e relação com
os superiores como agradáveis, e aqueles que tinham possibilidade de demonstrar suas
habilidades e serem reconhecidos, bem como de se sentirem importantes para a
organização, obtendo, assim, satisfação no trabalho (Souza, 2001 referido por Silva, 2008).
Assim sendo, será feita a análise de alguns fatores mais encontrados na
literatura pesquisada. Para isso, será feita a separação em dois grandes grupos. Os Fatores
externos e fatores internos.
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4.2.1 - Fatores externos

Características do trabalho
Baseado na Teoria de Locke, Martinez e Paraguay (2003) afirmaram que os
fatores relacionados ao ambiente de trabalho e causadores da satisfação com o mesmo são
separados em dois grandes grupos: composto por aspectos relacionados a eventos e
condições; composto por aspectos relacionados a agentes.
Nesse primeiro grupo, encontram-se:
 O trabalho (referente ao conteúdo do trabalho, bem como a
possibilidade

de

crescimento

e

uso

das

habilidades

do

trabalhador,

responsabilidade, variedade de tarefa, autonomia na tomada de decisão, clareza de
papéis, harmonia e integração, entre outros); o pagamento (referente à existência de
um plano de cargos e salários, bem como à suficiência do salário para as despesas
do trabalhador, os benefícios e a estabilidade no emprego);
 A promoção (referente à oportunidade, disponibilidade, justiça e
clareza no desenvolvimento da carreira);
 O reconhecimento (referentes a elogios diante do desempenho
profissional, seja através do anúncio público ou de um comentário informal);
 As condições e ambiente de trabalho (relacionado aos recursos
disponíveis para a realização do trabalho, carga horária, tipo de turno, segurança e
condições físicas do local de trabalho).

Hackman e Oldham (1975) desenvolveram um modelo, em que a satisfação no
trabalho é dimensionada através de três estados psicológicos positivos: significado
percebido; responsabilidade percebida; conhecimento dos resultados do trabalho. Esses
estados trazem como resultados do trabalho: alta motivação interna para o trabalho; alta
qualidade no serviço, baixa no absenteísmo e rotatividade; alta satisfação com o trabalho
(referido por Rodrigues, 2009).
Rodrigues (2009) destacou ainda que esse modelo tem sido amplamente citado
e utilizado, em que os pesquisadores têm visto nos trabalhos de Hackman & Oldham uma
nova fase com a preocupação, com a qualidade de vida no trabalho , através do
enriquecimento das dimensões da tarefa (Schain, 1982; Sikula & Mckenna, 1984; Huse &
Ummings, 1985; Baron, 1986, referido por Rodrigues, 2009).
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Outra pesquisa que apresentou um modelo teórico dos determinantes da
satisfação no trabalho foi Cavanagh (1992), tendo como base um estudo aplicado com
enfermeiras de um hospital, em que estabelece relação positiva entre a satisfação no
trabalho e benefícios, comunicação, rotina, participação, promoção e salário, e relações
negativas com a educação, oportunidade, integração e justiça. Para Cavanagh (1992),
existem três principais aspectos determinantes para a satisfação no trabalho: diferenças de
personalidade, diferenças no trabalho e diferenças nos valores atribuídos a ele. Diversas
pesquisas foram baseadas em seu modelo de satisfação no trabalho, citamos Martinez e
Paraguay (2003) e Martinez (2002).
Jovic-Vranes, Vesna, Boris e Natasa (2008) apresentaram uma pesquisa
realizada com trabalhadores da área da saúde da Sérvia que trabalham com pacientes
deficientes, eles enfatizam que: “Health care workers (HCWs) are at high risk for job
dissatisfaction. Job satisfaction, which is usually lower among HCWs than in other types
of organizations, has a major influence on job-related behavior, such as turnover,
absenteeism, and self-reported job performance” (p.221).
Os pesquisadores afirmaram terem encontrado um baixo nível de satisfação de
forma global entre os trabalhadores pesquisados em comparação com níveis globais.
Contudo, constataram que a satisfação no trabalho “estava associada com as políticas
hospitalares, bons relacionamentos interpessoais, e sentimentos de serem capazes de
oferecer uma boa qualidade no atendimento” (p. 223).
Para Wagner e Hollenbeck (1999), a natureza do trabalho é considerada como
preditor de satisfação ou insatisfação do mesmo. A complexidade da tarefa apresenta uma
relação positiva com a satisfação, e as tarefas simples e repetitivas podem gerar enfado e
insatisfação. Fator que pode ocorrer em profissões como seguranças de aeroportos,
técnicos de saúde entre outros, em que suas atividades laborais requerem vigilância e
pronta resposta a eventos críticos. Por não serem constantes, e às vezes esporádicos, podem
tornar-se enfadonhos e tornando-se motivos de insatisfação (Campion & McClelland,
1993; Hollenbeck, Tuttle & Sego, 1995 como citado em Wagner & Hollenbeck,1999).
Outras variáveis das características do trabalho que influenciam na satisfação
ou insatisfação do trabalhador são o esforço físico, que é universalmente visto como
característica indesejável no trabalho e a insignificância da tarefa (Wagner & Hollenbeck,
1999).
Um último item que é de suma importância na satisfação do trabalhador é a
continuidade dos aprendizados na área profissional. A proposta de atualização do
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conhecimento profissional surge com o objetivo de materializar o propósito de alcançar a
qualidade na prestação de serviço (Malagón-Londoño, Morera & Laverde, 2010).
Malagón-Londoño (n.d) apontou para o surgimento de normas governamentais
acadêmicas entre outras, que destacam a educação continuada como fator determinante na
qualidade da atenção, e afirma que na área de saúde essa prática “deve ser cumprida pelos
especialistas, generalistas, técnicos e tecnólogos e por todos aqueles que tenham a missão
de prestar serviços em todos os níveis” (em Malagón-Londoño, Morera & Laverde, 2010,
p.355).
Na área hospitalar a educação continuada é essencial e necessária, uma vez que
a atualização dos conhecimentos favorece ao restabelecimento do paciente e traz ao
profissional a oportunidade de contribuir ativamente nesse processo com seus
conhecimentos.
A educação continuada na área da saúde, na maioria das vezes, tem sido
resultado de busca de aprimoramento pessoal, em que o profissional arca com os ônus
desse processo. Pagando para poder participar de cursos e especializações.
Malagón-Londoño afirma que “o compromisso do hospital atual conduz a
necessidade de gerar mecanismos que facilitem a participação de todos a seu serviço” (em
Malagón-Londoño, Morera & Laverde, 2010, p.356). O resultado final desse processo é a
promoção da motivação dos profissionais e um aumento da satisfação dos mesmos no
trabalho.

Ambiente social: liderança e colegas

Quanto à satisfação no trabalho relacionada à liderança, Bergamine
(1994), apresentou uma análise de que toda liderança envolve duas ou mais pessoas, sendo
um processo de influência exercido de forma intencional, por parte do líder sobre seus
seguidores (referido por França, 2006).
Vergara (1999) que afirmou que a liderança está associada a estímulos e
incentivos que podem provocar motivação nas pessoas para realização da missão, da visão
e objetivos organizacionais. Destacando a importância que o líder pode representar frente à
satisfação no trabalho de se seus liderados ao desempenhar suas atividades (referido por
França, 2006).
Francês (1984) apontou pesquisas que comprovaram de uma forma ampla a
satisfação ligada à liderança tem uma correlação pequena com a satisfação geral e que
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embora as variáveis interpessoais não apresentem influência fundamental, não se deve
negligenciá-la por oferecer subsídios para a conduta dos superiores hierárquicos.
Quanto às habilidades interpessoais, o líder precisa saber motivar pessoas,
saber diagnosticar o desempenho das pessoas, criar um ambiente agradável e motivador.
Sendo esta uma habilidade fundamental para o líder (Chiavenato, 2009).
Para o trabalhador, considerando o trabalho como ambiente social,
supervisores e colegas servem como fontes primárias de satisfação ou insatisfação. O
trabalhador pode estar satisfeito com seus colegas e supervisores por obter a cooperação
dos mesmos para executar suas tarefas, tal comportamento é chamado atração funcional.
Ou pode ser atraída pela semelhança de valores, atitudes ou filosofia, chamado atração de
entidade (Wagner & Hollenbeck, 1999). Outros aspectos ainda destacados pelos autores
são a densidade social e a privacidade. O primeiro relacionando-se a aglomeração de
pessoas no ambiente de trabalho o segundo referindo-se a liberdade de trabalhar sem ser
vigiado ou desnecessariamente interrompido (Oldham & Fried, 19987; Lieber, 1996
referido por Wagner & Hollenbeck, 1999).
Uma última variável que Wagner e Hollenbeck (1999) apresentaram como
determinante de satisfação e insatisfação no trabalho é o papel organizacional. Esse foi
definido como o conjunto de expectativas tanto da pessoa como pelos demais participantes
do ambiente social (Jackson & Shiler, 1987 referido por Wagner & Hollenbeck, 1999).
Essas expectativas envolvem tanto os aspectos comportamentais formais, quanto os as
expectativas informais de colegas, supervisores e consumidores. Os autores citam que os
três aspectos mais pesquisados são: ambigüidade do papel; conflito de papeis; âmbito do
papel.

Remuneração

No que tange a satisfação relacionada à remuneração, algumas teorias
ganham destaque especial, como a teoria da expectância e da equidade.
Estas teorias apresentam a percepção de equidade que cada indivíduo possui, o
que cada um deseja na atribuição que recebe como remuneração de forma a suprir suas
necessidades financeiras individualmente. Destacando a importância dada pela pessoa a
este fator, de forma principal pela percepção da remuneração como forma de
reconhecimento (Locke, 1976 referido por Rodrigues, 2008).
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Chiavenato (2009) apresentou a remuneração com um enfoque no valor de
troca em que “o salário constitui o centro das relações de intercâmbio entre as pessoas e
organizações” (p.285). Para o autor as pessoas executam suas tarefas empenhando tempo e
esforços, e em troca, recebem dinheiro o que vem representar o intercâmbio entre direitos e
deveres recíprocos entre empregadores e empregados.
Beer e Walton (1989) apresentaram quatro (4) fatores que necessitam ser
gerenciados pela organização para que se alcance a satisfação dos funcionários: 1) A
expectativa da quantia recebida, baseado na comparação entre “input” (habilidades
profissionais, educação, esforço e desempenho) com “output” (recompensas intrínsecas e
extrínsecas recebidas); 2) Comparação com pessoas em cargos e organizações semelhantes
(teoria da equidade); 3) Interpretação incorreta a recompensa de outros funcionários; 4) a
satisfação resulta de um conjunto de recompensas, e não de uma recompensa única, sendo
importante tanto a recompensa intrínseca quanto a recompensa extrínseca.
Outra importante visão de fatores que influenciam na satisfação do trabalho é a
oportunidade de promoção na organização. Martinez e Paraguay (2003) destacaram que
esse item “inclui oportunidades, justiça e clareza (no sistema de promoções) e
disponibilidade (nem todos os empregados querem promoção)” (p.67).
Rodrigues (2008) referiu que para Locke (1976) as promoções podem ter
relação com aspectos como o desejo de justiça, oportunidades de carreira, de obter
remunerações mais elevadas, de conseguir determinado estatuto social ou unicamente com
a necessidade de desenvolvimento pessoal.
Na área da saúde as baixas remunerações dos profissionais, acabam forçandoos a trabalhar em dois lugares ou mais. Campos e Bonassa (n.d.) em Gonçalves et al.
(2006), destacaram a falta de estímulo e a insatisfação de profissionais e pacientes que essa
condição de dupla ou triplas jornadas de trabalho, somada a formas arcaicas de vínculos e
gestão podem ocasionar. Os autores ainda destacam um comportamento característico das
organizações hospitalares e sua gestão, quando há uma redução de custos, os primeiros
cortes são efetuados na despesa com pessoal, dispensa de profissionais, congelamento de
contratações, ausência de capacitação e adoção de relações trabalhistas precárias.
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4.2.2 - Fatores internos

Inclinações pessoais
A preocupação com o comportamento do trabalhador em suas atividades
laborais e seus fatores de satisfação e insatisfação, também perscruta uma visão do autoconceito (Locke, 1976 referido por Rodrigues, 2008). Essa percepção facilita a
compreensão de comportamentos e atitudes que esse trabalhador apresenta em seu
cotidiano. Wagner e Hollenbeck (1999) enfatizaram que, devido ao estresse e a
insatisfação residirem no íntimo de uma pessoa, muitos estudiosos desse efeito
concentraram suas pesquisas nas diferenças individuais. Watson, Clark e Tellegen (1988)
referidos por Wagner e Hollenbeck (1999), definiram que a afetividade negativa, descreve
a dimensão do temperamento de angústia subjetiva, incluindo humores desagradáveis,
como raiva desprezo, repulsa, culpa, medo e nervosismo. E a afetividade positiva seria de
forma oposta caracterizada por estados emocionais positivos (felicidade, alegria, bom
humor, entusiasmo e confiança).
Pessoas que apresentam alta afetividade negativa tendem a concentrar-se nas
qualidades negativas de si mesmas e dos demais. Wagner e Hollenbeck (1999) afirmaram
que as pesquisas tendem para duas opções para a origem desse comportamento, a primeira
de origem genética e a segunda do padrão de comportamento tipo A, que trata-se de
pessoas com características de agressividade e competitividade, dotadas de padrões
elevados e constantemente submetidas à pressão do tempo (Arvey & Segal, 1989; Howard
e Rechmitzer, 1976; Matheuws, 1982, referido por Wagner & Hollenbeck, 1999).
Aqui citamos o estudo de Ilies e Judge (2004), eles destacaram o grande
interesse em pesquisas sobre comportamento e afetividade, e apresentam nesse trabalho a
proposta de abordagem de interação entre traços afetivos, processos cognitivos, e avaliação
geral sobre a satisfação no trabalho.
Os autores concluíram que as medidas de satisfação, foram válidas como
preditor de satisfação geral no trabalho, bem como que o bom-humor (pleasant mood) é
um forte preditor de satisfação: “Pleasant mood mediate the relationship between trait
pleasantness and job satisfaction and it did so more strongly when job satisfaction was
assessed with the experience-sampling measure” (p.382).
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Outras variáveis consideradas como preditoras de satisfação são a idade, o
gênero e raça. No aspecto idade Rodrigues (2008) referiu à pesquisa de Green, Ross e
Weltz (1999) esses autores verificaram que, de uma forma geral, os trabalhadores com
menos idade e com mais idade encontram-se mais satisfeitos, quando comparados com
aqueles de idades intermédias. Os autores ainda verificaram que os trabalhadores mais
velhos apresentam maiores indicadores de satisfação quando comparados com os mais
novos.
Robbins (2005) destacou a importância desta variável para a próxima década,
uma vez que a população mundial encontra-se em envelhecimento. O autor afirmou que
neste aspecto os resultados das pesquisas são controversos. A satisfação no trabalho é
maior em trabalhadores até 60 anos. E que outros estudos comprovam essa relação em um
gráfico em forma de “U”. O autor afirmou que a resposta mais plausível para esse
resultado seria devido à formação profissional dos indivíduos; nesse sentido, ele afirmou
que se estudados separadamente os dois grupos de pessoas, o resultado deve ser com
tendência ao crescimento ao longo do tempo para funcionários especializados e nos não
especializados apresentando um decréscimo na meia idade e voltando a subir. Justificando
o formato em U.
Quando tratamos do assunto satisfação relacionado ao gênero, Rodrigues
(2008) afirmou que investigações realizadas no âmbito da diferença de gêneros,
concluíram que não existem diferenças significativas entre a satisfação profissional do
sexo feminino e a satisfação profissional do sexo masculino, embora parte da população
feminina tenha salários mais baixos e menos oportunidades de promoção.
Outro trabalho aponta uma realidade encontrada em muitas organizações, como
é o caso das escolas estudadas por Araújo, Godinho, Reis e Almeida, (2006) em que a
mulher apresentam menor nível de escolaridade que os homens, apresentam maior carga
semanal, e maior sobrecarga doméstica. Esses autores destacam o nível de satisfação no
trabalho entre homens e mulheres, que não apresenta grandes diferenças percentuais,
entretanto entre as mulheres o fator da dupla jornada de trabalho, profissional e doméstico
foi o ponto de maior obstáculo para a insatisfação e crescimento na profissão.
Outro ponto a avaliar diz respeito ao nível de instrução como fator de
satisfação no trabalho, de acordo com Werther e Davis (1983) e Davis e Newstrom (1992),
os indivíduos em níveis ocupacionais mais elevados tendem a estar mais satisfeitos com o
trabalho, pois, normalmente, também têm remunerações mais elevadas, gozam de melhores
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condições de trabalho e desenvolvem atividades que exigem uma atualização mais
completa das suas aptidões e capacidades (referido por Seco 2000).
Peterson e Dunnagan (1998) referido por Marqueze e Castro Moreno (2005),
ao avaliar o impacto de um programa de promoção à saúde desenvolvida com funcionários
de uma universidade do norte dos Estados Unidos, verificaram que o grau de instrução
apresentou relação positiva com a satisfação no trabalho, visto que quem possui um maior
grau de instrução possui também um maior grau de decisão em relação ao trabalho
realizado. Neste mesmo estudo, os autores constataram associação estatisticamente
significativa entre satisfação no trabalho e estimulação intelectual proveniente do trabalho,
boa gerência e disponibilidade de recursos para o desenvolvimento do trabalho, boa
posição profissional (nível hierárquico) e bons relacionamentos com o público atendido.
Robbins (2005) destacou que os profissionais qualificados apresentam maior
dificuldade em serem motivados, de modo que as recompensas oferecidas para esses
profissionais também devem ser repensadas, não sendo comparadas a uma remuneração
tradicional e sim de forma a estimular a sua dedicação extra.
Robbins (2005) enfatizou a relação da estabilidade no trabalho com a
satisfação, afirmando que ambas estão relacionadas positivamente. E analisa que quando
analisados separadamente idade cronológica e antiguidade no emprego, esta última parece
ter uma maior influência sobre a satisfação com o trabalho.
Quanto à relação da satisfação no trabalho relacionado com a vida de uma
forma geral, Walton (1973) afirmou que a “experiência de trabalho de um indivíduo pode
ter efeito negativo ou positivo sobre outras esferas de sua vida...” (como citado em
Rodrigues, 2009 p. 84). Handy (1978) afirmou que o trabalho assume proporções enormes
na vida do homem de hoje. Sendo para o autor, as organizações o meio principal para que
ele adquira sua identidade, e busque seu ego ideal (referido por Rodrigues, 2009).
Gostaria de destacar o artigo de Pereira e Rodrigues (2010) que em foi
realizada investigação com profissionais de saúde pertencendo às unidades de saúde de
Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela em Portugal, com o objetivo de aferir a
satisfação no trabalho desses profissionais, por meio de investigação sócio-demográfica e
do questionário de Satisfação com a Prática Profissional.
Dentre os resultados obtidos destaca-se, a dimensão satisfação com a profissão
foi encontrada entre os técnicos de nível superior de saúde; na satisfação global, entretanto
é o grupo que não possui nível superior que apresenta os maiores níveis; o tipo de horário
influiu positivamente na satisfação com segurança e futuro da profissão e satisfação com a
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profissão o horário fixo de trabalho que apresenta uma média de satisfação elevada; o
tempo de serviço e a satisfação apresentam correlação negativa; os profissionais que
ocupam posição de gestores encontram-se mais satisfeitos.
Do ponto de vista desses pesquisadores, não há como fazer uma separação
entre a satisfação do homem no trabalho e considerá-la isoladamente de sua vida de uma
forma global. Analisados os determinantes da satisfação/insatisfação no trabalho, iremos
considerar a respeito das conseqüências desses fatores no trabalhador em seu local de
trabalho.

