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"O caminho da vida pode ser o da liberdade e da  

beleza, porém, desviamo-nos dele.  

A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou  

no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar  

a passo de ganso para a miséria e os morticínios.  

Criamos a época da produção veloz, mas nos  

sentimos enclausurados dentro dela.   

A máquina, que produz em grande escala,  

tem provocado a escassez.  

Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa  

inteligência, empedernidos e cruéis.  

Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.   

Mais do que máquinas, precisamos de  

humanidade; mais do que de inteligência, precisamos de   

afeição e doçura!   

Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido." 

 

(Charles Chaplin, em discurso proferido no final do filme ‘O grande 

ditador’) 
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RESUMO 

 
Objetivo: identificar e analisar os fatores/elementos geradores de 

satisfação e insatisfação nas atividades laborais de gestores da Estratégia 

Saúde da Família no município de Florianópolis/SC. Método: pesquisa 

de abordagem qualitativa, escolhida por adequar-se às investigações que 

visam uma maior compreensão dos atos, relações, percepções e vivências 

de sujeitos, como é o caso de percepções sobre satisfação e insatisfação 

no trabalho. O estudo desenvolveu-se em sete Unidades Básicas de Saúde 

da cidade de Florianópolis, sul do Brasil, representando todas as regiões 

geográficas do município. Os dados foram coletados entre setembro de 

2016 a julho de 2017 utilizando os recursos de triangulação de 

instrumentos: entrevistas, observação e estudo documental. Os dados 

foram analisados com auxílio do software Atlas.ti 7.5 e suporte das teorias 

do processo de trabalho de Karl Marx e psicodinâmica do trabalho de 

Christophe Dejours. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Santa Catarina, parecer nº 1.442.077, e o projeto 

cadastrado na Plataforma Brasil, CAAE 43683115.9.0000.0118. 

Resultados: foram apresentados em três seções: perfil sócio demográfico 

dos gestores e dois manuscritos. O primeiro trata da satisfação e 

insatisfação de gestores na estratégia saúde da família e o segundo tem 

por foco as implicações da gestão da força de trabalho na satisfação e 

insatisfação de gestores. O estudo foi realizado com sete gestores adultos 

jovens e alguma experiência na gestão da ESF, todos profissionais de 

saúde com especialização, maioria enfermeiros e predominantemente do 

sexo masculino. Foi altamente significativa a questão da não-capacitação 

para a gestão, mencionada por todos os participantes do estudo. 

Identificou-se como principal elemento/motivo de satisfação no trabalho 

dos gestores a cooperação e boas relações com as equipes que prestam 

assistência aos usuários das UBS sob sua responsabilidade. Também 

foram significativos, dentre os elementos geradores de satisfação, a 

resolutividade da assistência e o bom relacionamento com os usuários. Já 

como motivos de insatisfação surgiram a gestão em situações de déficits 

quantitativos da força de trabalho, problemas nas relações de trabalho, 

déficits de instrumentos de trabalho e problemas no uso dos mesmos. No 



que diz respeito à gestão da força de trabalho e implicações na satisfação 

e insatisfação de gestores da ESF verificou-se que a existência de equipes 

cooperativas, que compartilham a responsabilidade de prestar uma 

assistência de qualidade, e atuam com vistas a atender as necessidades 

dos usuários do serviço, com resolutividade, contribui para a satisfação 

de gestores. Já os aspectos da força de trabalho geradores de insatisfação 

no trabalho dos gestores foram a convivência com ambientes de déficit de 

força de trabalho, associado a problemas no bom funcionamento das 

equipes e relacionais. Conclusão: a satisfação de gestores na ESF é 

fortemente influenciada pela gestão da força de trabalho, pela 

resolutividade da assistência e pelas condições e relações de trabalho, 

sinalizando que para obter bons resultados é necessário considerar os 

elementos mencionados, assim como investir na capacitação para a 

gestão. Como limite do estudo destaca-se o reduzido tamanho da amostra 

e a ocorrência da pesquisa em um único município.  

 
Descritores: Gestor de Saúde. Satisfação. Insatisfação. Estratégia Saúde 

da Família. Saúde do Trabalhador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUNES, Anna Carolina Bornhausen. Satisfaction and Dissatisfaction 

in the Work of Managers in the Family Health Strategy. Dissertation 

(Master in Nursing). Graduate Program in Nursing, Federal University of 

Santa Catarina, Florianopolis, 2017. 103 p. 

 

 

ABSTRACT 
 

Objective: to identify and analyze the factors / elements that generate 

satisfaction and dissatisfaction in the work activities of Family Health 

Strategy Managers in the city of Florianopolis / SC. Method: qualitative 

research, chosen for being adequate to the investigations that aim to 

understand the acts, relations, perceptions and experiences of subjects, as 

is the case of perceptions about satisfaction and dissatisfaction at work. 

The study was developed in seven Basic Health Units of the city of 

Florianopolis, southern Brazil, representing all the geographical regions 

of the city. The data were collected between September 2016 and July 

2017 using the instrument triangulation resources: interviews, 

observation and documentary study. The data were analyzed with the aid 

of the software Atlas.ti 7.5 and support of the theories of Karl Marx’s 

work process and Christophe Dejours’s psychodynamics works. The 

research was approved by the Ethics Committee of the Federal University 

of Santa Catarina, opinion number 1,442,077, and the project registered 

at Brazil’s Platform, CAAE 43683115.9.0000.0118. Results: were 

presented in three sections: socio-demographic profile of the managers 

and two manuscripts. The first manuscript with the satisfaction and 

dissatisfaction of managers in the family health strategy, and the second 

focuses on the implications of workforce management on manager 

satisfaction and dissatisfaction. The study was conducted with seven 

young adult managers and some experience in the management of the 

FHT, all health professionals with specialization, mostly nurses and 

predominantly male. The issue of non-empowerment for management, 

mentioned by all study participants, was highly significant. It was 

identified as the main element / reason for satisfaction in the work of the 

managers the cooperation and good relations with the teams that assist the 

users of the UBS under their responsibility. Also, among the elements that 

generated satisfaction, were the resolution of the assistance and the good 

relationship with the users. Already as reasons for dissatisfaction came 

the management in situations of quantitative deficits of the workforce, 

problems in the labor relations, deficits of working instruments and 

problems in the use of them. With regard to workforce management and 



implications for the satisfaction and dissatisfaction of managers of the 

FHT, it was found that the existence of cooperative teams, which share 

responsibility for providing quality assistance, and act to meet the needs 

of users of the service, with resolutiveness, contributes to the satisfaction 

of managers. On the other hand, the aspects of the workforce that generate 

dissatisfaction in the work of the managers were the coexistence with 

environments of workforce deficit, associated to problems in the good 

functioning of the teams and relational. Conclusion: the satisfaction of 

managers in the FHS is strongly influenced by the management of the 

workforce, by the resolutiveness of the assistance and by the working 

conditions and relations, signaling that to obtain good results it is 

necessary to consider the mentioned elements, as well as to invest in the 

training for the management. As limit of the study, the small size of the 

sample and the occurrence of the research in a single municipality are 

highlighted. 