5 - CONSEQUÊNCIAS DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO

A análise dos determinantes da satisfação no trabalho permitiu ter uma noção
mais aprofundada de que se o trabalhador não está satisfeito no seu ambiente de trabalho,
terá comprometido a sua vontade ou disposição para trabalhar produtivamente, ou seja, terá
comprometida a sua motivação. Dessa forma deve-se analisar que conseqüências essa
insatisfação trará para o ambiente de trabalho. Para melhor esclarecer esse fato, lançamos
mão das palavras de Antunes e Sant Anna (1996): “Um profissional insatisfeito e
desmotivado pode afetar de forma marcante o clima organizacional de uma unidade
hospitalar, induzindo outros membros da equipe a adotarem uma postura semelhante, ou
mesmo desempenhando suas funções de forma inadequada e pouco eficiente” (p. 426).

5.1 - CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE
A satisfação relacionada ao trabalho incorre em conseqüências diversas,
podendo apresentar-se no plano pessoal ou profissional, influenciando o trabalhador
no comportamento, na saúde e em seu bem-estar. Esse argumento baseia-se no
modelo de consequência da insatisfação no trabalho apresentado por Henne e Locke
(1985), os autores afirmaram que a insatisfação no trabalho pode gerar
conseqüências na vida individual, na saúde mental e na saúde física desse indivíduo
(referido por Marqueze & Castro Moreno, 2005).
Marqueze e Castro Moreno (2005) referiram a Rahman e Sem (1987) como
sendo um dos primeiros estudos voltados para a relação da satisfação e insatisfação e o
bem-estar no trabalho, supondo que houvesse relação desses fatores com o stress
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ocupacional. Para os autores apontam que a satisfação no trabalho influenciaria o nível de
stress e na qualidade de vida do trabalhador. Os fatores estressantes e de insatisfação,
podem tornar-se uma prisão em decorrência das más condições em que o tralho é
executado.
Nesse segmento de pesquisas encontramos uma pesquisa de Lovell, Lee e
Frank (2009). Avaliaram 165 médicos de uma província do Canadá sobre variáveis que
causavam maior stress. Os pesquisadores concluíram que os fatores que mais
apresentavam insatisfação e como conseqüência stresse eram o conflito trabalho-vida, falta
de autonomia e exaustão emocional foram associados com sintomas físicos de stresse. As
mulheres relataram maior nível de sintomas físicos de stress, do que os homens.
A conseqüência da falta de saúde física pode ser a perda de saúde mental,
embora o sentimento de insatisfação seja por si só, uma experiência psicologicamente
desagradável (Robbins, 2001). Zalewska (1999) em estudo sobre relacionamentos sociais
no trabalho e na satisfação no trabalho aponta que a satisfação conduz à melhor saúde
física e mental (referido por Marqueze & Castro Moreno, 2005).
Ainda mencionando a satisfação associada a alterações físicas e mentais,
Jardim et al. (2004) referido por Marqueze e Castro Moreno (2005), apontaram a relação
comprovada estatisticamente entre satisfação no trabalho e a síndrome de Burnout
(síndrome de esgotamento profissional). Essa relação também foi encontrada em
Fisioterapeutas da região oeste do Estado do Paraná – Brasil, Formighieri (2003) realizou a
referida pesquisa em sua dissertação de mestrado.
Como pesquisa voltada para fisioterapeutas relacionada a fatores de
insatisfação e stress, Silva (2006) realiza um inquérito com fisioterapeutas da cidade de
Goiânia - Brasil, e encontrou como resultado final deste estudo, a conclusão que os
fisioterapeutas estudados percebem que as principais fontes de estresse ocupacional, que
conseqüentemente geram insatisfação em sua vida profissional foram o ambiente de
trabalho estressante, as diferentes estratégias de coping e os bons fatores de resiliência.

5.2 - CONSEQUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS



Absenteísmo
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Chiavenato (2010) definiu absenteísmo como sendo a freqüência ou duração do
tempo de trabalho perdido quando as pessoas não comparecem ao trabalho, sendo as faltas
de trabalho voluntárias ou involuntárias. Esse autor associou o engajamento no trabalho
com a redução do absenteísmo, e afirma que “a insatisfação é uma das principais causas do
absenteísmo – que provoca um custo organizacional muito alto” (p. 396).
Martinez (2002) referiu sobre a existência de efeitos comportamentais como
conseqüência da insatisfação no trabalho tais como, absenteísmo, rotatividade, atrasos ou
pausas prolongadas ou não autorizadas, queda da produtividade, protestos ou greves e
insatisfação com a vida de acordo com a importância que o trabalho possui na vida do
indivíduo.
Entretanto, Robbins (2005) contradisse o posicionamento dos demais autores
quando afirmou ter encontrado uma relação negativa entre satisfação e absenteísmo. O
autor ainda destacou que haja sentido na afirmação que funcionários insatisfeitos são mais
propensos ao absenteísmo, a justificativa o fato de se dá pela comprovação de funcionários
satisfeitos também podem faltar na mesma proporção que os insatisfeitos, levando-se em
consideração o fato de que não sejam punidos. Portanto o fator determinante do
absenteísmo seriam os fatores de controle da organização, como punições, e cobranças e
não obrigatoriamente a satisfação no trabalho.


Produtividade

A relação entre satisfação e produtividade talvez esteja entre as mais
pesquisadas, por alcançarem mais diretamente o desempenho dos funcionários e uma
repercussão para o capital financeiro da organização. A afirmação de que “Funcionários
felizes são funcionários produtivos” serviu como base para as pesquisas relacionando a
satisfação com a produtividade, baseado nos estudos de Hawthorne, com pesquisadores da
Western Electric. Entretanto essa teoria foi derrubada por pesquisadores que comprovaram
a relação entre felicidade e produtividade com uma correlação baixa, concluindo-se que o
que ocorre na verdade é o inverso – funcionários produtivos é que tendem a serem
funcionários felizes. A produtividade leva a satisfação e não o oposto (Robbins, 2005).
Entretanto, Robbins (2005) ainda observou que quando se deixa de analisar o
nível individual para o nível organizacional, existe um novo embasamento para a relação
satisfação e desempenho. “Quando os dados relativos à satisfação e à produtividade são
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coletados em termo da organização como um todo, e não no nível individual, descobrimos
que as organizações com funcionários mais satisfeitos tendem a ser mais eficazes do que
aquelas com funcionários menos satisfeitos” (p.68).
Robbins (2005) ainda reiterou sua afirmativa dizendo que, talvez um dos
motivos da não solidificação da tese sobre a relação entre satisfação e produtividade, seja
pelo fato dos estudos quase sempre serem focados no indivíduo e não na organização. Não
conseguindo considerar as interações e a complexidade do processo de trabalho.
Finalizando seu argumento Robbins (2005) enfatizou que “embora não possamos dizer que
um funcionário feliz é mais produtivo, podemos afirmar que as organizações felizes são
mais produtivas” (p.68).

5.3 - OUTROS ASPECTOS DA SATISFAÇÃO NO COMPORTAMENTO

Aqui serão apresentados alguns aspectos relacionados à satisfação no trabalho
em uma dimensão mais ampla, com abordagens menos aprofundadas, porém não perdendo
o valor e a importância para o tema referenciado nesta pesquisa.
O tema cidadania organizacional é relacionado com a satisfação no trabalho e
apresenta uma relação positiva. Funcionários satisfeitos tendem a estar dispostos a ir além
de suas atribuições regulares e ajudar seus colegas em suas atividades. Estudos
comprovaram que o comportamento organizacional esta mais relacionada com um
ambiente de justiça. A satisfação no trabalho engloba conceitos de resultados, tratamento e
procedimentos justos (Robbins, 2005).
A relação satisfação com o trabalho e satisfação com os clientes também é
mencionado na literatura como fator de importância, em que evidências comprovam que a
satisfação dos funcionários aumenta a satisfação e a lealdade dos clientes (Robbins, 2005).
Robbins (2005) apresentou relação negativa entre satisfação e rotatividade, e
aponta existirem outros fatores que influenciariam na decisão de abandonar seu trabalho. O
autor afirmou ainda que o fator de maior importância para a redução da relação entre
satisfação e rotatividade é o desempenho do trabalhador, gerando grandes esforços por
parte das organizações para mantê-lo no emprego.
Além do abandono o autor apresentou outras reações que os trabalhadores
adotam como forma de demonstração de insatisfação com o trabalho, como: a negligência,
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não desempenhando nenhum esforço para a mudança da situação que gera a insatisfação;
podendo posicionar-se de forma passiva aguardando por providências; ou agir de forma
contrária às anteriores, demonstrando sua insatisfação, porém realizando tentativas ativas e
construtivas de melhorar as condições no trabalho.

6 - PROCESSO DE MUDANÇA
A busca da conciliação do trabalho com prazer em realizá-lo implica em
desenvolvimento de estratégias administrativas e modelos de produção que permitam
maior flexibilidade e envolvimento do trabalhador com o trabalho França (2006). A autora
a inda citou como exemplo, as gerências participativas, os rodízios de tarefas, os círculos
de controle de qualidade, as células de produção, os postos multifuncionais.
Marqueze e Castro Moreno (2005) afirmaram que medidas coletivas devem ser
efetivadas para amenizar os problemas decorrentes da insatisfação no trabalho. Dentre
essas, sugere-se adaptação do ambiente de trabalho ao homem; aumento das oportunidades
para atividades de lazer, esporte e relaxamento; atividades sociais; programas de interação
social; adequação do salário à função exercida; plano de carreira; cumprimento das leis
trabalhistas; formação de uma equipe de saúde ocupacional para avaliar as situações de
risco, adotando medidas preventivas e de apoio, entre outras.
A compreensão dos fatores que motivam o trabalhador levando-o a satisfação,
bem

como

a

compreensão

dos

processos

que

levam

às

conseqüências

de

satisfação/insatisfação, são complexos e ao mesmo tempo constantemente mutáveis. O que
no momento pode ser um fator de motivação e satisfação em breve momento pode tornarse fator de insatisfação. Sobretudo, é importante destacar a interação que há entre as
relações de trabalho, as condições de vida do trabalhador dentro e fora das organizações e
das condições de trabalho que serão oferecidas ao trabalhador pelas organizações.
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO
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1- METODOLOGIA
A satisfação no trabalho é assunto que tem motivado inúmeras pesquisas,
voltadas para os mais diferentes dimensões que o mesmo possa conduzir. Baseado nos
estudos que foi adotado como referencial teórico pudemos confirmar tal interesse.
Entretanto na área da saúde e mais especificamente na fisioterapia, este tema tem sido
tímidamente abordado e com enfoque maior para a satisfação do utente dos serviços de
fisioterapia, deixando a satisfação do fisioterapeuta como conteúdo ainda pouco explorado.
Neste trabalho foi realizada uma pesquisa com o foco na “satisfação no trabalho do
fisioterapeuta nos hospitais de Cuiabá e Várzea Grande, MT- Brasil”. Neste momento será
apresentada a metodologia utilizada neste estudo.
O objetivo final da atividade científica é obter a verdade, pela comprovação
das hipóteses, que servem de pontes entre a observação da realidade e a teoria científica.
Para isso utilizando-se de atividades sistemáticas e racionais (métodos) que permitem
alcançar o objetivo, por meio de caminhos traçados, detectando erros e auxiliando nas
decisões do cientista (Lakatos & Marconi, 2010).
Para Barañano (2008): “O método científico é um instrumento para a
sondagem da realidade, formado por um conjunto de procedimentos através dos quais os
problemas científicos são formulados e as hipóteses científicas examinadas” (p.22).
Lakatos e Marconi (2010) afirmaram que: “Todo conhecimento tem como única fonte de
percepção a observação” (p.71). Baseado nesses conceitos esta pesquisa inicia com uma
profunda observação, com o suporte da análise dos fatos, buscando com isso adquirir
conhecimento. Essa observação permitirá a formulação de hipóteses que serão verificadas
pela experimentação.
A metodologia deste trabalho será exposta a seguir na seguinte ordem: O tipo
do estudo; As variáveis; As hipóteses levantadas; Os instrumentos de pesquisa; O pré-teste;
O processo de recolha dos dados; Procedimentos éticos; Tratamento estatístico.

1.1 - TIPO DE ESTUDO
Para a realização deste trabalho, adotou-se a metodologia quantitativa.
Goldemberg (2002) referenciado por Lakatos e Marconi (2010) afirmou que os métodos
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quantitativos “simplificam vida social limitando-a aos fenômenos que podem ser
enunciados” (p. 284). Os autores ainda disseram que: “A amostragem, no método
quantitativo, reduz as amostras, sintetizando os dados de forma numérica, tabulando-os”
(Lakatos & Marconi, 2010 p. 284).
Quanto ao tipo de pesquisa, este trabalho segue a taxonomia defendida por
Vergara (2010), que classifica em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins esta pesquisa é exploratória, descritiva e explicativa, por seu caráter
inovador, uma vez que não foram encontrados estudos que investigassem a satisfação no
trabalho dos fisioterapeutas da área hospitalar, por descrever e correlacionar as principais
variáveis para a satisfação no trabalho desses profissionais, explicando os motivos, os
fatores que contribuem para esse fato. Quanto aos meios o estudo é bibliográfico e
pesquisa de campo, através da busca de materiais publicados em livros, periódicos e com a
aplicação de questionários nos hospitais selecionados.