 

Descriptors: Health Manager. Satisfaction. Dissatisfaction. Family 

Health Strategy. Worker's health strategy. Worker's health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Discorrer sobre Gestão na Atenção Básica (AB) é algo que 

transcende aspectos meramente administrativos burocráticos. O ser e 

fazer do gestor exigem inúmeras habilidades, bem como qualificações, 

para poder atender aos aspectos legais, éticos e morais que o cargo lhe 

exige. Ademais, abarca responsabilidades extremamente amplas e 

diversificadas, que deverão vir ao encontro dos princípios apregoados na 

Constituição Federal (CF) de 1988 e legislação sanitária, a saber: 

universalidade, equidade, integralidade, descentralização, regionalização 

e participação social (BRASIL, 1988). As responsabilidades do gestor 

incluem desde o dimensionamento de pessoal, relacionamento com 

fornecedores, gestão financeira, organização das demandas – 

programadas e espontâneas, e por fim, atender aos clamores de usuários 

ávidos para terem solucionadas suas carências do campo da saúde. Ter 

direito à saúde significa dar aos cidadãos, sem exceção, a garantia 

universal de acesso a cuidados sempre que necessário. Assim como cabe 

à sociedade e ao Estado investir em condições protetoras da saúde. Por 

meio da Constituição vigente, a saúde se tornou um direito de cidadania, 

dando início a um sistema público, universal e descentralizado de atenção 

à saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

O artigo 196 da CF 1988 faz referência à “[...] saúde como um 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, online).  

Destaca-se que, no Brasil, a legalização da saúde como direito 

social fundamental somente surgiu a partir da CF de 1988, o que cabe 

dizer que em constituições anteriores não havia a previsão de acesso aos 

serviços de saúde de forma universal e igualitária. Os vocábulos 

“efetivação”, “redução do risco de doença”, “promoção”, “proteção” e 

“recuperação” expressas na CF, nas Constituições Estaduais e nas Leis 

Orgânicas dos Municípios Brasileiros pretendem exatamente isto: 

determinar a saúde como direito de todos, sendo um direito social 

oportunizado aos cidadãos brasileiros. Com o movimento de 

constitucionalização e positivação dos direitos fundamentais, o indivíduo 

se torna o centro da titularidade destes direitos (CANOTILHO, 2003). 

Compreende-se desta forma que a saúde é um Direito Fundamental, entre 

os fundamentais, visto que a saúde garante a vida, diz respeito ao bem-

estar do ser humano, envolve aspectos físicos e emocionais, e constitui-

se em requisito para o respeito à dignidade da pessoa humana. 
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Ao realizar uma retrospectiva histórica, observa-se que nos anos 

1970, o descontentamento com a situação da saúde se expressou mais 

claramente na sociedade brasileira. Identificações, em especial da 

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), referiam-se para uma 

situação sanitária grave, com a existência de pouca cobertura assistencial 

e disseminação de doenças típicas daqueles com carência financeira: 

verminoses e doenças típicas de veiculação hídrica (PAIVA; TEIXEIRA, 

2014). A expressão Reforma Sanitária (RS) é um termo advindo de um 

processo similar ocorrido na Itália, sendo uma reação à crise existente no 

período ditatorial, utilizando-se como parâmetro cultural a experiência de 

outros países, a citar a Itália. Esta surgiria como uma dura crítica às ações 

verticalizadas estatais, com foco na medicina hospitalocêntrica e curativa, 

além da utilização crescente de tecnologias complexas (BERLINGUER; 

TEIXEIRA; CAMPOS, 1988; PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Em 1986 foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), cujo relatório final serviu como base para a elaboração do artigo 

196 da CF. Com a promulgação da Constituição de 1988 a saúde trilhou 

outros trajetos, por meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As Leis nº 8080 e nº 8142, ambas de 1990, definiram o SUS, sendo que a 

Lei 8080 estabeleceu a responsabilidade do setor público pelo 

atendimento integral às necessidades de saúde e pelas atividades de 

promoção e prevenção, e a Lei n. º 8.142 tratou da participação social, 

instituindo as Conferências e os Conselhos de Saúde. 

As propostas previstas na Constituição e nas Leis de criação do 

SUS ganharam força em 2006 no estabelecido na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), a qual foi reeditada em 2011 e, recentemente 

em 2017. A referida política faz uma reorganização do setor saúde no 

âmbito extra-hospitalar, aplicando os princípios da AB e articulando com 

as demais instâncias do SUS. Ademais, acrescentou itens que informam 

a função da AB nas Redes de Atenção, com melhorias na gestão do 

cuidado, variedades de equipes (Agentes Comunitários de Saúde – ACS, 

Atenção à Saúde Dental), em conformidade com as regiões e suas 

realidades, dentre outros aspectos. A referida política propõe uma atenção 

à saúde com foco no usuário, sua família e comunidade (BRASIL, 2012a). 

A AB corresponde à denominação brasileira para a Atenção Primária à 

Saúde (APS) e diz respeito ao local onde coexistem e são debatidos os 

problemas comuns da sociedade e sua relação com a saúde, e também 

onde se disponibilizam serviços de prevenção, cura e reabilitação para 
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efetivar a saúde e o bem-estar (STARFIELD, 2002)1. Na PNAB reeditada 

em 2017 o conceito de AB é mantido, a saber: 

 
A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado 

integrado e gestão qualificada, realizada com 

equipe multiprofissional e dirigida à população em 

território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 

2017, p.1).  

 

Já a APS consiste em uma política internacional com a uma 

metodologia de organização da atenção à saúde focada na resposta 

regionalizada, constante e organizada visando atender a maior parte dos 

problemas de saúde populacionais, abrangendo condutas preventivas e 

curativas, atendendo indivíduos e comunidades, tendo sido definida 

durante a Conferência Internacional organizada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) em Alma-Ata, capital do Cazaquistão, em 1978, na qual foi 

definido o que são Cuidados Primários de Saúde, assim como os mesmos 

foram estabelecidos como estratégicos para atingir a meta da saúde para 

todos no ano 2000 (PEREIRA, 2009; CASTIEL, 2012). Posteriormente, 

em 1986 ocorreu a Primeira Conferência Internacional em Promoção de 

Saúde, em Ottawa, Canadá onde se formulou as orientações para atingir 

a saúde para todos no ano 2000 e seguintes. Esta Conferência foi uma 

resposta inicial à espera de uma movimentação mundial de Saúde Pública. 

Os debates se centraram nas necessidades dos países industrializados, 

porém não deixando de lado os interesses similares de outras regiões. O 

processo base era a Promoção da Saúde, tendo a saúde com um conceito 

positivo, que aponta os recursos sociais e pessoais, além das capacidades 

físicas. (WHO, 1986).  

Dentro da PNAB foi incorporado o Programa Saúde da Família 

(PSF), posteriormente renomeado de Estratégia Saúde da Família (ESF), 
prevendo acesso aos serviços de forma universal, atendimento integral e 

                                                 
1 Nesta dissertação será adotada a sigla AB/APS, sendo AB a denominação 

brasileira e APS a denominação internacional para atenção em primária em 

saúde. 
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com equidade, com vistas a focar em famílias e comunidades e 

reconhecendo a importância da participação social, pretendendo se 

distanciar do modelo hegemônico da biomedicina. A batalha entre o 

modelo biomédico e a elaboração da ESF, são o resultado de variadas 

disputas, iniciadas na década de 1980, continuando na década de 1990 e 

anos 2000 (SORATTO, 2016). Esse modelo foi aceito e inserido nos 

serviços de saúde, pois promovia beneficamente o alívio da dor e o 

tratamento de diversas doenças que preocupavam a humanidade. 

Contudo, as suas fragilidades na atenção à saúde das pessoas são 

notoriamente caracterizadas: o foco no indivíduo sem qualquer 

diferenciação, com destaque ao seu corpo e na parte afetada; o destaque 

em atividades curativas e no tratamento das doenças, lesões e danos; a 

medicalização. Ademais, também pequena ênfase na análise dos 

determinantes do processo saúde-doença, o distanciamento das questões 

onde envolvam a cultura e vivências das pessoas (FERTONANI, H. P. et 

al, 2015). Muito se tem feito para modificar esse paradigma biomédico, 

mas a prática na AB demonstra ainda um grande afastamento do proposto 

pela PNAB e ESF. Ainda se vê a reprodução do modelo biomédico nas 

rotinas da AB, afastando-se em muito da universalidade, da acessibilidade 

e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 

da responsabilização, da humanização, da equidade, da participação 

social e da longitudinalidade (PNAB, 2011). 

Até hoje, modelo assistencial e direito a cuidados de saúde, 

constituem em um campo de disputas, o que é bem exemplificado pelo 

debate em torno da nova Portaria da PNAB nº 2436, editada em 21 de 

setembro de 2017 (BRASIL, 2017).  

Segundo a PNAB, a ESF é um modelo de atenção à saúde onde 

se pretende expandir e reafirmar a AB, por meio de uma reorganização 

do processo de trabalho, implementando princípios e diretrizes do SUS 

com vistas a melhorar a capacidade de resolver e impactar a situação de 

saúde das pessoas e coletividades. A ESF se propõe atuar de modo 

intersetorial, ordenando redes envolvidas na atenção à saúde, articulando 

potencialidades de diferentes instituições de modo a prover assistência 

contínua e mais efetiva aos usuários. Conforme a PNAB 2011, a ESF 

envolvia uma equipe multiprofissional (eSF - equipe de Saúde da Família) 

composta por, no mínimo,  um médico generalista ou especialista em 

Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo fazer parte desta 

equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou 
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técnico em saúde bucal. Cada eSF deve ser responsável por, no máximo, 

4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios 

de equidade para essa definição (BRASIL, 2012a). Já a portaria de 2017 

modifica a composição das equipes e redefine a área de abrangência: 

Equipe de Saúde da Família (eSF):  
[...] composta no mínimo por médico, 

preferencialmente da especialidade de família e 

comunidade, enfermeiro, preferencialmente 

especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de 

saúde. Podendo-se acrescentar a esta composição, 

agente de combate às endemias e os profissionais 

de saúde bucal: cirurgião dentista, 

preferencialmente especialista em saúde da família, 

e auxiliar ou técnico em saúde bucal[...]. Em áreas 

de grande dispersão territorial, áreas de risco e 

vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura 

de 100% da população com número máximo de 

750 pessoas por ACS. (BRASIL, 2017, p. 36). 

 

Em 19 de julho de 2011, a Portaria 1.654 do Ministério da Saúde 

criou o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PMAQ). O PMAQ propõe aos gestores e equipes da Atenção Básica uma 

constante reflexão sobre a organização de seus processos de trabalho, 

melhorando assim a qualidade da gestão, da atenção e do acesso. O 

PMAQ pretende garantir o nível de qualidade nacional, regional e local, 

de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde (BRASIL, 

2012b). 