1.2 - VARIÁVEIS
Quanto às variáveis, para Lakatos e Marconi (2010) não há grandes diferenças
conceituais entre estas e as hipóteses, porém os autores apontam para diferenças
semânticas e operacionais maiores do que para diferenças metodológicas. Para os autores
“uma variável pode ser considerada uma classificação ou medida; um conceito, constructo
ou conceito operacional que contém ou apresenta valores” (p.175), acrescentaram que os
valores para transformar constructos em variáveis, “podem ser quantidades, qualidades,
características, magnitudes, traços etc.” (p.175).
Para Lakatos e Marconi (2010), as variáveis podem ser classificadas em
independentes e dependentes. Para os referidos autores, a variável independente “é a que
influencia, determina ou afeta uma outra variável” (p.189). E a variável dependente são
valores “a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados,
determinados ou afetados pela variável independente” (p.189).
Neste trabalho as variáveis independentes são as variáveis sócio-econômicas: o
sexo, a idade, o estado civil, as habilitações acadêmicas; e as variáveis da situação
profissional: tempo de serviço, setor em que trabalha, trabalhar em outras instituições,
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condições e estrutura do trabalho, relações e carga horária, remuneração, continuidade de
aprendizagem, ocupar cargo de chefia.
Já as variáveis dependentes são as variáveis o nível de satisfação profissional
dos fisioterapeutas dos hospitais de Cuiabá e Várzea Grande, avaliado pelo Questionário
de Satisfação com a Prática Profissional (Ribeiro & Maia, 2002), que aborda cinco áreas
que será descrito em maiores detalhes no tópico sobre os instrumentos de recolha de dados.

1.3 - HIPÓTESES
A hipótese representa-se como uma preposição que antecipa à comprovação de
uma realidade existencial, são preposições que antecede a comprovação dos fatos (Trujillo,
1974 citado por Lakatos & Marconi, 2010). “As hipóteses, são antecipação da resposta ao
problema” (Vergara, 2010 p.22). Partindo desses conceitos pode-se afirmar que a hipótese
tem relação com a investigação, tais hipóteses serão investigadas por meio de estudos
científicos que irão validar ou não os questionamentos. Essa comprovação científica
segundo Vergara (2010), “implica testagem, quase sempre de relações, via procedimentos
estatísticos.”
Lakatos e Marconi (2010) definiram hipótese como sendo um enunciado que
relaciona variáveis (fatos, fenômenos): elaborado como solução provisória para um
problema; com caráter explicativo ou preditivo; compatível com o conhecimento científico
e com lógica; possível de verificação empírica.
Portanto, as hipóteses levantadas neste trabalho tendo por base os objetivos
deste estudo, são formuladas da seguinte forma:
H1 – Há uma relação significativa entre a satisfação no trabalho dos fisioterapeutas
da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande associado às variáveis sóciodemográficas ?
H1 a) Sexo
H1 b) Idade
H1 c) Estado civil
H1 d) Habilitações acadêmicas
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H2 – Há uma relação significativa entre a satisfação no trabalho dos fisioterapeutas
da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande associado às variáveis da situação
profissional?
H2 a) Tempo de serviço
H2 b) Setor em que trabalha
H2 c) Trabalhar em outras instituições
H2 d) Condições do trabalho
H2 e) Estrutura do trabalho
H2 f) Numero de pacientes atendidos
H2 g) Relações no trabalho
H2 h) Tipo de vínculo
H2 i) Carga horária e remuneração
H2 j) Continuidade de aprendizagem
H2 l) tipo de transporte
H2 m) Ocupar cargo de chefia

1.4 - POPULAÇÃO E AMOSTRA
Para Vergara (2010) a população alvo “é uma parte do universo (população)
escolhida segundo algum critério de representatividade” (p.46).
Barañano (2008) quando apresentou a definição de população considerou três
aspectos conceituais: “população objectivo ou universo- conjunto de todos os elementos
cujas características queremos estudar; unidade básica de amostragem ou unidade
estatística – cada um dos elementos que formam a população; e população inquirida –
população estreitamente relacionada com a população objectivo, definida quando não é
possível conhecer o universo. Serve de base para a amostragem” (p. 85).
Para Ribeiro (1999), a amostra é “um subgrupo da população (ou universo)
seleccionado para obter informações relativas às características dessa população (ou
universo)” (como citado em Pereira, 2010).
Baseado no objetivo dessa investigação escolheu-se para testar as hipóteses
propostas selecionar como população alvo os fisioterapeutas dos hospitais dos municípios
de Cuiabá e Várzea Grande. Para levantamento do tamanho (N) da população foram
utilizados os dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), uma
vez que o CREFFITO-9 não contava com o número de fisioterapeutas que atuam
especificamente na área hospitalar. No CNES consta o cadastro de 114 fisioterapeutas
relacionados a instituições hospitalares em Cuiabá e Várzea Grande, sendo que esta
pesquisa abrangeu um total de 103 fisioterapeutas, correspondendo a 90,35% dessa
população.
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Como amostra nossa investigação selecionou os hospitais de médio e grande
porte das cidades escolhidas, com a participação dos fisioterapeutas que atuam na área
hospitalar. No total a amostra contou com 103 inquéritos respondidos, nos hospitais da
cidade de Cuiabá houve a participação de 89 fisioterapeutas, que equivale a 86,40% dos
questionários aplicados, e na cidade de Várzea Grande houve a participação de 14
fisioterapeutas, 13,59%.
Nesta pesquisa obteve-se como total de questionários respondidos 103
questionários, sendo que nenhum foi descartado para a análise. De forma que, mesmo os
casos em que certos itens não tivessem sido respondidos foram considerados como válidos.
A não exclusão dos questionários se justifica pelo fato de que o não preenchimento de
alguma questão não comprometeu a análise dos resultados, visto que, no estudo de
associações e correlações foram consideradas somente as respostas válidas para cada item.

1.5 - TECNICA DE RECOLHA DE DADOS
Na pesquisa científica, a recolha de dados é baseada nos objetivos que se
deseja alcançar. Utilizando-se de técnicas e instrumentos de pesquisa que irão dar suporte
na busca das respostas aos problemas e às hipóteses levantadas.
De acordo com Vergara (2010) uma das etapas da recolha de dados passa pela
observação que pode ser simples, ou participante.

Na observação simples, há um

distanciamento do investigador em relação ao grupo pesquisado, não havendo interação
entre eles. Já na participante ocorre o oposto, porém nesta pesquisa optou-se pela
observação simples, buscando não ocasionar viés na aferição das respostas, uma vez que a
pesquisadora realiza suas atividades laborais em um dos hospitais pesquisados.
Para Barañano (2008), os dois tipos de inquéritos mais utilizados são as
entrevistas e os questionários. Neste trabalho optou-se pela utilização dos inquéritos por
meio de questionários. Este método proporciona maior facilidade na aplicação, com baixos
custos, levando em consideração a possibilidade de aplicação dos mesmos sem a presença
do pesquisador. Inicialmente pensou-se na criação de um instrumento que avaliasse a
satisfação profissional dos fisioterapeutas, porém esse estudo se tornaria demasiado longo
e oneroso. Entretanto, em busca realizada sobre questionários que pudéssemos utilizar para
alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, encontramos o Questionário de Satisfação
com a prática profissional de Ribeiro e Maia (2002) que se trata de um instrumento já
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instituído e validado e que apresenta propriedades suficientes para medir e avaliar os
conceitos que aqui procuramos explorar.
Esta investigação contou com dois tipos de questionários utilizados como
instrumento para coleta de dados, o primeiro é composto por 20 questões que tem por
objetivo caracterizar o perfil sócio-demográfico da população selecionada como amostra
do estudo (Anexo I). O segundo é o Questionário de Satisfação com a Prática Profissional
(Ribeiro & Maia, 2002), que foi utilizado com a permissão dos autores (Anexo II).
O questionário de Satisfação com a Prática Profissional é constituído por 23
afirmações que se agrupam em seis dimensões de satisfação: segurança com o futuro da
profissão; Apoio da hierarquia; Reconhecimento dos outros do trabalho realizado;
Profissão; Relação com os colegas; Condições físicas de trabalho. O questionário obedece
a uma escala ordinal de cinco posições entre o “discordo totalmente com a afirmação até
ao concordo totalmente” (Ribeiro & Maia, 2002).
As seis dimensões correspondem às questões:
Segurança com o futuro da profissão– 5, 8, 13;
Apoio da hierarquia– 4, 11, 19;
Reconhecimento dos outros do trabalho realizado– 1, 6, 15, 18, 21;
Condições físicas de trabalho– 9, 17, 23;
Relação com os colegas– 7, 20, 22, 24;
Satisfação com a profissão– 2, 3, 10, 12, 14, 16;
Neste ponto destaca-se que o questionário de Satisfação com a Prática
Profissional possui alguns itens invertidos, que são as afirmações– 1, 2, 3, 10, 20, 21, 24.
O questionário fornece uma nota por dimensão mais uma nota total resultante
da soma de todas as dimensões, ou seja, quanto maior for o score obtido, maior é o nível
de satisfação, quer em cada dimensão quer na satisfação em geral (Pereira, 2010).

1.6 - PROCEDIMENTOS ÉTICOS
Para a realização da pesquisa foi inicialmente pedido autorização para cada
instituição a ser pesquisada. As autorizações foram concedidas pela diretoria clínica dos
hospitais selecionados e posteriormente foi dada a entrada no Comitê de Ética da
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. A pesquisa foi autorizada por esse comitê
em 15 de junho de 2011, com o Processo nº 572-2010. (Anexo III)
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Antes do início da aplicação da pesquisa foi sugerido pelo referido comitê a
aplicação de um pré-teste, para verificar a compreensão do questionário uma vez que se
trata de um questionário originalmente validado em Portugal.

1.6.1 - Pré-teste
Na realização do pré-teste, segundo Barañano (2008) “é necessário garantir,
primeiro, que o questionário será de facto aplicável, e segundo, que ajudará a resolver os
problemas colocados ao investigador” (p.101). A autora ainda sugeriu que deve ser feito
um pré-teste com um número reduzido de pessoas, com questões tal como formuladas,
porém pedindo-lhes que ao responder comentem e façam observações sobre o significado e
compreensão das questões (Barañano, 2008).
Dessa forma optou-se por realizar o pré-teste em um hospital em que
inicialmente não se realizaria a pesquisa. Foram distribuídos 10 questionários com o
esclarecimento para os participantes, de que deveriam fazer as devidas observações e
sugerir alterações no conteúdo das questões bem como na linguagem utilizada.

Ao

recolher os questionários do pré-teste, não encontramos nenhuma sugestão de alteração nos
questionários e os participantes não demonstraram nenhuma dificuldade para o
preenchimento dos mesmos. Diante do resultado, partiu-se para a efetiva realização da
pesquisa.

1.6.2 - Aplicação dos questionários
Inicialmente tomou-se por conduta, um contato por telefone com os
coordenadores do Setor de Fisioterapia¹ de cada instituição hospitalar selecionada. Neste
contato o mesmo foi orientado quanto aos objetivos e a importância da participação dos
profissionais da instituição escolhida. Foi entregue aos coordenadores uma cópia do
projeto de pesquisa e da autorização do Comitê de ética para a realização da pesquisa.

¹Convencionou-se neste trabalho denominar Setor de Fisioterapia uma vez que podem
apresentar diferentes nomes dependendo da instituição.
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Aos participantes foi garantido o anonimato e a confidencialidade, orientou-se
que após preenchidos os questionários fossem lacrados e colocados em uma pasta. O
participante recebeu o termo de livre consentimento para a participação da pesquisa,
sabendo que essa participação é voluntária e só se realizará mediante sua autorização e
concordância. A aplicação dos questionários foi realizada de junho de 2011 a setembro de
2011.

1.7 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO
Para o tratamento estatístico dos questionários aplicados na pesquisa, foi feita
inicialmente uma seleção dos questionários válidos. Encontramos 10 questionários que
foram preenchidos em duplicidade, por entrevistados que responderam o mesmo
questionário em hospitais diferentes. Depois de selecionados os 103 questionários válidos,
foram codificados e transportados para uma base de dados (Anexo IV).
Como forma de auxiliar no tratamento dos dados optou-se pela utilização do
programa SPSS (Statistic for Social Sciences), a versão utilizada foi a 17.0.

A análise estatística dos dados foi realizada da seguinte maneira:
1. Análise descritiva das freqüências dos dados do questionário sócio-demográfico e
do questionário de satisfação com prática profissional (Ribeiro & Maia, 2002), com
apresentação das principais valores das freqüências encontradas.
2. Análise fatorial serão utilizados os testes paramétricos:


Teste t



Matrizes de Correlação de Pearson



Análise de variância (ANOVA).

O teste t permite a comparação de dois resultados. Permitindo a verificação da
diferença entre os escores médios das duas amostras e uma estimativa da diferença entre
as médias quando a hipótese nula é verdadeira (Hinton, Brownlow, McMurray & Cozens,
2004).
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Para Hinton, Brownlow, McMurray e Cozens (2004), as correlações de
Pearson funcionam como medida da pontuação de duas variáveis. Essa variabilidade
conjunta é referida “como a soma dos produtos e será maior quando os valores altos de
uma variável são combinados com altos valores da segunda variável” (p.297). De modo
que variabilidade conjunta terá um valor negativo quando houver uma correlação negativa.
“Se a variabilidade conjunta corresponde à variação individual nos escores, em seguida,
estes valores serão iguais, de modo que um dividido pelo outro resultará em r = 1(ou – 1 se
a soma dos produtos é negativa). Se não houver variabilidade conjunta os escores não se
correlacionam com o todo e será zero” (p.297). Esse teste é utilizado para verificar a
associação linear entre duas variáveis quantitativas contínuas (Ferreira, 2009).
Já a análise de variância (ANOVA) é um teste estatístico que oferece
flexibilidade na análise, permitindo diversas variáveis, tantas quantas forem necessárias na
análise (Hinton, et al., 2004). Bruni (2009) afirmou que Anova, possibilita “um teste de
hipóteses para a igualdade de médias, verificando se determinados fatores produzem
mudanças sistemáticas em algumas variáveis relevantes no estudo” (p.213).

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS.

2.1 - ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS.

Tabela 1 - Distribuição dos dados das variáveis sócio-demográficas gerais.

Sexo

𝑓

𝑓𝑖 (%)

Masculino
Feminino
Total

22
81
103

21,4
78,6
100,0

Solteiro
Casado
Divorciado
Total

52
50
1
103

50,5
48,5
1,0
100,0
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(Continuação da tabela – 1)
Idade
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 51

14
39
26
15
7
101

Total

13,9
38,6
25,7
14,9
6,9
100,0

Os dados da amostra revelam da população total de 103 fisioterapeutas que
atuam na área hospitalar em Cuiabá e Várzea Grande, encontrou-se o predomínio do sexo
feminino, com 78,6% dos entrevistados pertencentes a esse gênero contra 21,4% do sexo
masculino. Quanto ao estado civil a população estudada apresenta predomínio de dois
grupos: solteiros (50,5%) e casados (48,5%), sendo que não houve constatação de viúvos
no estudo e um caso apenas de divorciado. Em relação à idade, constatou-se que a idade
mínima dos pesquisados é de 21 e a máxima de 51 anos. As estatísticas apresentam
mediana igual a 30 anos, modas iguais a 26 e 28 anos e média igual a 31,2 anos, com
desvio padrão igual a 5,796. Há que se considerar que o conjunto de dados apresenta
assimetria à direita, com 63,1% dos dados concentrados entre as idades 26 a 35 anos (2ª e
3ª classes). Optou-se pelo agrupamento de 5 em 5 anos, por melhor representar a
distribuição dos dados, a última classe teve agrupamento de 10 anos por conter poucos
elementos (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Análise da classificação etária dos profissionais (em %).
38,6
25,7
14,9

13,9

6,9

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

41 – 51
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Tabela 1 - Análise das características acadêmicas
𝑓

Habilitação Acadêmica
Bacharelado
Pós-Graduação (Especialização ou MBA)
Mestrado
Doutorado
Total

𝑓𝑖 (%)
20
79
3
1
103

19,4
76,7
2,9
1,0
100,0

6
75
81

7,4
92,6
100,0

Relacionado à área da saúde

2

33,3

Não relacionado à área da saúde

4

66,7
100,0

Possui Curso Extra?
Sim
Não
Total
Área do curso extra que possui

Total

6

Na análise das habilitações acadêmicas, observa-se que a grande maioria dos
entrevistados já fez uma pós-graduação Especialização ou MBA (76,7%) e que apenas
(19,4%) dos fisioterapeutas possui somente a graduação (Gráfico 2).
A minoria dos entrevistados possui um curso além do de fisioterapia (7,4%),
porém

destes,

mais

da

metade

possui

curso

não

relacionado

à

saúde.