Em seu Manual Instrutivo, o PMAQ conceitua a atenção básica 

como sendo a reunião de atividades voltadas à saúde, sendo 

desenvolvidas tanto individual como coletivamente, voltadas para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde, desenvolvendo assim a 

integralidade da atenção e gerando mudanças nas situações de saúde, bem 

como se propõe atuar nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades, e com elevado grau de descentralização, porém próxima do 

dia a dia da população. O PMAQ objetiva estimular gestores e equipes ao 
aprimoramento dos serviços de saúde, através de um agrupamento de 

estratégias e ações para acompanhar e qualificar o trabalho como um todo, 

elevando assim o repasse financeiro advindo do nível federal para os 

municípios participantes e que obtiverem melhora no padrão de qualidade 

do atendimento. O programa foi lançado em 2011 e em 2015 iniciou seu 



 
26 

3º ciclo, com a participação de todas as equipes de saúde da Atenção 

Básica, desde Saúde da Família às equipes parametrizadas. A 

parametrização significa que as equipes de atenção básica (eAB) que se 

encontram organizadas de maneira diferente do modelo ESF, sigam 

determinados parâmetros descritos no Manual Instrutivo do PMAQ – 

composição da equipe de profissionais, carga horária dos profissionais, 

etc. - para poderem aderir ao programa (Portaria 576, de setembro de 

2011). O PMAQ constitui-se de quatro fases que se complementam e que 

conformam um ciclo contínuo para a melhoria do acesso e da qualidade 

da Atenção Básica: 1 – Adesão e contratualização; 2 – Desenvolvimento; 

3 – Avaliação externa; 4 – Recontratualização (BRASIL, 2012b). 

Para a efetivação do estabelecido na PNAB são necessárias 

condições de trabalho e aplicação dos preceitos pelas equipes e pelos 

gestores. Estes últimos desempenham um papel fundamental e realizam 

um trabalho complexo e pleno de desafios. Assim cabe questionar como 

se encontra esse gestor?  Seu trabalho consegue ser realizado plenamente? 

O que gera satisfações e insatisfações? A satisfação no trabalho possui 

estreita relação com o estado emocional do trabalhador, sua relação com 

demais profissionais, suas características pessoais, valores e perspectivas 

acerca do ambiente laboral, podendo intervir na qualidade de vida e bem-

estar do profissional (NASCIMENTO et al., 2016). Conforme descreve 

Ferreira (2011, p. 16), “desde as primeiras décadas do século XX, a 

satisfação do homem em seu trabalho constituiu-se um fator de 

preocupação crescente”, visto que a ausência de satisfação no trabalho 

pode despertar decepções para os trabalhadores e prejuízos aos 

empregadores e às pessoas atendidas pelo serviço ofertado. O conceito de 

satisfação no trabalho, ou “job satisfaction”, vem a ser uma resposta 

emocional do trabalhador ao trabalho por ele desenvolvido. Todavia, esse 

grau de satisfação se sujeita às expectativas do trabalhador acerca das 

questões que se apresentam no trabalho e suas preferências (AAZAMI et 

al., 2015). 

A satisfação no trabalho é uma demonstração qualitativa do 

quanto um empregado aprecia seu trabalho, e essa satisfação é 

considerável para a qualidade da organização, resultando em eficiência 

tanto para o empregador quanto para o empregado (ANITHA, 2011). O 

grau de satisfação no trabalho influencia a saúde e o bem-estar de uma 

pessoa. Ao reduzir essa satisfação, tem-se como consequência a 

diminuição da produtividade do funcionário e poucos benefícios 

organizacionais, interferindo no sucesso econômico das organizações 

(AAZAMI et al., 2015), sejam elas públicas ou privadas. 
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Neste contexto, está em desenvolvimento, um Macroprojeto 

elaborado por uma equipe de pesquisadores, sob a coordenação da 

Professora Dra. Denise Pires, intitulado “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

NÃO MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação”, o qual 

tem grande amplitude e envolve os profissionais de saúde que compõem 

as equipes e os gestores da ESF e que permite diversos recortes. A referida 

pesquisa está em andamento, com alguns dados já coletados nas cinco 

regiões do Brasil. Neste universo se insere, e justifica, o presente trabalho, 

como um recorte com o seguinte questionamento: Quais 

fatores/elementos do trabalho de gestores da Estratégia Saúde da Família 

no município de Florianópolis são geradores de satisfação e insatisfação?  

Por ocasião do meu ingresso no Curso de Mestrado em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), fui inserida neste 

Macroprojeto, vindo completamente ao encontro de meu campo de 

interesse, pois após trabalhar alguns anos como enfermeira da Atenção 

Primária, acompanhei de perto a importância do trabalho, assim como, 

satisfações e insatisfações dos gestores de unidades básicas de saúde. E 

como na época que trabalhei estava sendo recém-implantado o então 

Programa Saúde da Família (PSF), realizar esta pesquisa nos dias atuais, 

traz para mim uma atualização, possibilitando analisar o problema de 

pesquisa com um olhar de quem viveu a história, o que poderá contribuir 

para a análise da realidade atual.  

Pesquisar e analisar os fatores geradores de satisfação e 

insatisfação dos gestores apresenta relevância, pois o modelo assistencial 

em saúde – ESF- requer um gestor capacitado para aplicar os princípios e 

diretrizes do SUS, pronto para organizar a equipe sob sua 

responsabilidade, resolutivo nas demandas que apareçam, sejam elas 

oriundas da força de trabalho, do ambiente de trabalho ou dos usuários. 

Para realizar tudo isso e muito mais, fatores de satisfação e insatisfação 

influenciarão o seu trabalho, não somente o lado profissional do gestor, 

mas também o pessoal. 

Outra justificativa para o desenvolvimento deste trabalho foi que 

em uma busca realizada em 19 de novembro de 2016 nas bases de dados 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE); 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS); Base de dados de enfermagem (Bdenf) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), com o uso de descritores formulados e 

validados em parceria com a bibliotecária do Hospital Universitário (HU), 

onde encontrei somente dois artigos que tratavam sobre satisfação e 

insatisfação no trabalho de gestores da ESF (MESQUITA; MOREIRA; 
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XIMENES NETO, 2013; MUNYEWENDE; RISPEL; CHIRWA, 2014). 