Destaca-se o fato de que dos profissionais que fizeram outro curso além do de fisioterapia,
há a preferência quase unânime pelo curso de direito.

Gráfico 2 - Distribuição das Habilitações Acadêmicas (em%).
76,7

19,4

BACHARELADO

PÓS-GRADUAÇÃO
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MBA)
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DOUTORADO
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2.2 - ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS PROFISSIONAIS.

Tabela 3 - Análise das características contratuais.
Horário semanal de trabalho
Até 30 horas
Até 40 horas
+ de 40 horas
Carga horária não estipulada
Total
Possui função de chefia?
Sim
Não
Total
Tipo de Vínculo
Nomeação Definitiva
Contrato Tempo Indeterminado
Contrato Tempo Determinado
Prestação serviço
Mais de um vínculo
Total

𝑓
65
24
11
1
101

𝑓𝑖 (%)
64,4
23,8
10,9
1,0
100,0

20
83
101

19,4
80,6
100,0

21
14
16
45
7
103

20,4
13,6
15,5
43,7
6,8
100,0

No que diz respeito ao horário de trabalho, a maioria dos entrevistados trabalha
até 30 horas semanais (64,4%). Destacando-se aqui um grupo de 11 pessoas (10,9%) com
horário de trabalho de mais de 40 horas semanais trabalhadas. A grande maioria da
população não exerce função de chefia (80,6%). O vínculo empregatício encontrado em
maior frequência foi a prestação de serviço, com (43.7%) do total dos entrevistados,
seguida pela nomeação definitiva com (20,4%) dos casos.
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Tabela 4 - Análise das Variáveis Profissionais
Tempo de serviço (em anos)
01 – 04
05 – 08
09 – 12
13 – 16
Total
Número de pacientes atendidos
05 –09
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 30
Total

𝑓

𝑓𝑖 (%)
49
26
19
7
101

48,5
25,7
18,8
6,9
100,0

12
58
10
15
4
99

12,1
58,6
10,1
15,2
4,0
100,0

48
10
51
37
7
153

31,4
6,5
33,3
24,2
4,6
100,0

66
26
9
1
1
103

64,1
25,2
8,7
1,0
1,0
100,0

Trabalha em outro hospital?
Sim
Não
Total

49
50
99

49,5
50,5
100,0

O outro hospital em que trabalha é
público ou particular?
Público
Particular
Total

20
25
45

44,4
55,6
100,0

Setor em que trabalha
Enfermaria
Emergência
UTI Adulto
UTI Neonatal/Pediátrica
Outros
Total
Quantidade de setores que trabalha
1
2
3
4
5
Total
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Sobre as características profissionais, encontrou-se o tempo mínimo de 1 ano e
máximo de 16 anos, a maior freqüência da população estudada que exerce a profissão na
área hospitalar encontra-se na primeira classe entre 01 e 04 anos (48,5%), comprovada no
Gráfico 3. Pode-se verificar também que referente ao número de pacientes atendidos, o
mínimo encontrado foi de 5 pacientes e o máximo de 30. A maioria dos entrevistados
afirmou atender um número entre 10 e 14 pacientes (58,6%). Quanto ao local de trabalho
há uma distribuição equilibrada entre enfermaria (31,4%) e UTI - Adulto (33,3%). Desses
há um grupo de fisioterapeutas que trabalha em mais de um setor, porém a maioria trabalha
em apenas um setor (64,1%). Dos profissionais entrevistados, 49 (49.5%) afirmaram
trabalhar em outro hospital contra 50 (50,5%) que trabalham exclusivamente em um
hospital. Dos que afirmaram trabalhar em outro hospital 25 (55,6%) trabalham em
hospitais particulares e 20 (44,4%) em hospitais públicos.

Gráfico 3 - Distribuição do número de pacientes atendidos.
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Gráfico 3 - Distribuição do Tempo de serviço.
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2.3 - ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO

Tabela 5 Análise das variáveis de satisfação relacionadas ao setor em que trabalha.
Gosta do Setor em que trabalha?
Sim
Não
Total
Motivos de não gostar
Escalado para o setor
Setor de origem em reforma
Total

𝑓

𝑓𝑖 (%)

98
4
102

96,1
3,9
100,0

2
2
4

50,0
50,0
100,0

A esmagadora maioria afirmou estar satisfeito no setor em que trabalha
(96,1%). E da minoria (3,9%) que se encontrava insatisfeita, (50%) justificou ter sido
escalado para o setor e os outros (50%) afirmou que o setor de origem encontrava-se em
reforma.

Tabela 6 - Análise das variáveis de estrutura física e material necessário para o trabalho.
Avaliação da estrutura física
Muito Bom
Bom
Razoável
Ruim
Muito Ruim
Total
Conta com material necessário?
Sim
Não
Total

𝑓

𝑓𝑖 (%)
9
42
34
16
2
103

8,7
40,8
33,0
15,5
1,9
100,0

38
65
103

36,9
63,1
100,0
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A grande maioria (40,8%) dos profissionais pesquisados avaliou como boa a
estrutura física. E em relação ao material necessário para desenvolver suas atividades
profissionais, (63,1%) dos entrevistados afirmou não contar com os mesmos no ambiente
hospitalar.

Tabela 7 - Análise das variáveis do relacionamento com a chefia, com os colegas, com a
equipe e com os usuários.
Classificação
da Relação

Relação com a
Chefia
𝑓

Muito Boa
Boa
Razoável
Total

Relação com os
Colegas

𝑓𝑖 %
58
38
4
100

𝑓

58,0
38,0
4,0
100,0

Relação com a
Equipe

𝑓𝑖 %
43
41
1
85

𝑓

50,6
48,2
1,2
100,0

Relação com os
Usuários

𝑓𝑖 %
44
52
5
101

𝑓

43,6
51,5
5,0
100,0

𝑓𝑖 %
45
55
2
102

44,1
53,9
2,0
100,0

Considerando o relacionamento dos profissionais no ambiente de trabalho
verificou-se que a maioria classificou como Muito Boa a relação com a chefia (58,0%) e
com os colegas (50,6%). Quanto à relação com a equipe e com os usuários a maioria –
51,5% e 53,9%, respectivamente, classificou a relação como Boa. Uma pequena
proporção (máximo 5%) dos profissionais classificou alguma relação como Razoável, e
nenhuma profissional fez a classificação “Má ou Muito Má”.
Gráfico 5 - Distribuição das variáveis do relacionamento com a chefia, com os
colegas, com a equipe e usuários.
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Tabela 8 - Análise do Tipo de transporte utilizado.
𝑓

Tipo de Transporte Utilizado
Automóvel
Transporte Alternativo
Ambos os transportes
Total

𝑓𝑖 %
91
8
4
103

88,3
7,8
3,9
100

Quanto ao tipo de transporte mais utilizado pelos fisioterapeutas hospitalares
encontramos a grande maioria (88,3%), que se utiliza do automóvel para se locomover até
o trabalho. Destacando-se que nenhum dos entrevistados afirmou utilizar motocicleta
como meio de transporte. Como transporte alternativo agrupou-se os que afirmaram
utilizar o transporte Público e irem a pé como meio de locomoção.

Gráfico 4 - Distribuição da variável Tipo de Transporte Utilizado
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Tabela 9 - Análise das variáveis de Motivação no Trabalho.

fi (%)

f

Educação continuada?
Sim
Não
Total

30
72
102

29,4
70,6
100,0

É satisfeito com o salário?
Sim
Não
Total

19
84
103

18,4
81,6
100,0

Pensou em mudar de trabalho?
Sim
Não
Total

42
60
102

41,2
58,8
100,0

Dos entrevistados a grande maioria afirmou não receber estímulos à
continuidade de aprendizado (70,6%). A grande maioria dos entrevistados afirmou estar
insatisfeita com o salário recebido (81,6%), afirmou também não contar com oportunidade
de continuidade no aprendizado na unidade hospitalar onde desempenha suas atividades.
Dessa população (58,8%) respondeu já terem pensado em mudar de trabalho.

Gráfico 7 - Satisfação com o salário.

18,4

Sim
Não
81,6

97

2.4 - ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DA SATISFAÇÃO COM A
PRÁTICA PROFISSIONAL.

Para a realização da análise descritiva do Questionário Satisfação com Prática
Profissional, faz-se necessário relembrar que o mesmo contém 6 dimensões de avaliação
da satisfação.
As 6 dimensões correspondem às questões:
Segurança com o futuro da profissão – 5, 8, 13;
Apoio da hierarquia – 4, 11, 19;
Reconhecimento dos outros do trabalho realizado – 1, 6, 15, 18, 21;
Condições físicas de trabalho – 9, 17, 23;
Relação com os colegas – 7, 20, 22, 24;
Satisfação com a profissão – 2, 3, 10, 12, 14, 16;

Itens invertidos: 1, 2, 3, 10, 20, 21, 24.
O questionário fornece uma nota por dimensão mais uma nota total resultante
da soma de todas as dimensões, ou seja, quanto maior for o score obtido, maior é o nível
de satisfação, quer em cada dimensão quer na satisfação em geral (Pereira, 2010).
As escala de graduação segue uma ordem conforme elencado abaixo:

A discorda totalmente com a afirmação
B discorda bastante com a afirmação
C discorda parcialmente com a afirmação
D concorda parcialmente com a afirmação
E concorda bastante com a afirmação
F concorda totalmente com a afirmação
Assim, feita a separação das dimensões apresentamos abaixo a separação das
dimensões em grupos e suas respectivas questões:
G1 Segurança com o futuro da profissão – 5, 8, 13;
5 A minha profissão é uma profissão com segurança para o futuro
8 A administração da minha empresa tem uma politica clara
13 A administração da minha empresa explica bem a sua politica
G2 Apoio da hierarquia – 4, 11, 19;
4 O meu chefe directo dá-me sugestões para eu fazer melhor o meu trabalho
11 O meu chefe directo dá-me todo o apoio de que preciso
19 O meu superior imediato ajuda-me a realizar melhor o meu trabalho
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G3 Reconhecimento dos outros do trabalho realizado – 1, 6, 15, 18, 21;
1 Ninguém reconhece que sou um bom profissional*
6 As pessoas reconhecem quando faço as coisas bem feitas
15 Os meus chefes estimulam-me a fazer melhor o meu trabalho
18 Os meus colegas dão-me sugestões e ajudam-me a melhorar o meu trabalho
21 Ninguém reconhece o meu trabalho*
G4 Condições físicas de trabalho – 9, 17, 23;
9 As condições de trabalho no meu serviço são confortáveis
17 As condições físicas do meu local de trabalho são agradáveis
23 As condições de trabalho no meu serviço são boas
G5 Relação com os colegas – 7, 20, 22, 24;
7 A minha relação com os meus colegas é boa
20 Não gosto das pessoas com quem trabalho*
22 Fiz amizades muito duradouras entre os meus colegas
24 Os meus colegas não me tratam bem*
G6 Satisfação com a profissão – 2, 3, 10, 12, 14, 16;
2 O meu trabalho é muito rotineiro*
3 O progresso na minha carreira é muito lento*
10 O meu tipo de trabalho dá poucas oportunidades para progredir*
12 O meu trabalho permite-me a expressão de criatividade
14 A minha profissão dá-me oportunidade de desenvolver novos métodos
16 A minha profissão dá-me oportunidades de promoção
Baseado no exposto, para avaliar este decidiu-se atribuir escores para os itens
de A a F, com os escores variando de 1 a 6, respectivamente. Dessa forma, respostas com
escore 1 tem correspondência “discorda totalmente” e escore 6, “concorda totalmente”.
Como para as questões os itens variam entre discorda e concorda totalmente, surgiu um
problema quanto á atribuição desses escores, visto que algumas questões têm conotação
“positiva” e outras conotação “negativa”. A solução encontrada foi inverter os escores nas
questões consideradas “negativas”.
Assim, as questões 1, 2, 3, 10, 20,21 e 24 tiveram seus escores invertidos,
alterando-se os valores 1 para 6, 2 para 5, 3 para 4, 4 para 3, 5 para 2 e 6 para 1. Com essa
inversão feita, pode-se inferir que freqüências no item 1 representam total insatisfação
profissional na referida questão e, no contrário, freqüências de resposta ao item 6 podem
representar a total satisfação dos profissionais na questão.

* Itens que apresentam inversão da escala de graduação.
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Tabela 10 - Distribuição das questões referentes ao Grupo 1

Escore

Q5

Q8

Q13

1

31,1

19,6

22,3

2

15,5

18,6

17,5

3

21,4

25,5

26,2

4

16,5

19,6

16,5

5

6,8

11,8

14,6

6

8,7

4,9

2,9

Total

100,0

100,0

100,0

No grupo 1 – “Segurança com o futuro da profissão” – a questão 5 (Q5)
apresentou maior frequência no escore 1 (discorda totalmente) e nas questões 8 e 13 a
maior freqüência é no escore 3 – discorda parcialmente, mostrando que a maior frequência
é dos fisioterapeutas que discordou totalmente da afirmação “A minha profissão é uma
profissão com segurança para o futuro” (31,1%) e discordou parcialmente com as
afirmações “A administração da minha empresa tem uma política clara” (25,5%) e “A
administração da minha empresa explica bem a sua política” (26,2%).

Gráfico 8 - Gráficos das frequências das questões do Grupo 1
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Tabela 11 - Distribuição das questões referentes ao Grupo 2

Escore

Q4

Q11

Q19

1

18,6

6,8

11,7

2

16,7

4,9

11,7

3

15,7

17,5

24,3

4

25,5

31,1

21,4

5

17,6

27,2

23,3

6

5,9

12,6

7,8

100,0

100,0

100,0

Total

No grupo 2 – “Apoio da hierarquia” – o item de maior frequência é dos
fisioterapeutas que concordaram parcialmente com as afirmações de que o chefe direto dá
sugestões para fazer melhor o trabalho (Q4) e dá todo o apoio necessário (Q11), 25,5 e
31,1%, respectivamente. Também constatou-se que a maior frequência (24,3%) é do item
discorda parcialmente na afirmação “O meu superior imediato ajuda-me a realizar melhor
o meu trabalho” (Q19).

Gráfico 9 - Gráficos das frequências das questões do Grupo 2

Q4

1

2

3

Q11

4

5

6

1

2

3

Q19

4

5

6

1

2

3

4

5

6

101

Tabela 12 - Distribuição das questões referentes ao Grupo 3

Escore

Q1inv

1

,0

2

1,9

3

11,7

4

24,3

5

18,4

6

43,7

Total

100,0

Q6

Q15

Q18

Q21inv

7,8

7,8

3,9

2,0

3,9

11,7

13,6

2,0

14,7

17,5

14,6

12,7

32,4

26,2

34,0

29,4

31,4

31,1

26,2

16,7

9,8

5,8

7,8

37,3

100,0

100,0

100,0

100,0

No grupo 3 – “Reconhecimento dos outros do trabalho realizado” – observouse freqüência muito alta, 43,7 e 37,3%, respectivamente, no escore 6 das afirmações
“Ninguém reconhece que sou um bom profissional” (Q1) e “Ninguém reconhece meu
trabalho” (Q21), significando que os fisioterapeutas, em geral, discordaram totalmente
dessa afirmação. Também verificou-se que a maior freqüência é do item concorda
parcialmente com a afirmação “As pessoas reconhecem quando faço as coisas bem feitas”
(Q6) e os colegas dão sugestões e ajudam a melhorar o trabalho (Q18), 32,4 e 34,0%,
respectivamente. Quanto à afirmação “Os meus chefes estimulam-me a fazer melhor o meu
trabalho”, a maior freqüência (31,1%) assinalou concordar bastante com a afirmação.
Gráfico 10 - Gráficos das frequências das questões do Grupo 3
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Tabela 13 - Distribuição das questões relacionadas ao Grupo 4.
Escore

Q9

Q17

Q23

1

17,5

23,5

16,7

2

19,4

20,6

17,6

3

23,3

10,8

19,6

4

18,4

20,6

24,5

5

18,4

13,7

17,6

6

2,9

10,8

3,9

Total

100,0

100,0

100,0

No grupo 4 – “Condições físicas de trabalho” – verificou-se que em cada caso,
uma freqüência um pouco maior, (23,3%) discordou parcialmente da afirmação “As
condições de trabalho no meu serviço são confortáveis” (Q9), discordou totalmente que as
condições físicas do local de trabalho são agradáveis (Q17) e concordou parcialmente que
as condições de trabalho no serviço são boas (Q23), 23,5 e 24,5%, respectivamente.
Gráfico 11 - Gráficos das frequências das questões do Grupo 4

Q9

1

2

3

Q17

4

5

6

1

2

3

4

Q23

5

6

1

2

3

4

5

6

Tabela 14 - Distribuição das questões relacionadas ao Grupo 5
Escore

Q7

Q20inv

Q22

Q24inv

1

3,9

1,9

2,9

1,0

2

1,0

3,9

5,8

2,0

3

2,9

4,9

8,7

2,0

4

18,6

7,8

25,2

6,9

5

54,9

17,5

35,9

21,6

6

18,6

64,1

21,4

66,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0
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O grupo 5 – “Relação com os colegas” – apresentou frequências bem elevadas,
54,9 e 35,9%, respectivamente, na resposta concordo bastante com as afirmações “A minha
relação com os meus colegas é boa” (Q7) e “Fiz amizades muito duradouras entre os meus
colegas” (Q22). Quanto às afirmações “Não gosto das pessoas com quem trabalho” (Q20)
e “Os meus colegas não me tratam bem” (Q24) uma imensa maioria, 64,1 e 66,7%,
respectivamente, disse discordar totalmente das mesmas.

Gráfico 12 - Gráficos frequência das questões do Grupo 5
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Tabela 15 - Distribuição das questões relacionadas ao Grupo 6
Escore

Q2inv

Q3inv

Q10inv

Q12

Q14

Q16

1

2,9

13,6

14,6

2,9

6,8

29,1

2

9,7

29,1

24,3

6,8

6,8

21,4

3

29,1

22,3

17,5

15,5

21,4

23,3

4

25,2

21,4

23,3

31,1

35,0

18,4

5

19,4

5,8

12,6

31,1

22,3

3,9

6

13,6

7,8

7,8

12,6

7,8

3,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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No grupo 6 – “Satisfação com a profissão” – verificou-se que a maior
frequência (29,1%) está no item concordo parcialmente com a afirmação “O meu trabalho
é muito rotineiro” (Q2), concorda bastante com as afirmações “O progresso na minha
carreira é muito lento” (Q3) e “O meu tipo de trabalho dá poucas oportunidades para
progredir” (Q10), 29,1 e 24,3%, respectivamente. Verificou-se também que a grande
maioria (62,2%) dos profissionais pesquisados concordou parcialmente ou bastante que o
trabalho permite a expressão de criatividade (Q12), a freqüência de (35,0%) é do item
concordo parcialmente que a profissão dá oportunidade de desenvolver novos métodos
(Q14) e a na (Q16) a maior freqüência (29,1%) é do item discorda totalmente que a
profissão dá oportunidades de promoção.

Gráfico 13 - Gráficos das frequências das questões do Grupo 6
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Tabela 16 - Análise das frequências entre Todos os Grupos.

Grupo
G1
G2
G3
G4
G5
G6

Média
2,90
3,62
3,70
3,14
5,00

3,44

Tomando a média como medida para análise da satisfação com o trabalho,
constatou-se que o grupo de questões 5(G5) apresentou uma média bastante elevada em
relação aos outros grupos, já o grupo 1(G1) apresentou a média mais baixa dos grupos
(conforme gráfico 12).

Gráfico 14 - Gráfico das Médias entre os todos os Grupos
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2.5 - ANÁLISE INFERENCIAL
A análise inferencial dos dados foi realizada por meio do t-teste, ANOVA e
Correlação de Pearson com nível de significância de 0.05 (p), habitualmente utilizado nas
ciências humanas, sociais e de saúde. As análises inferenciais aqui realizadas foram feitas
assumindo um nível de confiança padrão e igual a 95%. Passou-se então a proceder às
análises baseadas nas hipóteses levantadas.

Variáveis sócio-demográficas e variáveis de contexto profissional
Estudo da relação das variáveis sócio-demográficas e variáveis de contexto
profissional com as várias dimensões da satisfação profissional (segurança com o futuro da
profissão, apoio da hierarquia, reconhecimento pelos outros do trabalho realizado,
condições físicas de trabalho, relação com os colegas, satisfação com a profissão e
satisfação com o trabalho).

H1 – Há uma relação significativa entre a satisfação no trabalho dos fisioterapeutas
da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande com as variáveis sócio-demográficas?

Variável Sexo
Pela observação do quadro 1, verificou-se, por meio do t-test, que não existem
diferenças significativas entre o sexo e os grupos das seis dimensões da satisfação com a
prática profissional. Destaca-se, no entanto, que somente no grupo referente a satisfação
com a profissão, os homens apresentaram maior média que as mulheres. Ou seja, não se
pode associar a satisfação com a prática profissional e o sexo do fisioterapeuta.
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Quadro 1 - t-test - Satisfação com a prática profissional relacionada ao sexo

Grupos

Sexo

N

Média

Desvio
Padrão

Segurança com o
futuro da profissão

MASCULINO

22

8,91

3,715

FEMININO

81

8,62

3,031

MASCULINO

22

10,50

3,363

FEMININO

81

10,91

3,575

Reconhecimento dos MASCULINO
outros do trabalho
FEMININO
realizado
Condições físicas de MASCULINO
trabalho
FEMININO

22

20,91

4,319

81

21,26

4,104

22

9,09

4,937

81

9,44

3,972

Relação com os
colegas

MASCULINO

22

19,27

3,439

FEMININO

81

20,05

3,078

Satisfação com a
profissão

MASCULINO

22

21,59

5,114

FEMININO

81

20,42

4,236

Apoio da hierarquia

t

P

0,381

0,704

-0,487

0,627

-0,351

0,726

-0,351

0,726

-1,024

0,309

1,099

0,274

Idade

Na variável idade utilizou-se a correlação de Pearson (quadro 2) e obteve-se
igual número de correlações negativas e positivas, todas muito baixas (𝑅 ≤ 0,20).
Entretanto, o valor p mostra que as correlações não são significativas em todos os casos.
Não se pode dizer, dessa forma, que exista correlação entre idade e satisfação com a
prática profissional.

Quadro 2 - Pearson - Satisfação profissional relacionada à Idade
Segurança
com o futuro
da profissão
Idade

Reconhecimento
Condições
dos outros do
físicas de
trabalho
trabalho
realizado
-0,166
0,044
-0,046

Apoio da
hierarquia

R

-0,065

P

0,516

0,097

0,664

N

101

101

101

Relação
com os
colegas

Satisfação
com a
profissão

0,099

0,012

0,650

0,324

0,908

101

101

101
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Grupos Etários
Uma vez que não se encontrou correlação entre a idade e as dimensões da
satisfação com a prática profissional, optou-se por realizar uma nova análise com os
Grupos etários na busca de uma provável associação. As diferenças das médias entre os
grupos etários e as dimensões da satisfação com a prática profissional pelo teste ANOVA
comprovaram que não há diferença entre as médias dos grupos etários nas dimensões
estudadas. Sendo assim, não se pode afirmar que exista associação entre os grupos etários e
a satisfação com a prática profissional.

Quadro 3 - ANOVA - Satisfação profissional relacionada aos grupos etários

Segurança com
o futuro da
profissão

Apoio da
hierarquia

Reconhecimento
dos outros do
trabalho
realizado

Condições
físicas de
trabalho

N

Média

Desvio
Padrão

21 - 25

14

9,36

3,054

26 - 30

39

8,54

3,259

31 - 35

26

8,35

3,286

36 - 40

15

9,53

3,270

41 - 45

5

7,20

2,280

46 - 51

2

7,50

3,536

21 - 25

14

11,86

2,568

26 – 30

39

10,92

4,035

31 – 35

26

10,42

3,227

36 – 40

15

11,40

3,247

41 – 45

5

9,00

4,183

46 – 51

2

7,50

3,536

21 - 25

14

20,86

3,461

26 – 30

39

21,00

4,796

31 – 35

26

20,92

4,166

36 – 40

15

22,40

3,376

41 – 45

5

22,20

2,387

46 – 51

2

18,50

4,950

21 - 25

14

10,36

4,361

26 – 30

39

8,74

3,802

31 – 35

26

10,00

4,280

36 – 40

15

9,47

5,222

41 – 45

5

8,20

4,207

46 – 51

2

7,50

3,536

F

p

0,675

0,644

1,005

0,419

0,527

0,755

0,588

0,709
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(Continuação Quadro 3)

Relação com os
colegas

Satisfação com
a profissão

21 - 25

14

20,57

2,472

26 – 30

39

19,08

3,723

31 – 35

26

19,96

3,039

36 – 40

15

21,53

2,031

41 – 45

5

19,40

1,673

46 – 51

2

18,50

4,950

21 - 25

14

21,57

3,106

26 – 30

39

20,28

5,031

31 – 35

26

19,96

4,219

36 – 40

15

21,13

4,955

41 – 45

5

22,80

4,147

46 – 51

2

20,50

0,707

1,592

0,170

0,548

0,739

Estado Civil
Para a análise da variável Estado Civil, optou-se em agrupar os solteiros e
divorciados em um único grupo chamado “Não Casados”, pelo fato de haver somente um
elemento na categoria Divorciados. No que diz respeito à relação entre a satisfação e o
estado civil, verifica-se, pelo t-teste, que existe diferença significativa nas médias somente
da dimensão Segurança com o futuro da profissão (p = 0,04) sendo que os não casados
obtiveram maior média dos escores. Observou-se, no entanto, que a dimensão Relação com
os colegas possui maior média para os Casados e que no restante das dimensões, a média
mais elevada está no grupo dos Não casados.

Quadro 4 - t-teste - Satisfação profissional relacionada ao estado Civil

Estado Civil

N

Média

Desvio
Padrão

Segurança com
o futuro da
profissão

Não Casados

53

9,30

3,080

Casados

50

8,02

3,165

Apoio da
hierarquia

Não Casados

53

11,00

3,514

Casados

50

10,64

3,550

Reconhecimento
dos outros do
trabalho
realizado
Condições
físicas de
trabalho

Não Casados

53

21,47

4,254

Casados

50

20,88

4,019

Não Casados

53

9,87

4,029

Casados

50

8,84

4,297

t

p

2,081

0,040

0,517

0,606

0,726

0,470

1,251

0,214
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(Continuação Quadro 4)
Relação com os
colegas

Não Casados

53

19,64

3,459

Casados

50

20,14

2,814

Satisfação com
a profissão

Não Casados

53

21,09

4,275

Casados

50

20,22

4,604

-0,804

0,423

0,997

0,321

Habilitação Acadêmica
Na variável Habilitação Acadêmica também houve agrupamento de categorias
para análise das associações, sendo que as categorias Pós-graduação (Especialização e
MBA), Mestrado e Doutorado foram reunidos na categoria Pós-graduação. Pelos
resultados do t-teste, verificou-se que existem diferenças significativas entre a habilitação
acadêmica e as dimensões Segurança com o futuro da profissão (p = 0,004) e Condições
físicas de trabalho (p=0,012), sendo que, em ambas as dimensões, os pós-graduados
apresentaram menores médias.
Pode-se supor que essa menor satisfação nas dimensões apontadas faça com
que os profissionais busquem uma maior qualificação acadêmica.

Quadro 5 - t-teste - Satisfação profissional relacionada à habilitação acadêmica

Habilitação Acadêmica

N

Média

Desvio
Padrão

Bacharelado

20

10,50

3,103

Pós-graduação

83

8,24

3,047

Bacharelado

20

11,85

3,717

Pós-graduação

83

10,58

3,447

Reconhecimento dos outros Bacharelado
do trabalho realizado
Pós-graduação
Bacharelado
Condições físicas de
trabalho
Pós-graduação

20
83
20

21,95
21,00
11,15

4,904
3,935
3,100

83

8,94

4,298

Bacharelado

20

20,10

3,110

Pós-graduação

83

19,83

3,185

Bacharelado

20

21,40

4,806

Pós-graduação

83

20,49

4,357

Segurança com o futuro da
profissão
Apoio da hierarquia

Relação com os colegas
Satisfação com a profissão

T

P

2,966

0,004

1,459

0,148

0,922

0,359

2,636

0,012

0,340

0,734

0,818

0,415
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H2 – Há uma relação significativa entre a satisfação no trabalho dos fisioterapeutas
da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande com as variáveis da situação
profissional?

Curso Extra
Aplicando o t-teste verificou-se que existem diferenças significativas entre as
dimensões Segurança com o futuro da profissão (p = 0,003), Apoio da hierarquia (p =
0,008), Condições físicas de trabalho (p = 0,039) e Satisfação com a profissão (p = 0,010).
É fácil compreender que profissionais que procuram outro curso e, desse modo,
outra profissão, estejam menos satisfeitos com a profissão atual. Neste caso, supõe-se que
as médias mais baixas nas dimensões apontadas acima sejam decisivas para que os
profissionais procurem outros campos de atuação profissional.

Quadro 6 - t-teste - Satisfação profissional relacionada ao Curso Extra

Curso Extra

N

Média

Desvio
Padrão

Segurança com o
futuro da profissão

SIM

6

5,17

2,994

NÃO

75

9,32

3,163

Apoio da
hierarquia

SIM

6

7,67

4,179

NÃO

75

11,55

3,281

Reconhecimento
dos outros do
trabalho realizado

SIM

6

19,67

4,412

NÃO

75

21,44

4,224

Condições físicas
de trabalho

SIM

6

5,83

4,070

NÃO

75

9,49

4,111

Relação com os
colegas

SIM

6

20,17

2,994

NÃO

75

19,85

3,352

Satisfação com a
profissão

SIM

6

16,17

5,456

NÃO

75

20,99

4,228

t

P

-3,105

0,003

-2,734

0,008

-0,987

0,327

-2,100

0,039

0,222

0,825

-2,632

0,010

Tempo de Serviço
Estudou-se a associação entre a variável Tempo de Serviço e satisfação com a
prática profissional pela ANOVA (quadro 7). Verificou-se que as classes de tempo de
serviço e as dimensões da satisfação com a prática profissional não possuem associação
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(𝑝 ≥ 0,05). Dessa forma, o tempo de serviço não explica a satisfação profissional dos
fisioterapeutas estudados.

Quadro 7 - ANOVA - Satisfação profissional relacionada ao tempo de serviço

N

Segurança com
o futuro da
profissão

Desvio
Padrão

1

49

9,33

2,961

2

26

7,50

2,760

3

19

8,74

3,739

4

7

8,86

4,059

101

8,71

3,192

1

49

11,43

3,422

2

26

9,65

3,509

3

19

10,79

3,473

4

7

11,00

4,472

Total

Apoio da
hierarquia

Média

Total

101

10,82

3,551

1

49

21,12

4,428

Reconhecimento 2
dos outros do
3
trabalho
realizado
4

26

20,77

3,881

19

21,47

4,414

7

23,00

2,309

101

21,23

4,159

1

49

9,06

3,875

2

26

9,15

3,997

3

19

11,11

4,557

4

7

9,00

5,260

101

9,47

4,151

1

49

19,41

3,500

2

26

20,38

2,684

3

19

20,00

3,197

4

7

20,43

2,440

101

19,84

3,174

1

49

21,00

4,421

2

26

18,92

4,656

3

19

20,89

3,914

4

7

23,57

3,309

101

20,62

4,434

Total

Condições
físicas de
trabalho

Total

Relação com os
colegas

Total

Satisfação com
a profissão

Total

F

p

1,911

0,133

1,440

0,236

0,554

0,647

1,230

0,303

0,647

0,587

2,563

0,059
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Número de pacientes atendidos
O teste ANOVA foi aplicado para o estudo de associação entre a variável
Número de Pacientes e a satisfação com a prática profissional (quadro 8). Verificou-se que
as classes do número de pacientes e as dimensões da prática profissional não possuem
associação (𝑝 ≥ 0,05). Assim, o número de pacientes atendidos pelos fisioterapeutas não
explica a satisfação profissional desses profissionais.