Outros artigos nacionais e internacionais tratam sobre a satisfação e 

insatisfação no trabalho, ou “job satisfaction”, mas abordam o tema no 

trabalho em saúde e não no trabalho dos gestores, temática proposta nesta 

dissertação (AAZAMI et al., 2015; SILVA; VELASQUE; TONINI, 

2017; SORATTO et al., 2017). Discorrer sobre satisfação no trabalho é 

ponderar sobre a qualidade de vida no trabalho, saúde do trabalhador e 

sua relação com o desempenho profissional. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e analisar os fatores/elementos geradores de satisfação 

e insatisfação nas atividades laborais de gestores da Estratégia Saúde da 

Família no município de Florianópolis/SC. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• descrever o perfil sociodemográfico dos gestores participantes do 

estudo; 

• identificar os fatores/elementos geradores de satisfação e 

insatisfação nas atividades laborais dos gestores que atuam na 

Estratégia Saúde da Família; 

• analisar os fatores/elementos geradores de satisfação e 

insatisfação identificados, relacionando com a teoria do processo 

de trabalho e com a abordagem de Dejours sobre prazer e 

sofrimento no trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Concebe-se o referencial teórico como a parte do trabalho que 

embasa e conduz a pesquisa. Sua explicitação atesta o domínio do 

pesquisador sobre as teorias que apoiam e cercam o estudo. Igualmente, 

o referencial teórico servirá de respaldo no momento da análise dos dados 

obtidos (MARION; DIAS; TRALDI, 2010). 

Deste modo, este referencial vem a ser a construção do pilar 

teórico sobre o tema central e os demais pilares que darão compreensão à 

pesquisa. Por conseguinte, este capítulo se apresenta em três subcapítulos: 

o primeiro trata do Processo de Trabalho em Saúde; o segundo, da Teoria 

Dejouriana sobre prazer, sofrimento e trabalho e o terceiro da Política 

Nacional de Atenção Básica que estabelece conceitos necessários à 

análise do tema proposto. 

 

2.1 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

2.1.1 O processo de trabalho sob a ótica de Marx 
 

Karl Marx nasceu em Trier (na época no Reino da Prússia) em 5 

de maio de 1818 e faleceu em Londres em 14 de março de 1883. Era 

um intelectual e revolucionário alemão formado em direito e com estudos 

e produção intelectual nas áreas de economia, filosofia, história e 

jornalismo. Marx não se contentou com a lógica apresentada, onde havia 

a separação entre sujeito e objeto. Ele partiu de observações sobre 

movimento e paradoxo da realidade existente, dos seres e suas relações 

(MENEZES JUNIOR; BRZEZINSKI, 2014). 

Em seu livro O Capital, Marx (2015, p. 255) vem tratar acerca do 

trabalho: 
A utilização da força de trabalho é o próprio 

trabalho. O comprador da força de trabalho a 

consome, fazendo com que seu vendedor trabalhe. 

[...] Para incorporar seu trabalho em mercadorias, 

ele tem de incorporá-lo, antes de mais nada, em 

valores-de-uso, isto é, em coisas que sirvam para 

satisfazer necessidades de algum tipo. (MARX, 

2015, p. 255). 

Para Marx, o homem, com seu trabalho, conseguiu controlar em 

parte, as forças da natureza, colocando-as a seu serviço: “O trabalho é, 

antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em 

que o ser homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla o seu 
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metabolismo com a natureza. [...]” (MARX, 2015, p. 255). Os seres 

humanos, diferentemente dos animais, atuam sobre a natureza 

ativamente, com vistas a obter os bens materiais necessários para sua 

existência (SORATTO, 2016). O resultado do trabalho humano já fora 

pensado anteriormente à ação e desta forma o ser humano produz o 

necessário para subsistir, edificando sua vida material e realizando uma 

ação criadora ante à natureza (MARX, 2015). 

Segundo Marx, os elementos que compõem o processo de 

trabalho são: 

• o próprio trabalho (atividade empregada com um fim); 

• objeto de trabalho (a matéria que será aplicada o trabalho); 

O objeto de trabalho pode ser um recurso presente na própria 

natureza, ou esse objeto é uma matéria prima, o que significa que já sofreu 

com a ação do próprio trabalho: “O objeto de trabalho só é matéria-prima 

quando já sofreu uma modificação mediada pelo trabalho” (MARX, 

2015, p. 256). 

•  instrumentos de trabalho (são os próprios meios de trabalho). 

Assim discorre Pires (2008) sobre o processo de trabalho: “no 

processo de trabalho estão envolvidos os meios de produção (objeto de 

trabalho e meios de trabalho – instrumentos) e a capacidade operária de 

produção (a força de trabalho) que representam as condições subjetivas 

da produção” (PIRES, 2008, p. 63). 

“O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que 

o trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve de 

guia de sua atividade sobre este objeto [...]” (MARX, 2015, p. 256). A 

ação transformadora, incluindo a forma como o trabalhador atua, as 

atividades desenvolvidas, os objetos e os instrumentos utilizados para se 

obter um dado produto, constitui o processo de trabalho. 

Marx observa que a realização do trabalho pode gerar satisfação 

humana, atendendo aos anseios de uma processualística em que modifica 

o ser humano e objeto, este, ao realizar uma atividade criadora, para 

atender necessidades, se vê na sua criação, em sua obra (MARX, 2015). 

Entretanto, Soratto (2016, p. 36) descreve que “o modo de produção 

capitalista criticado por Marx destrói essa concepção, expropriando o 

trabalhador e tornando-o cada vez mais dependente da venda da sua força 

de trabalho para poder sobreviver”.  

Frente as mudanças ocorridas com o Modo de Produção 

Capitalista, o que se tem como resultado é a alienação no trabalho, e a 

insatisfação do trabalhador. Em relação a essas mudanças ocorridas no 

trabalho sob o Modo de Produção Capitalista, Marx diz que o trabalho 

passa a ser exterior ao trabalhador,  
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Ou seja, não pertence à sua característica; portanto, 

ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si 

mesmo, não se sente bem, mas infeliz, não se 

desenvolve livremente as energias físicas e 

mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o 

espírito. [...] Assim, o seu trabalho não é 

voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não 

constitui a satisfação de uma necessidade, mas 

apenas um meio de satisfazer outras necessidades. 

O trabalho externo, o trabalho em que o homem se 

aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de 

martírio (MARX, 2001, p. 114).  

 

Com isso, o homem não se reconhece em seu trabalho, perdendo 

dentro dele a sua liberdade, a sua realização. Essa alienação descrita por 

Marx, torna o trabalho não mais como um fim, mas um meio de se obter 

outros fins (financeiros, materiais…). 