Quadro 8 - ANOVA - Satisfação profissional relacionada ao número de pacientes
atendidos

N

Média

Desvio
Padrão

2

12

8,75

4,351

Segurança com 3
o futuro da
4
profissão
5

58

8,59

3,032

10

9,50

2,550

15

8,27

2,576

6

4

9,50

3,697

2

12

11,08

5,351

3

58

10,93

3,494

4

10

10,50

2,635

5

15

10,00

2,591

6

4

11,50

2,380

Apoio da
hierarquia

2

12

20,50

3,754

Reconhecimento 3
dos outros do
4
trabalho
5
realizado

58

20,84

4,154

10

23,00

3,590

15

21,00

4,088

6

4

23,25

4,856

2

12

8,83

4,282

3

58

9,40

4,369

4

10

9,60

3,627

5

15

9,67

3,792

6

4

10,50

5,447

2

12

19,33

2,640

Relação com os 3
colegas
4

58

19,98

3,502

10

20,90

1,792

5

15

19,60

2,694

Condições
físicas de
trabalho

F

p

0,264

0,931

0,252

0,938

0,797

0,555

0,240

0,944

0,700

0,625
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Satisfação com
a profissão

6

4

18,75

4,349

2

12

21,00

6,796

3

58

20,28

3,955

4

10

21,60

4,377

5

15

21,00

3,703

6

4

20,75

3,304

0,215

0,955

Quantidade de setores em que trabalha
Recorreu-se ao t-test para verificar a associação entre a variável que designa se
o profissional trabalha em um ou mais de um setor e a satisfação com a prática
profissional. Verificou-se que somente na dimensão Condições físicas de trabalho a
diferença entre as médias é significativa (p = 0,014), mostrando que existem associação
forte entre essa dimensão e o fato de o profissional trabalhar em mais de um setor, sendo
que profissionais que trabalham em um setor apenas possuem média menor do que os que
trabalham em mais de um setor.

Quadro 9 - t-teste Satisfação profissional relacionada à quantidade de setores em que
trabalha
Quantidade de
setores

N

Média

Desvio
Padrão

Segurança com
o futuro da
profissão

Um setor apenas

66

8,29

3,262

Mais de um setor

37

9,38

2,919

Apoio da
hierarquia

Um setor apenas

66

10,71

3,716

Mais de um setor

37

11,03

3,175

Reconhecimento
dos outros do
trabalho
realizado
Condições
físicas de
trabalho

Um setor apenas

66

20,88

4,439

Mais de um setor

37

21,73

3,509

Um setor apenas

66

8,62

3,906

Mais de um setor

37

10,70

4,352

Relação com os
colegas

Um setor apenas

66

19,95

2,916

Mais de um setor

37

19,76

3,586

Satisfação com
a profissão

Um setor apenas

66

20,50

4,585

Mais de um setor

37

20,97

4,206

F

p

-1,689

0,094

-0,434

0,665

-1,003

0,318

-2,490

0,014

0,304

0,762

-0,517

0,606
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Trabalho em outro hospital
Observando o quadro 10, verificou-se, por meio do t-test, que não existem
diferenças significativas entre a média das categorias e os grupos das dimensões da
satisfação com a prática profissional. Dessa forma, mesmo que em todas as dimensões os
profissionais que trabalham em outro hospital apresentarem médias menores, não há como
afirmar a associação entre a satisfação com a prática profissional e o fato do fisioterapeuta
possuir trabalho em mais de um hospital.

Quadro 10 - t-teste - Satisfação profissional relacionada ao trabalho em outro hospital
Trabalho em outro
hospital
Segurança com SIM
o futuro da
NÃO
profissão
SIM
Apoio da
hierarquia
NÃO

N

Média

Desvio
Padrão

49

8,41

3,095

51

9,00

3,305

49

10,80

2,858

51

10,86

4,171

Reconhecimento
dos outros do
trabalho
realizado
Condições
físicas de
trabalho

SIM

49

20,69

4,422

NÃO

51

21,47

3,880

SIM

49

9,10

4,298

NÃO

51

9,57

4,153

Relação com os
colegas

SIM

49

19,51

3,489

NÃO

51

20,18

2,868

Satisfação com
a profissão

SIM

49

20,27

4,102

NÃO

51

20,86

4,775

F

p

-0,923

0,358

-0,094

0,925

-0,935

0,352

-0,552

0,582

-1,045

0,299

-0,670

0,504

Horário semanal de trabalho
As categorias referentes às horas semanais de trabalho foram reagrupadas em
duas categorias: “Até 30 horas” e “Acima de 30 horas”, baseado na lei nº 8856 do
COFFITO, que determina que o Fisioterapeuta deverá prestar no máximo 30 horas
semanais de trabalho. Para verificar se a carga excessiva de trabalho interfere na satisfação
com a prática profissional do fisioterapeuta. A aplicação do t-test mostrou que somente a
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dimensão Condições físicas de trabalho obteve diferença significativa nas médias (p =
0,055), sendo que os profissionais com uma jornada maior que 30 horas de trabalho
semanal apresentaram média maior nesse item.

Quadro 11 - t-teste - Satisfação profissional relacionada ao horário semanal de trabalho
Horas semanais
de trabalho

N

Média

Desvio
Padrão

Até 30 horas
Mais de 30
horas
Até 30 horas
Apoio da
Mais de 30
hierarquia
horas
Reconhecimento Até 30 horas
dos outros do
Mais de 30
trabalho
horas
realizado

65

8,38

3,106

35

9,29

3,158

65

10,86

3,758

35

10,77

2,819

65

20,92

4,090

35

21,66

4,116

Até 30 horas
Mais de 30
horas
Até 30 horas
Mais de 30
horas
Até 30 horas
Mais de 30
horas

65

8,75

4,298

35

10,43

3,744

65

20,15

2,808

35

19,63

3,590

65

20,86

4,589

35

20,63

4,201

Segurança com
o futuro da
profissão

Condições
físicas de
trabalho
Relação com os
colegas
Satisfação com
a profissão

F

p

-1,376

0,172

0,135

0,893

-0,854

0,395

-1,942

0,055

0,808

0,421

0,249

0,804

Função de chefia
A aplicação do t-test mostrou médias maiores dos fisioterapeutas que ocupam cargo de
chefia em todas as dimensões da satisfação com a prática profissional, com significância
para as dimensões Segurança com o futuro da profissão (p = 0,037), Apoio da hierarquia
(p = 0,043), Reconhecimento dos outros do trabalho realizado (p = 0,001), Condições
físicas de trabalho (p = 0,06) e Relação com os colegas (p = 0,001), mostrando que a
ascensão na profissão pelo cargo de chefia alcançado, dispõe o profissional a ter maior
satisfação com a prática da profissão.
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Quadro 12 - t-teste - Satisfação profissional relacionada à função de chefia

Função de Chefia

N

Média

Desvio
Padrão

Segurança com
o futuro da
profissão

SIM

20

10,00

3,685

NÃO

83

8,36

2,974

Apoio da
hierarquia

SIM

20

12,25

3,416

NÃO

83

10,48

3,476

Reconhecimento
dos outros do
trabalho
realizado
Condições
físicas de
trabalho

SIM

20

23,80

2,913

NÃO

83

20,55

4,147

SIM

20

11,65

4,705

NÃO

83

8,82

3,867

Relação com os
colegas

SIM

20

21,45

1,849

NÃO

83

19,51

3,296

Satisfação com
a profissão

SIM

20

22,05

4,751

NÃO

83

20,34

4,323

F

p

2,108

0,037

2,049

0,043

3,303

0,001

2,814

0,006

3,539

0,001

1,560

0,122

Tipo de vínculo
Recorrendo-se ao teste ANOVA verificou-se que o tipo de vínculo tem
associação com a satisfação com a prática profissional nas dimensões Segurança com o
futuro da profissão (p = 0,018) e Condições físicas de trabalho (p = 0,003), com maior
média para quem tem mais de um vínculo e menor média para quem tem nomeação
definitiva, nos dois casos.
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Quadro 13 - ANOVA - Satisfação profissional relacionada ao vínculo empregatício

Tipo de Vínculo

Segurança com
o futuro da
profissão

Apoio da
hierarquia

Relação com os
colegas

Satisfação com
a profissão

Média

Desvio
Padrão

Nomeação Definitiva

21

7,14

2,575

Contrato Tempo Indeterminado

14

9,79

2,359

Contrato Tempo Determinado

16

9,25

2,933

Prestação de Serviço

45

8,47

3,455

Mais de um Vínculo

7

11,14

2,911

Nomeação Definitiva

21

10,38

3,106

Contrato Tempo Indeterminado

14

12,36

3,478

Contrato Tempo Determinado

16

11,69

3,219

Prestação de Serviço

45

10,18

3,921

Mais de um Vínculo

7

11,29

1,380

Nomeação Definitiva

21

20,62

3,201

14

22,29

5,045

16

21,31

3,665

45

20,71

4,506

Mais de um Vínculo

7

23,43

2,637

Nomeação Definitiva

21

7,10

3,659

Contrato Tempo Indeterminado

14

9,43

4,345

Contrato Tempo Determinado

16

8,13

3,384

Prestação de Serviço

45

10,29

3,917

Mais de um Vínculo

7

13,00

5,033

Nomeação Definitiva

21

20,14

2,414

Contrato Tempo Indeterminado

14

20,64

2,735

Contrato Tempo Determinado

16

19,75

3,130

Prestação de Serviço

45

19,24

3,625

Mais de um Vínculo

7

22,00

1,732

Nomeação Definitiva

21

20,52

4,412

Contrato Tempo Indeterminado

14

22,86

3,549

Contrato Tempo Determinado

16

21,56

2,683

Prestação de Serviço

45

19,53

4,846

Mais de um Vínculo

7

22,00

5,228

Reconhecimento Contrato Tempo Indeterminado
dos outros do
Contrato Tempo Determinado
trabalho
realizado
Prestação de Serviço

Condições
físicas de
trabalho

N

F

P

3,135

0,018

1,421

0,233

1,015

0,403

4,273

0,003

1,523

0,201

1,987

0,102

Tipo de Transporte
Aplicando-se o teste ANOVA verificou-se que não há diferença significativa
entre as dimensões da satisfação com a prática profissional e o tipo de transporte utilizado,
desse modo, pode-se dizer que o nível de satisfação nessas dimensões não está associado a
essa variável.
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Quadro 14 - ANOVA - Satisfação profissional relacionada ao tipo de transporte

Tipo de Transporte
Automóvel

N

Média

Desvio
Padrão

91

8,55

3,177

Transporte Alternativo

8

9,50

3,464

Ambos os transportes

4

10,00

2,582

103

8,68

3,172

91

10,87

3,557

Transporte Alternativo

8

10,75

3,105

Ambos os transportes

4

10,00

4,243

Total

103

10,83

3,519

Automóvel
Reconhecimento
Transporte Alternativo
dos outros do
trabalho
Ambos os transportes
realizado
Total

91

21,22

4,189

8

21,00

3,891

4

20,75

4,272

103

21,18

4,132

91

9,33

4,251

Transporte Alternativo

8

9,88

3,182

Ambos os transportes

4

9,25

5,058

103

9,37

4,173

91

19,95

3,188

Transporte Alternativo

8

19,25

3,105

Ambos os transportes

4

19,75

3,202

103

19,88

3,157

91

20,64

4,304

Transporte Alternativo

8

20,25

5,701

Ambos os transportes

4

22,25

5,852

103

20,67

4,438

Segurança com
o futuro da
profissão

Total
Automóvel
Apoio da
hierarquia

Automóvel
Condições
físicas de
trabalho

Total
Automóvel
Relação com os
colegas

Total
Automóvel
Satisfação com
a profissão

Total

F

p

0,686

0,506

0,117

0,890

0,033

0,968

0,063

0,939

0,179

0,836

0,288

0,751

Foi motivo de admiração e estranheza o fato de o tipo de transporte não
explicasse a satisfação com a prática profissional dos fisioterapeutas, visto que possuir um
automóvel pode ser considerado um determinante social, apresentando certa conotação de
status social. Para procurar explicar esse resultado, recorreu-se ao teste ANOVA e
verificou-se que há associação (p = 0,053) entre as variáveis Tipo de transporte utilizado e
Idade, sendo que os grupos de menor idade é que habitualmente utilizam os meios
alternativos de transporte. Pode-se supor, dessa forma, que fisioterapeutas mais jovens não
possuam seu próprio meio de transporte por ter pouco tempo de profissão, o que não
interfere na satisfação com a prática profissional.
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Quadro 15 - ANOVA - Satisfação profissional associando tipo de transporte e idade

Tipo de Transporte x Grupo de Idade

N

Média

Automóvel

Desvio
Padrão

89

3,74

1,153

Transporte Alternativo

8

2,75

0,707

Ambos os transportes

4

3,25

1,500

101

3,64

1,163

Total

F

p

3,026

0,053

3 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
É inquestionável a importância que a satisfação no trabalho representa no
desempenho do trabalhador em suas atividades laborais, por apresentar relação com a
alegria e satisfação, sendo também referida como sentimento agradável (Wagner &
Hollenbeck, 1999). A presente investigação encontrou como resultados os dados abaixo
relacionados, permitindo a análise dos mesmos com dados referenciados na argumentação
teórica deste trabalho.

3.1 - RESULTADOS DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS
Os resultados do estudo realizado apontam para uma população de
fisioterapeutas que atuam na área hospitalar participantes da pesquisa, composta pela
maioria (78,6%) do sexo feminino. No que refere à idade, constatou-se que os
fisioterapeutas formam uma população relativamente jovem, com aproximadamente 60%
dos casos com idade entre 26 a 35 anos. Quanto ao estado civil, há um equilíbrio entre dois
grupos – casados e os solteiros – com frequências muito próximas, sendo que a grande
maioria apresenta algum curso de pós-graduação. No que se refere às dimensões da
satisfação com a profissão, encontrou-se as maiores médias no grupo 5, que apontou para
um bom grau de relacionamento com os colegas como sendo o ponto de maior satisfação
do grupo investigado. Destacando-se o grupo 3 que apresentou a segunda maior média,
revelando a importância dada pelos entrevistados ao reconhecimento dos outros do
trabalho realizado.
121

Na análise da hipótese 1 que questiona a existência da relação da satisfação no
trabalho com as variáveis sócio-demográficas, no que se refere a satisfação com a
profissão, os homens apresentaram maior média que as mulheres. Contudo não foi possível
associar a satisfação com a prática profissional ao sexo do grupo estudado. Dessa forma há
uma confirmação da afirmação de Rodrigues (2008), de não haver diferença na satisfação
no trabalho entre homens e mulheres. Esse autor referiu a existência da problemática de
algumas organizações que fazem diferenciação entre homens e mulheres quando da
remuneração dos mesmos. Este resultado pode ser confrontado com a pesquisa de Pereira
(2010), que aplicando o mesmo questionário de Satisfação com a prática profissional,
encontrou resultados em que os elementos do sexo masculino apresentam uma média de
satisfação mais elevada em todas as dimensões da satisfação com exceção da dimensão
condições físicas do trabalho, embora só existam diferenças estatisticamente significativas
em relação à dimensão funcional da relação com os colegas.
No que se refere à idade os entrevistados apresentaram uma média de 31,2
anos, estando o grupo composto por profissionais com idade entre 21 e 51 anos. Porém o
grupo que apresenta maior percentual encontra-se entre 26 e 30 anos 38,6%. Obteve-se um
número igual de baixas correlações positivas e negativas, não podendo afirmar que a idade
explica a satisfação com a prática profissional dos entrevistados. Nem tão pouco nos
grupos etários se encontrou consideráveis médias que destacasse algum dos grupos na
relação satisfação. Estes resultados contrariam as pesquisas de Green, Ross e Weltz (1999),
referido por Rodrigues (2008), em que os autores verificaram que, de uma forma geral, os
trabalhadores com menos idade e com mais idade encontram-se mais satisfeitos, quando
comparados com aqueles de idades intermédias. Os autores ainda verificaram que os
trabalhadores mais velhos apresentam maiores indicadores de satisfação quando
comparados com os mais novos. Também contradizem as pesquisas de Robbins (2005), o
autor afirmou que neste aspecto há controvérsias, porém a satisfação no trabalho é maior
em trabalhadores até 60 anos.
Quanto ao estado civil a população estudada apresenta predomínio de dois
grupos: solteiros 50,5% e casados 48,5%. Pode-se destacar que somente na dimensão
Relação com os colegas os casados apresentaram médias mais elevadas. Porém, somente
na dimensão Segurança com o futuro da profissão, os não casados obtiveram diferença
significativa nas médias. Tais resultados podem ser confrontados com os encontrados por
Pereira (2010) que também afirmou não haver encontrado diferenças significativas entre o
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estado civil e as dimensões da satisfação. Porém, a autora afirmou ter encontrado um fator
de relevância relacionado aos viúvos, que apresentam uma média de satisfação mais
elevada em relação às dimensões segurança com o futuro da profissão, condições físicas de
trabalho, satisfação com a profissão, reconhecimento pelos outros do trabalho realizado e
relação com os colegas. Nesta pesquisa com os fisioterapeutas da área hospitalar,
entretanto, não houve participantes viúvos.
Na variável Habilitação Acadêmica a grande maioria dos entrevistados já fez
uma pós-graduação Especialização ou MBA (76,7%), e desses verificou-se existirem
diferenças significativas entre a Habilitação acadêmica e as dimensões Segurança com o
futuro da profissão e Condições físicas de trabalho. Tais resultados corroboram com
Werther e Davis (1983) e Davis e Newstrom (1992), em que os indivíduos em níveis
ocupacionais mais elevados tendem a estar mais satisfeitos com o trabalho (referido por
Seco 2000). Também com Peterson e Dunnagan (1998) referido por Marqueze e Castro
Moreno (2005), ao avaliar funcionários de uma universidade do norte dos Estados Unidos,
que verificaram que o grau de instrução apresentou relação positiva com a satisfação no
trabalho.