 

2.1.2 Processo de trabalho em saúde 
 

Para contextualizar o processo do trabalho em Saúde, é 

necessário trazer à pauta novamente as ideias de Marx. Para ele, no 

processo de trabalho há intrínseca atividade de homens e mulheres, que 

com a colaboração dos meios de trabalho, realizam uma transformação 

no objeto de trabalho, resultando disto um produto. Tem-se no objeto a 

incorporação do trabalho, tanto o meio como o objeto, são considerados 

meios de produção. “Os componentes do processo de trabalho são, em 

primeiro lugar, a atividade orientada a um fim, ou o trabalho propriamente 

dito; em segundo lugar, o seu objeto e, em terceiro, os meios de trabalho, 

o instrumental de trabalho” (MARX, 2015, p. 256). 

Reportando este processo para o processo de trabalho em saúde 

também é possível determinar quais são os objetos, instrumentos, 

finalidade e produto final deste processo. O objeto é aquilo que será 

modificado, no caso do setor saúde, em termos genéricos, são os seres 

humanos com necessidades em saúde. Sobre esse objeto incidirá a ação 

humana. Os instrumentos de trabalho são aquilo que há entre o 

trabalhador e seu objeto de trabalho e têm como função o direcionamento 

da atividade para esse objeto (MARX, 2015). Em saúde, os instrumentos 

de trabalho são múltiplos (equipamentos, instrumentos de vários tipos, 

medicações, conhecimentos e tecnologias, o espaço físico do ambiente 

institucional, dentre outros). A finalidade do trabalho em saúde vem a ser 
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o ato terapêutico de saúde; e por fim o produto final, que é a assistência 

em saúde, sendo efetivamente produzida em consumida (LEOPARDI; 

GELBECKE; RAMOS, 2001; PEREIRA; LIMA, 2009; PIRES, 2000). 

O trabalho em saúde integra um dos setores econômicos da 

sociedade, o Setor de Serviços ou Setor Terciário da Economia, o qual 

cresceu durante todo o século XX. O crescimento do setor de serviços 

intensificou-se tanto, a partir dos anos 1970, que resultou em formulações 

de que a sociedade estaria se caracterizando em uma Sociedade de 

Serviços. O Setor de Serviços, constitui-se em um setor da economia ao 

qual são atribuídas atividades que não pertencem nem ao setor primário, 

nem ao setor secundário. O setor terciário vem abranger todas as 

atividades não inclusas na produção extrativa e de transformação (OFFE, 

1991; PIRES, 2008). 

O campo da saúde se encontra no setor terciário da economia, 

considerado uma prestação de serviço, possuindo características 

específicas. Conforme discorre Pires (2000): 

 
O trabalho assistencial em saúde é um trabalho 

essencial para a vida humana. O produto é 

indissociável do processo que o produz, é a própria 

realização da atividade. A prestação do serviço - 

assistência de saúde - pode assumir formas diversas 

como a realização de uma consulta; uma cirurgia; 

um exame-diagnóstico; a aplicação de medicações; 

uma orientação nutricional, etc. Envolve, 

basicamente, a realização de uma avaliação da 

situação de saúde seguida da indicação e/ou 

realização de uma conduta terapêutica / 

assistencial. (PIRES, 2000, p. 255). 

 

O processo de trabalho em saúde é essencial para a vida humana, 

considerado não material e consumido no ato de sua produção (PIRES, 

2000). Para Pires (2008), os profissionais de saúde trabalham com suas 

especificidades profissionais, mas o desenvolvem como equipe, 

coletivamente, realizando uma avaliação sobre um dado indivíduo ou 

grupo que tem carências de saúde, seguida da decisão e realização da 

conduta terapêutica. Neste processo genérico pode-se identificar diversas 

atividades, incluindo as assistenciais, as do âmbito da educação em saúde 

e as do tipo administrativo gerenciais. Ao analisar cada atividade ou grupo 

de atividades específicas identifica-se distintos (ou específicos) objetos, 

instrumentos e produtos do trabalho.  
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Krug et al. (2010) assevera que para alcançar a efetividade, 

planejamento de ações em saúde são imprescindíveis, o que envolve 

conhecer o processo de organização das ações voltadas para a saúde e 

para a gestão da atividade laboral e dos profissionais envolvidos. Somente 

com o processo organizado é possível mensurar o que certo local 

necessita. 

No contexto da Gestão na ESF, por esta ser uma inovação 

tecnológica embasada nos inúmeros princípios que a permeiam 

(universalidade, continuidade integralidade da atenção, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social), 

significa falar em uma atuação sobre o objeto do cuidado com 

instrumentos mais amplos, equipe capacitada e atingindo um produto 

diferenciado, em algumas situações (SORATTO, 2016). O trabalho na 

ESF, AB, requer um processo eficiente de gestão em saúde 

subentendendo, dentre outros recursos, a capacidade de planejar 

estrategicamente. 

 

2.1.3 Gestão em saúde e processo de trabalho do gestor 

 

Com o advento da CF de 1988, foi conferido ao setor de saúde 

do Brasil um sistema de saúde integrado sob comando único, desde o 

nível federal, estadual e municipal, para enfatizar a importância da 

articulação eficiente e eficaz dos diversos serviços do âmbito da saúde. 

Em publicação do Ministério da Saúde encontra-se que: “a gestão do 

Trabalho em Saúde trata das relações de trabalho a partir de uma 

concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a 

efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde” (PORTAL DA 

SAÚDE, 2014, online). 

A atividade conferida ao gestor em saúde é extremamente 

complexa, visto que terá que administrar diversas organizações e modos 

de organização do trabalho, frente a uma população cada dia mais 

crescente e com foco em metas e resultados. A gestão de serviços de saúde 

objetiva potencializar a forma como a organização se desenvolve com o 

objetivo de atingir o máximo de eficiência (produtos X recursos 

empregados), eficácia (atingir metas) e efetividade (resolução de 

problemas). Com essa dinâmica, o gestor (força de trabalho) faz uso de 

seus conhecimentos para conduzir o funcionamento da organização e 

atingir as metas propostas (TANAKA; TAMAKI, 2012).   