3.2 - RESULTADOS DOS DADOS DO CONTEXTO PROFISSIONAL
Quanto às variáveis do contexto profissional, o item Tempo de Serviço
apresentou profissionais com tempo mínimo de 1 ano e máximo de 16 anos, com maior
número de fisioterapeutas na categoria de 04 à 05 anos (48,5%). Pode-se verificar também
que referente ao número de pacientes atendidos, o mínimo encontrado foi de 5 pacientes e
o máximo de 30. A maioria dos entrevistados afirmou atender um número entre 10 e 14
pacientes (58,6%). Quanto ao local de trabalho há uma distribuição equilibrada entre
enfermaria e UTI-Adulto. Destacando-se que há um grupo de fisioterapeutas que trabalha
em mais de um setor. A pequena maioria dos entrevistados afirmou não trabalhar em outro
hospital, sendo que 49,5% dos profissionais afirmaram trabalhar em outro hospital e,
desses, a maioria trabalha em hospitais particulares.
Quando analisado o item Tempo de serviço em relação à satisfação, verificouse que as classes de tempo de serviço e as dimensões da satisfação com a prática
profissional não possuem associação, de forma que o tempo de serviço não explica a
satisfação profissional dos fisioterapeutas estudados.

Sobre o tempo de serviço os
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resultados desta pesquisa foram contrários ao que afirmou Robbins (2005), uma vez que o
autor referiu existir uma influência da antiguidade no emprego com a satisfação com o
trabalho. Entretanto, Pereira e Rodrigues (2010) afirmaram existir uma correlação negativa
entre os fatores tempo de serviço e satisfação dos fisioterapeutas. Dos entrevistados, 58,6%
afirmou atender entre 10 e 14 pacientes, entretanto não se encontrou relação do mesmo
com a satisfação com a prática profissional. Contudo, vale destacar a resolução do
COFFITO nº 387/2011 que determina o parâmetro de assistência fisioterapêutica no âmbito
hospitalar considerando-se um horário de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais.
Tal resolução aponta o setor enfermaria/leito comum – 2 consultas e 10
atendimentos; enfermaria/leito especializado – 2 consultas e 8 atendimentos; unidade de
terapia intensiva/semi/urgência/emergência (adulto) – 1 consulta e 6 atendimentos; unidade
de terapia intensiva/semi/urgência/emergência (neo-natal e pediátrico) – 1 consulta e 6
atendimentos.
Referente ao Setor de trabalho, tão pouco se encontrou diferenças significativas
entre a média das categorias agrupadas e as dimensões da satisfação. Os fisioterapeutas que
trabalham em outro hospital apresentaram menores médias em todas as dimensões, porém
não há como afirmar a associação entre a satisfação e o fato do fisioterapeuta possuir
trabalho em mais de um hospital.
As conclusões apontadas reiteram o posicionamento de Campos e Bonassa
(n.d), que afirmou que na área da saúde as baixas remunerações dos profissionais, acabam
forçando-os a trabalhar em dois lugares ou mais. Gerando a falta de estímulo e insatisfação
de profissionais e pacientes. Podendo nesse contexto estar incluído o fato do profissional
trabalhar em mais de um setor, por força de necessidades econômicas.

Para os autores

Wagner e Hollenbeck (1999) as tarefas simples e repetitivas podem gerar enfado e
insatisfação, sendo fator constante nos profissionais de saúde. Na área hospitalar esse fato
também ocorre e somando-se o fator de um profissional que possui mais que uma jornada
de trabalho, muitas vezes os mesmos acabam por desenvolver atividades que passam a ser
rotineiras e enfadonhas.
O item Horário de Trabalho destacou que a maioria dos entrevistados trabalha
até 30 horas semanais. Enfatizando que 34,7% das pessoas possuem horário de trabalho
maior que 30 horas semanais. A grande maioria da população não exerce função de chefia
e o vínculo empregatício encontrado em maior frequência foi a prestação de serviço,
seguido pela nomeação definitiva.
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As horas trabalhadas apresentaram uma diferença significativa na dimensão
Condições físicas de trabalho. Destacando-se que os profissionais que apresentam carga
horária superior a 30 horas, apresentam maiores médias nesse item. A análise dos
resultados no que se refere ao número de horas trabalhadas vem ao encontro de uma Lei
Federal nº 8856 do COFFITO, que determina que o Fisioterapeuta deverá prestar no
máximo 30 horas semanais de trabalho.

Dessa forma, por meio desses inquéritos

verificou-se que a carga excessiva de trabalho tem associação com e possui maiores
médias na satisfação com a prática profissional do fisioterapeuta, contrariando as
expectativas de que tal fator servisse como causa de insatisfação.
Quanto ao Tipo de vínculo, observou-se uma associação do mesmo à satisfação
nas dimensões Segurança com o futuro da profissão e Condições físicas de trabalho, com
maior média para quem tem mais de um vínculo e menor média para quem tem nomeação
definitiva, nos dois casos. Tal associação pode ser explicada pelo fato de que profissionais
com nomeação definitiva trabalham em hospital público e, dessa forma, não possuem a
mesma segurança com o futuro da profissão, visto que não visualizam uma melhora
significativa de renda e consideram ruins as condições físicas de trabalho pela notória
estrutura deficitária dos hospitais públicos dos municípios estudados. Sobre os tipos de
vínculos de trabalho os resultados contradizem o que afirmou Robbins (2005), em que há
uma relação da estabilidade no trabalho com a satisfação, afirmando que ambas estão
relacionadas positivamente.
No que refere aos fisioterapeutas que ocupam cargo de Chefia encontrou-se
uma relação com a satisfação em todas as dimensões, com destaque para a Segurança com
o futuro da profissão, Apoio da hierarquia, Reconhecimento dos outros do trabalho
realizado, Condições físicas de trabalho e Relação com os colegas. Tal resultado serve de
suporte para que se afirme que a ascensão na profissão pelo cargo de chefia alcançado, se
apresenta como fator para que o profissional tenha maior satisfação com a prática
profissional. Essas respostas encontradas reiteram a afirmação de Francês (1984), que
apontou pesquisas que comprovaram de uma forma ampla a satisfação ligada à liderança
tem uma correlação pequena com a satisfação geral e que embora as variáveis interpessoais
não apresentem influência fundamental, não se deve negligenciá-la por oferecer subsídios
para a conduta dos superiores hierárquicos.
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3.3 - RESULTADOS DOS DADOS DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Neste ponto foi feita uma separação dos itens referentes à satisfação e
motivação no trabalho propriamente ditas, de forma a destacar as variáveis que explicitam
o posicionamento dos entrevistados sobre o tema abordado.
No que tange ao ponto questionado sobre Gostar do setor em que trabalha
encontrou-se uma esmagadora maioria (96,1%) que afirmou estar satisfeito no setor em
que trabalha e da minoria que se encontrava insatisfeita, a metade apresentou como
justificativa ter sido escalado para o setor em que se encontrava e a outra metade afirmou
que o setor de origem encontrava-se em reforma. Neste tópico é oportuno referir as
considerações apresentadas por Wagner e Hollenbeck (1999), que apontam o papel
organizacional como determinante na satisfação ou insatisfação no trabalho. Em que a
expectativa do trabalhador é levada em consideração, e o local em que o trabalhador
melhor se adapta no desempenho de suas atividades se encaixa perfeitamente neste tópico.
Sobre a possibilidade de recebimento de incentivos para continuidade no
aprendizado, a grande maioria (70,6%) afirmou não contar com este estímulo na unidade
hospitalar em que desempenha suas atividades. A grande maioria (81,6%) dos
entrevistados afirmou estar insatisfeita com o salário recebido, dos fisioterapeutas
inquiridos 58,8% respondeu já terem pensado em mudar de trabalho.
Este quadro representa uma realidade que não é exclusiva dos profissionais
fisioterapeutas, sendo encontrada em diversas outras categorias profissionais. No entanto
como aponta Malagón-Londoño (n.d), essa continuidade de aprendizado deve ser uma
preocupação de todos, governantes e meios acadêmicos, na busca de alcançar a qualidade e
afirmou ainda que na área de saúde essa prática “deve ser cumprida pelos especialistas,
generalistas, técnicos e tecnólogos e por todos aqueles que tenham a missão de prestar
serviços em todos os níveis” (in Malagón-Londoño, Morera & Laverde, 2010, p.355).
No que se refere à estrutura física e materiais necessários no trabalho a maioria
dos entrevistados (40,8%) afirmou contarem com uma boa estrutura física em seu trabalho.
Já no que se refere aos materiais necessários, 63,1% dos entrevistados afirmou não contar
com os mesmos no ambiente hospitalar.
Marqueze e Castro Moreno (2005) referiram sobre a adaptação do ambiente de
trabalho ao homem, nesse contexto podemos inserir a importância de uma estrutura física
eficaz como sendo essencial, bem como a necessidade da aquisição de materiais
necessários para o bom desempenho dos profissionais em seu ambiente de trabalho.
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Martinez e Paraguay (2003) apontaram para fatores relacionados às condições e ao
ambiente de trabalho como causadores da satisfação com o mesmo, onde as condições
físicas e os materiais necessários também são incluídos como variáveis de fundamental
importância.
A relação com a chefia, colegas, demais membros da equipe e com o usuário
também foi analisada e apresentou como resultados que a maioria classificou como Muito
Boa a relação com a chefia (58,0%) e com os colegas (50,6%). Quanto à relação com a
equipe e com os usuários a maioria – 51,5% e 53,9%, respectivamente – dos inquiridos
declararam apresentar uma boa relação. Um pequeno percentual classificou alguma relação
como Razoável e não se encontrou respostas classificando como Má ou Muito má as
relações com os grupos referidos. Relacionado ao fator liderança destaca-se a afirmação de
Bergamine (1994), de que toda liderança envolve duas ou mais pessoas, sendo um
processo de influência exercido de forma intencional, por parte do líder sobre seus
seguidores (referido por França, 2006). Essa influência se reflete no nível de satisfação de
seus liderados, podendo de uma forma indireta apresentar uma repercussão no
relacionamento com os usuários e os outros membros da equipe. Vergara (1999)
compartilha do mesmo pensamento, uma vez que afirmou que a liderança está associada a
estímulos e incentivos que podem provocar motivação nas pessoas para realização da
missão, da visão e objetivos organizacionais (referido por França, 2006).
A satisfação relacionada aos colegas de trabalho e demais membros da equipe
segundo Wagner & Hollenbeck (1999), deve ser tratada com devido valor uma vez que o
ambiente social serve como fontes primárias de satisfação ou insatisfação. O trabalhador
pode encontrar-se satisfeito com seus colegas e supervisores devido à cooperação mútua no
ambiente de trabalho.
Com relação à satisfação com o salário recebido, apresentou-se como sendo um
fator de grande insatisfação. A grande maioria dos entrevistados (81,6%) afirmou estar
insatisfeita com o salário recebido. Dessa população 58,8% respondeu já terem pensado em
mudar de trabalho.
Quanto à insatisfação com a remuneração há que se considerar a relação
existente entre a percepção de equidade que cada indivíduo possui, o que cada um deseja
na atribuição que recebe como remuneração de forma a suprir suas necessidades
financeiras individualmente. Destacando a importância dada pela pessoa a este fator, de
forma principal pela percepção da remuneração como forma de reconhecimento (Locke,
1976 referido por Rodrigues, 2008). Entretanto não se pode desconsiderar a situação de
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baixa remuneração que os profissionais de saúde encontram de uma forma geral, o que
ocasiona a situação que é de certa forma corriqueira dentro das instituições de saúde, em
que os profissionais realizam dupla ou tripla jornada de trabalho (Campos e Bonassa (n.d.)
em Gonçalves et al. 2006).
Por último, quanto ao Tipo de Transporte utilizado pelos fisioterapeutas
encontrou-se a grande maioria (88,3%) que se utiliza do automóvel para se locomover até
o trabalho. Em uma análise da satisfação desses profissionais relacionados ao meio de
transporte utilizado, verificou-se que não há associação entre as dimensões da satisfação
com a prática profissional e o tipo de transporte utilizado. Entretanto conseguiu-se
relacionar uma associação entre o tipo de transporte e a idade dos fisioterapeutas
entrevistados.
Essa análise da satisfação do fisioterapeuta com o meio de transporte permite
verificar qual a importância desta variável no contexto profissional. Baseado nos resultados
encontrados pode-se referir à teoria de Locke (1968), em que os valores de cada indivíduo
determinarão seu próprio comportamento, e o meio de transporte utilizado pode aqui
apenas apresentar uma aquisição que vem por meio do acúmulo de capital conseguido
conforme a idade do profissional, não interferindo dessa forma na satisfação com a prática
profissional.