Planejar na gestão em saúde é algo que acontece contínua e 

articuladamente, e em todos os setores do governo – federal, estadual e 

municipal. Todas as decisões, independente da esfera de governo, devem 



 
34 

ser tomadas com vistas a atender as necessidades populacionais, 

embasadas em dados epidemiológicos, socioeconômicos e demográficos 

(PEREIRA; TOMASI, 2016). Há no Brasil um sistema de saúde público 

altamente organizado, pelo menos no papel e, segundo Lorenzzetti e 

colaboradores (2014), o SUS é uma grande conquista da luta democrática 

no Brasil, mas que ainda há um grande caminho a seguir, sendo um dos 

maiores enfrentamentos em saúde a construção de serviços de saúde com 

foco nas pessoas, grupos ou comunidades carentes de atenção em saúde, 

o que significa renovar a prática da gestão existente em saúde. Os mesmos 

autores, reforçam, ainda, que transformar a gestão em saúde constitui-se 

em um grande desafio, e, inúmeras vulnerabilidades existem, dentre elas 

o despreparo dos atores que exercem a gestão; a demora em implantar 

tecnologias inovadoras de informação e de processos de gestão e 

organização do trabalho; além da alta rotatividade dos gestores, gerando 

descontinuidade e desmotivação dos profissionais e trabalhadores.  

O gestor desempenha, na instituição, o papel de liderança de sua 

equipe.  Além da liderança, ele também possui funções técnicas, sendo 

responsável por promover e coordenar o processo de planejamento das 

atividades da Unidade Básica de Saúde (UBS), realizar acompanhamento 

do conjunto das atividades e dos profissionais, avaliação de resultados, 

ações corretivas, entre outras. Desde a implantação do SUS, a expressão 

gestão vem sendo utilizada como atividades de coordenação, de ação ou 

decisão na esfera do sistema de saúde municipal, estadual ou nacional 

(CHAVES; TANAKA, 2012). 

A realidade do exercício da gestão em saúde continua baseada na 

escolha de gestores por critérios operacionais ou políticos, e sua 

aprendizagem ocorre, basicamente, na prática. Difícil se encontrar 

gestores que obtiveram bons programas formativos como forma de 

absorver conhecimentos e habilidades próprias da gestão, como coadjuvar 

para a eficácia e efetividade das organizações e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas no trabalho. Desenvolver os fazeres do gestor em saúde 

possui grandes desafios, pois ele necessita administrar uma equipe 

multidisciplinar, buscando a sintonia do grupo; e de outro lado um 

coletivo/ individual sedento de resolutividade acerca de suas questões de 

saúde. Pensar na organização dos processos de trabalho surge como a 

principal questão a ser enfrentada para a mudança dos serviços de saúde. 

Um dos desafios dos gestores é contribuir para prover uma assistência 

integral à saúde, com a reorganização dos processos de trabalho na rede 

básica. Ser gestor em saúde é assumir o caráter dinâmico, polêmico e 

complexo da atividade. A gestão em saúde é uma atividade técnico-

administrativa voltada à tomada de decisão, onde há os momentos de 
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medir, comparar e emitir juízo de valor. Avaliar é básico, pois define a 

criticidade sobre o que está sendo feito e relacionar com o que deveria 

ocorrer, buscando sempre atingir um produto (resultado) desejável 

(CHAVES; TANAKA, 2012).  

Conforme Chaves e Tanaka (2012), a gestão em saúde é uma 

atividade técnico-administrativa voltada para a tomada de decisões, onde 

há os momentos de medir, comparar e emitir juízo de valor. Avaliar é 

básico, pois define a criticidade sobre o que está sendo feito e relacionar 

com o que deveria ocorrer, buscando sempre atingir um produto 

(resultado) desejável. Para os profissionais assumirem papéis de gestão 

em saúde, é importante que haja investimentos no processo de formação 

e o desenvolvimento de parcerias com a equipe multidisciplinar, usuários 

e instituições para a valorização da saúde.  

Ser gestor não é tarefa fácil e nem de longe está isenta de tensões, 

individuais e coletivas, pois envolve aspectos de poder, interesses 

conflitantes, disputas individuais, profissionais e institucionais. Daí o 

aparecimento de satisfações e insatisfações advindas desta tão nobre, 

desafiadora e instigante atividade em saúde básica. 

Em síntese, pode-se dizer que o processo de trabalho do gestor 

de UBS (espaços locais de atenção à saúde, considerando o descrito na 

PNAB e o estabelecido no SUS) envolve ações sobre objetos 

diversificados: o coletivo de trabalhadores que atuam na organização sob 

sua responsabilidade; o próprio espaço organizacional/institucional onde 

o mesmo atua; a população que vive e trabalha na área de abrangência da 

UBS incluindo as pessoas e suas famílias no que diz respeito à saúde, e 

os diversos recursos disponíveis na comunidade. Para realizar este 

trabalho o gestor, orientado pela finalidade definida para cada atividade 

(que são diversas, como: o planejamento, o provimento de materiais e 

instrumentos, provimento de força de trabalho, educação continuada, a 

coordenação e organização do trabalho coletivo, análise e avaliação dos 

resultados assistenciais e estabelecimento de medidas corretivas), utiliza 

múltiplos e diversificados instrumentos. 

 

2.2 TEORIA DEJOURIANA SOBRE PRAZER, SOFRIMENTO E 

TRABALHO 

 

Jacques Christophe Dejours é o responsável pela formulação da 

teoria denominada psicopatologia do trabalho, posteriormente por ele 

renomeada como psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do 

trabalho averigua o modo como os trabalhadores reagem frente às 

situações causadoras de sofrimento procedentes da forma de organização 
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do trabalho. Psiquiatra, psicanalista e professor do Conservatoire 

Nationale Dês Arts et Métiers (CNAM), uma instituição pública ligada ao 

Ministério da Educação francês. Este autor promoveu uma enorme 

contribuição à saúde mental através de pesquisas sobre as relações entre 

trabalho e saúde de quem o realiza, com forte ênfase no sofrimento 

psíquico.   