4 - CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Muitas tem sido as abordagens conceituais da satisfação no trabalho. Rodrigues
(2009) apresentou a afirmação que de forma especial abrange uma grande parte das
abordagens sobre esse tema. O autor resume que a satisfação profissional tem por objetivo
dar resposta a um estado emocional positivo ou de uma atitude positiva face ao trabalho,
considerando as experiências do trabalhador em um contexto de trabalho, dessa forma a
satisfação é um sentimento e um modo de se sentir positivo perante as situações de
trabalho (Rodrigues, 2009).
A busca da satisfação no trabalho no âmbito hospitalar é uma preocupação que
tem despertado a curiosidade de diversas grupos e categorias de profissionais da área da
saúde. Tal preocupação apresenta como possíveis justificativas a procura na
implementação da qualidade do atendimento aos usuários dos serviços de saúde, bem
como a otimização dos recursos destinados a essa prestação de serviço. Possibilitando uma
melhora na distribuição de recursos, e uma valorização e melhor aproveitamento dos
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recursos humanos aplicados nesse setor. Analisando por este prisma a ênfase na busca da
Satisfação no trabalho pode ser considerada como uma forma de vantagem competitiva
dentro de uma organização em constante crescimento, como é ocaso da organização
hospitalar.
Conhecer a importância da satisfação no trabalho para os fisioterapeutas que
atuam na área hospitalar nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande permitiu obter acesso a
essa categoria profissional quase que de forma geral na região estudada, em se tratando da
área hospitalar e não só de um grupo reduzido. Embora inicialmente fosse propósito desta
pesquisa uma investigação de um grupo reduzido de unidades hospitalares, um
redirecionamento permitiu um alcance maior em que foram investigados hospitais de uma
região envolvendo dois municípios em quase sua totalidade. Essa aproximação permitiu o
convívio com as realidades vividas por esses profissionais em seu ambiente de trabalho, e
conhecer de perto alguns dos fatores que influenciam no processo de construção da
satisfação profissional.
No percurso da elaboração desta dissertação deparou-se inicialmente com
alguns desafios limitadores. Inicialmente constatamos a existência de pouco material
bibliográfico e técnico científico sobre satisfação no trabalho direcionado para o
fisioterapeuta. A maioria dos conteúdos encontrados era voltada à satisfação dos usuários
do serviço de fisioterapia e não especificamente voltados para o alvo desta pesquisa. Outro
fator limitador foi constatar o pequeno número de profissionais que inicialmente seriam
alcançados pela pesquisa diante dos hospitais que haviam sido selecionados quando ainda
no pré-projeto. Diante desse fato deu-se início a uma pesquisa mais ampla em que
conseguimos alcançar uma grande parcela da população alvo. No decorrer do período de
aplicação dos questionários houve um fator que também contou negativamente quanto a
questão sobre o número de participantes da pesquisa, em um dos hospitais públicos
incluídos na pesquisa foram demitidos 7 fisioterapeutas.
No entanto, foi motivo de grande satisfação constatar a presteza da colaboração
de todos os elementos envolvidos nesse processo. Desde o início com a aprovação pelo
comitê de ética da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, e durante todo o
percurso com a participação sempre pronta dos coordenadores de fisioterapia bem como da
participação dos demais profissionais fisioterapeutas.
No tocante às análises realizadas para a comprovação das hipóteses levantadas, os
resultados no que se refere à hipótese 1 (Há uma relação significativa entre a satisfação no
trabalho dos fisioterapeutas da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande associado às
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variáveis sócio-demográficas?) - onde a população é relativamente jovem, com predomínio
de idade entre 26 e 35 anos, composta em sua maioria por mulheres. A idade e o estado
civil não se apresentaram como sendo fator determinante na satisfação desses profissionais,
entretanto os casados apresentaram maiores médias no que diz respeito à relação com os
colegas de trabalho os não casados apresentam maiores médias no que diz respeito à
segurança com o futuro da profissão. Sobre as habilitações acadêmicas destacaram-se os
fisioterapeutas que tinham alguma pós-graduação, e desses os tópicos de maior satisfação
foram segurança com o futuro da profissão e condições físicas de trabalho. Dos
entrevistados apenas uma minoria afirmou ter algum outro curso, que na maioria não tinha
relação com a área de saúde; dessa forma, a hipótese 1 é considerada positiva nas variáveis
sexo, habilitação acadêmica e negativa para as variáveis idade e estado civil.
No que se refere à hipótese 2 (– Há uma relação significativa entre a satisfação
no trabalho dos fisioterapeutas da área hospitalar de Cuiabá e Várzea Grande associado às
variáveis da situação profissional?)- encontrou-se a maioria dos fisioterapeutas com tempo
de trabalho entre 1 e 4 anos, porém sem indicativo de que essa variável seja fator de
satisfação no trabalho. Quanto ao número de pacientes atendidos a maioria dos
entrevistados afirmou atender um número entre 10 e 14 pacientes, e no que se refere ao
local de trabalho há um equilíbrio entre dois maiores grupos: enfermaria e UTI adulto.
Entretanto tanto o tempo de serviço, o número de pacientes atendidos, quanto o
setor em que trabalha não apresentaram relação direta com a satisfação dos fisioterapeutas
estudados.
Quanto ao número de horas trabalhadas, a maioria dos fisioterapeutas
entrevistados afirmou trabalhar até 30 horas semanais, com a minoria afirmando trabalhar
mais de 30 horas semanais e sendo o grupo com maior satisfação relacionada ao trabalho.
O Vínculo empregatício encontrado em maior frequência foi a prestação de
serviço, encontrando-se uma associação da satisfação à essa variável nas dimensões
Segurança com o futuro da profissão e Condições físicas de trabalho.
Quanto ao cargo de Chefia, observou-se que há uma relação com a satisfação
de uma forma geral, abrangendo todas as dimensões avaliadas. Constatou-se também que
a maioria dos entrevistados classificou como boa a estrutura física e que não contam com o
material necessário para o trabalho.
A grande maioria afirmou gostar do setor em que trabalha e os que afirmaram
não gostar justificaram-se terem sido escalados para o setor em que se encontravam ou por
terem o setor de origem em reforma.
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No que se refere à Relação com os colegas, chefia, demais membros da equipe
e usuários os entrevistados afirmaram, em sua maioria, ser muito boa e boa.
A população avaliada afirmou utilizar-se do tipo de transporte automóvel em
sua maioria e este apresentou relação com a satisfação no trabalho quando associado à
idade.
A satisfação com o salário foi um dos tópicos de grande reclamação da maioria
dos participantes desta pesquisa, que afirmaram estarem insatisfeitos de forma quase que
unânime com o salário recebido.
Este trabalho não teve a pretensão de se apresentar como resposta às questões
relacionadas à satisfação no trabalho dos fisioterapeutas que atuam na área hospitalar,
entretanto espera-se ter contribuído para compreensão da importância da problemática e
trazer luz a um assunto que é tão relevante para o crescimento e valorização não só dos
profissionais, mas da profissão.
A sugestão que se faz aos gestores governamentais e coordenadores de serviço
é que possam utilizar-se deste material desenvolvido com a opinião dos profissionais que
atuam diretamente com os pacientes no setor terciário, para tomada de decisões e
planejamento de novas condutas referentes à gestão de recursos humanos. Espera-se
também que este trabalho sirva de incentivo para que os colegas fisioterapeutas possam
descobrir um meio de comunicação com seus gestores para se fazerem ouvidos quanto às
suas reais necessidades de trabalho.
Como sugestão de possíveis investigações apresenta-se uma análise no campo
da satisfação de forma mais abrangente, alcançando preferencialmente todas as categorias
profissionais dos hospitais nos municípios em questão neste estudo. Desta forma podendose fazer uma comparação dos dados da categoria profissional em análise neste estudo, com
dados das demais categorias profissionais.
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ANEXOS

Anexo I - Instrumento de recolha de dados

Questionário
Este questionário destina-se a recolher dados que serão utilizados
como base para um projeto de Mestrado em Gestão pela UTAD (
Universidade Trás os Montes e Alto D’ouro – Portugal). Através deste
questionário desejamos conhecer o perfil dos funcionários, bem como
a satisfação dos mesmos com o trabalho que realizam.
Sua colaboração é extremamente necessária.
Suas respostas serão guardadas em sigilo e confidenciais.

Parte I
1- Sexo:

Masculino
Feminino

2 - Idade_______ anos

3-Estado Civil:
Solteiro

1

Casado/União estável

4- Habilitações Acadêmicas:
Bacharelado

2 Divorciad

3

Viúvo

4

1

Especialização/
MBA
Mestrado

2
3
4

Doutorado

5

Pós- Doutorado
Outros

6
7

5- Possui outro curso além do curso de Fisioterapia?
Qual?___________________
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6- Tempo de serviço: Há quantos tempo trabalha neste hospital? _____
anos.

7- Indique o setor em que trabalha neste serviço.
Enfermaria
Emergência (Box)
UTI Adulto

Outros
_______________

UTI Neo/Pediatrica

8- Está no setor em que gostaria de estar?

Sim

Não

Se não. Por que está neste setor._____________________________

9- Trabalha em outro hospital? Público ou privado?
Sim
Não
Público
Privado

10-

De que meio de transporte você se utiliza para trabalhar?

Automóvel
Motocicleta
Bicicleta
A Pe´
Transporte público coletivo

11-

Quantos pacientes atende por dia? ______________________

12Como você considera a estrutura física de onde desempenha os
cuidados com os pacientes:
Muito bom
Bom
Razoável
Ruim
Muito ruim
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13Você conta com todos os materiais necessários para o desempenho
de suas atividades profissionais?
Sim
Não

14 -Classifique sua relação com:
Muito
Boa
boa
Chefia
Colegas
de
profissão
Membros
da equipe

Rasoável

Má

Muito
Má

Usuários

15 - Horário Semanal:
30 horas semanais
40 horas semanais
Outros
(Descreva por favor)______________________

16 Você está satisfeito com o salário recebido pelo trabalho que
executa?
Sim
Não
17 Você recebe possibilidades de continuidade de aprendisagem em
sua área de formação profissional (educação continuada)?
Sim

Não

140

18 Tipo de vínculo:
Nomeação definitiva
Contrato de trabalho por tempo
indeterminado
Contrato de trabalho por tempo
determinado
Prestação de serviço
Outro(especifique)

____________________________

19 Já pensou em mudar de trabalho? Por que?
Sim
Não
20 Tem função de gestão ou de chefia no serviço?
Sim
Não
Parte II
Questionário de Satisfação com o Trabalho
Abaixo vai encontrar um conjunto de afirmações relativas ao modo como vê ou sente o seu
trabalho e o que lá se passa. Assinale em que medida concorda ou discorda com essas
informações.
Se assinalar
A significa que discorda totalmente com afirmação
B significa que discorda bastante com a afirmação
C significa que discorda parcialmente com a afirmação
D significa que concorda parcialmente com a afirmação
E significa que concorda bastante com a afirmação
F significa que concorda totalmente com a afirmação
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(J.Pais Ribeiro- Questionário de Satisfação com o trabalho, 2002)
1 Ninguém reconhece que sou um bom profissional

A

B

C

D

E

F

2 O meu trabalho é muito rotineiro

A

B

C

D

E

F

3 O progresso na minha carreira é muito lento

A

B

C

D

E

F

4 O meu chefe directo dá-me sugestões para eu fazer melhor o meu trabalho

A

B

C

D

E

F

5 A minha profissão é uma profissão com segurança para o futuro

A

B

C

D

E

F

6 As pessoas reconhecem quando faço as coisas bem feitas

A

B

C

D

E

F

7 A minha relação com os meus colegas é boa

A

B

C

D

E

F

8 A administração da minha empresa tem uma politica clara

A

B

C

D

E

F

9 As condições de trabalho no meu serviço são confortáveis

A

B

C

D

E

F

10 O meu tipo de trabalho dá poucas oportunidades para progredir

A

B

C

D

E

F

11 O meu chefe directo dá-me todo o apoio de que preciso

A

B

C

D

E

F

12 O meu trabalho permite-me a expressão de criatividade

A

B

C

D

E

F

13 A administração da minha empresa explica bem a sua politica

A

B

C

D

E

F

14 a minha profissão dá-me oportunidade de desenvolver novos métodos

A

B

C

D

E

F

15 Os meus chefes estimulam-me a fazer melhor o meu trabalho

A

B

C

D

E

F

16 A minha profissão dá-me oportunidades de promoção

A

B

C

D

E

F

17 As condições físicas do meu local de trabalho são agradáveis

A

B

C

D

E

F

18 Os meus colegas dão-me sugestões e ajudam-me a melhorar o meu
trabalho

A

B

C

D

E

F

19 O meu superior imediato ajuda-me a realizar melhor o meu trabalho

A

B

C

D

E

F

20 Não gosto das pessoas com quem trabalho

A

B

C

D

E

F

21 Ninguém reconhece o meu trabalho

A

B

C

D

E

F

22 Fiz amizades muito duradouras entre os meus colegas

A

B

C

D

E

F

23 As condições de trabalho no meu serviço são boas

A

B

C

D

E

F

24 Os meus colegas não me tratam bem

A

B

C

D

E

F
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Anexo II - Autorização para utilização do instrumento de pesquisa

Autorizo a utilização da escala pedida
José Luis Pais Ribeiro
jlpr@fpce.up.pt
mobile phone: (351) 965045590
web page: http://sites.google.com/site/jpaisribeiro/
>
> Professor José Luiz, por motivos de problemas no servidor dos emails,
foi
> perdido o email em que o senhor havia concedido a autorização para
utilização
> de sua escala em minha pesquisa. Gostaria de contar com sua gentileza
para
> reenviar-me a autorização. Serei muito grata.Else Saliés Fonseca.
>
>
> From: elsesalies@hotmail.com
> To: jlpr@fpce.up.pt
> CC: vmcpr@utad.pt; marcilio.sampaio@hotmail.com
> Subject: Contato pedindo autorização
> Date: Tue, 1 Feb 2011 23:57:39 -0300
>
>
>
> Prezado Professor Doutor José Luiz Pais Ribeiro,meu nome é Else Saliés
Fonseca.
> Sou mestranda em Gestão pela UTAD através do convênio Luso-Brasileiro.
Tive
> acesso ao seu questionário de Satisfação com a Prática Profissional,
que vem ao
> encontro do que pretendo avaliar, a Satisfação no trabalho dos
Fisioterapeutas
> em UTI neo natal. Para tanto fui orientada pelo meu orientador Prof.
Dr. Vitor
> Rodrigues a procurá-lo para pedir sua autorização para utilização de
seu
> questionário em minha pesquisa.Portanto gostaria de nesse primeiro
contato pedir
> sua autorização para a utilização de seu questionário em minha
pesquisa, bem
> como da autorização para possíveis adaptações para o português do
> Brasil.Aguardo sua resposta, colocando-me a disposição para possíveis
> esclarecimentos.Grata.Else Saliés.
>
> -> This message has been scanned for viruses and
> dangerous content by MailScanner, and is
> believed to be clean.
>
>
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Anexo IV - Matriz da base de dados

Name

Width

Label

Id
Sexo
Idade
Est_Civ
Hab_Acad
Hab_Acad_Cod
Curso_Extra

8
8
8
8
8
8
8

Curso_Rel
Temp_Serv
Setor_Enf
Setor_Eme
Setor_UTI_Ad
Setor_UTI_Ne
Setor_Outros
Gosta_Setor
N_Gosta_Setor
Trab_Out_Hosp
Out_Hosp_PubxPar
Trans_Tipo_Cod
Trans_Tipo
Num_Pac
Est_Fis
Mater_Nec
Rel_Chef
Rel_Cole
Rel_Equi
Rel_Usua
Hor_Sem
Satisf_Sal
Educ_Cont
Vinc_Emp_Cod
Vinc_Emp
Mudar_Trab

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Motivo_Insat_Fin

8

Motivo_Estrut_Trab

8

Motivo_Stress

8

Motivo_Não_Valor
Motivo_Incomp_Hor

8
8

Motivo_Falta_Oport_Trab
Fun_Chefia
Q1inv
Q1
Q2inv
Q2
Q3inv
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Values
None
{1, MASCULINO}...
None
{1, SOLTEIRO}...
{1, BACHARELADO}...
{1, BACHARELADO}...
{1, SIM}...
{1, RELACIONADO ÁREA
SAÚDE}...
None
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{2, PORQUE FUI ESCALADA}...
{1, SIM}...
{1, PUBLICO}...
{1, Automóvel}...
{1, AUTOMÓVEL}...
{1, SIM}...
{1, MTO BOM}...
{1, SIM}...
{1, MTO BOA}...
{1, MTO BOA}...
{1, MTO BOA}...
{1, MTO BOA}...
{1, 30 HORAS}...
{1, SIM}...
{1, SIM}...
{1, NOMEAÇÃO DEFINITIVA}...
{1, NOMEAÇÃO DEFINITIVA}...
{1, SIM}...
{1, INSATISFAÇÃO
SALARIAL}...
{1, INSATISFAÇÃO
SALARIAL}...
{1, INSATISFAÇÃO
SALARIAL}...
{1, INSATISFAÇÃO
SALARIAL}...
{6, INCOMP_HOR}...
{1, INSATISFAÇÃO
SALARIAL}...
{1, SIM}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...

Columns

Measure
8
8
8
8
8
9
8

Ordinal
Nominal
Ordinal
Nominal
Scale
Scale
Nominal

8
8
8
8
14
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Nominal
Ordinal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Scale
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Ordinal
Scale
Nominal
Scale
Scale
Scale
Scale
Ordinal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

8 Scale
8 Scale
8 Scale
8 Scale
8 Scale
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Scale
Nominal
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
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Q10inv
Q10

8
8

{1, A}...
{1, A}...

8 Scale
8 Scale

Variables in the working file
Page 1

Name

Width

Label

Values

Columns

Measure

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20inv
Q20
Q21inv
Q21
Q22
Q23
Q24inv
Q24
Idade_Agrup
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Est_Civ_Cod
Setor_Cod

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5 Idade (Binned)
8
8
8
8
8
8
8
8

{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, a}...
{1, a}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, A}...
{1, <= 20}...
None
None
None
None
None
None
{1, Não Casados}...
{1, Um setor apenas}...

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
13
8
8
8
8
8
8
13
8

Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Ordinal
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale

Hor_Sem_Cod

8

{1, Até 30 horas}...

13 Scale

Variables in the working file
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