Como ponto inicial, Dejours (2015) relatou ser reconhecido que 

o trabalhador, quando realiza seu trabalho, vivencia sua história pessoal, 

aspirações, desejos, motivações e cargas psicológicas. E ao chegar em seu 

ambiente de trabalho, se depara não somente com cargas físicas, mas 

principalmente com cargas psíquicas. Para o autor, falar em bem-estar 

psíquico é poder diminuir suas cargas psíquicas em um trabalho que 

possibilite drenar toda esta energia. Como conclusão, se o trabalho 

possibilita diminuir a carga, ele vem a ser equilibrante; do contrário, se 

ele aumenta a carga psíquica, ele é fatigante. 

Para Dejours (2004), o trabalho envolve um engajamento do ser 

humano:  
[...] gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, 

a mobilização da inteligência, a capacidade de 

refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o 

poder de sentir, de pensar e de inventar, etc. [...] o 

trabalho não é em primeira instância a relação 

salarial ou o emprego; é o «trabalhar», isto é, um 

certo modo de engajamento da personalidade para 

responder a uma tarefa delimitada por pressões 

(materiais e sociais). [...] mesmo que o trabalho 

seja bem concebido, a organização do trabalho seja 

rigorosa, as instruções e os procedimentos sejam 

claros, é impossível atingir a qualidade se as 

prescrições forem respeitadas escrupulosamente 

(DEJOURS, 2004, p. 28). 

 

Ao vivenciar um ambiente de trabalho e sua organização, o 

trabalhador se depara com tudo que o envolve, desde o ambiente físico 

(temperatura, barulho, vibração), ambiente químico (vapores e gases 

tóxicos, poeiras, fumaças) e ambiente biológico (vírus, bactérias, 

parasitas, fungos) (DEJOURS, 2003).  Analisar a relação homem-
trabalho é vital para compreender toda a psicodinâmica envolvida, pois 

só assim se pode extrair um real resultado que desta relação pode advir, 

como prazer ou sofrimento para o trabalhador. 

Junto à organização do trabalho, há a divisão deste trabalho. A 

partir da estruturação do modo capitalista de produção (relação com a 
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Teoria de Karl Marx), há forte predomínio do trabalho “recortado”, 

mecanizado e robotizado em tarefas, somada as pressões e imposições da 

organização do trabalho. Desta forma, as atividades se tornam partilhadas, 

tornando-as setorizadas e divididas, tendo como objetivo final, a 

exploração máxima da força de trabalho, sob o domínio do empregador, 

destacando-se em cenários com forte inspiração Taylorista. Não poder 

realizar sua atividade com liberdade, visto que a divisão do trabalho a 

retira, impõe ao trabalhador um aumento da carga psíquica (DEJOURS, 

2015).  

Como resultado, tem-se um distanciamento no trabalho entre as 

prescrições e a prática vivenciada. O trabalhador precisa encontrar um 

meio de conseguir construir algo que preencha esta lacuna entre o 

prescrito e o real, para poder atingir os objetivos recebidos, além do 

enfrentamento sobre algo que não funcione, dando de si para enfim 

conseguir cumprir o que está prescrito. Aí reside o grande dilema do 

trabalhador: frente a distância entre o real e o prescrito, ele reconhece o 

seu fracasso, ele resiste, emanando assim uma impotência, irritação ou 

decepção, o que interfere, negativamente, no seu lado afetivo. O mundo 

real se mostra ao trabalhador de forma afetiva (DEJOURS, 2004). No 

momento em que ocorre um bloqueio entre a relação trabalhador 

organização do trabalho, há o início do sofrimento “a energia pulsional 

que não acha descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho 

psíquico, ocasionando um sentimento de desprazer e tensão” (DEJOURS, 

2015, p. 29). É o nexo causal entre a organização do trabalho e os efeitos 

desta na saúde mental do trabalhador. 

Conforme declara assertivamente Soratto (2016): “[...] o 

trabalhador, antes de adentrar na organização, implicitamente, almeja a 

felicidade, satisfação pessoal e material. Entretanto, no trabalho, muitas 

vezes se encontra infeliz, insatisfeito, pessoal e profissionalmente, o que 

pode gerar sofrimento” (SORATTO, 2016, p. 40).  

Deste modo, o trabalho possui inúmeros elementos que desvelam 

situações de insatisfação e por fim, sofrimentos. Estes são vivências 

subjetivas do próprio trabalhador, partilhadas com o coletivo e induzida 

pela atividade de trabalho.  

Sobre o sofrimento e prazer no trabalho, Vieira (2014) descreve: 

 
O sofrimento é inerente ao trabalho. Se o indivíduo 

não encontra possibilidades de superação e 

transformação desse sofrimento em prazer, este se 

transforma em fonte de sofrimento patológico. Este 

último, por sua vez, ocorre quando os trabalhadores 
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não encontram meios de dar vazão a esse 

sofrimento, pois a maneira como o trabalho é 

organizado bloqueia as possibilidades de expressão 

e de negociação. (Vieira, 2014, p. 116). 

 

Lancman e Sznelwar (2008) narram que o mundo do trabalho 

apresenta ao trabalhador duas possibilidades: crescimento e 

desenvolvimento psíquico, estabelecendo o prazer e o desenvolvimento 

humano da pessoa; e sofrimento frente as imposições externas, com 

possibilidade de adoecimento. Para os autores, fica claro que o trabalho e 

as relações dele originadas jamais podem ser aceitos como espaço de 

neutralidade subjetiva ou social. 

Uma importante observação sobre as consequências do trabalho 

em outras esferas da vida, foi descrito por Lancman e Sznelwar (2008): 
 
O desenvolvimento do trabalho e a transformação 

do sofrimento em prazer estão diretamente 

relacionados ao olhar do outro e aos mecanismos 

de reconhecimentos decorrentes desse olhar. 

Quando o reconhecimento do trabalho não existe, 

a desvalorização consequente atinge outros 

espaços da vida cotidiana dos trabalhadores, 

contaminando o tempo do não-trabalho. Nesse 

sentido, o trabalho deve ser entendido como um 

continuum que se estende para além do espaço 

restrito e influencia outras esferas da vida. 

(LANCMAN; SZNELWAR, 2008, p. 35). 

 

Deste modo, o prazer e sofrimento no trabalho, visto neste estudo 

como as satisfações e insatisfações, para serem bem compreendidos, é 

necessário primeiro ouvir quem realiza o trabalho (os gestores 

participantes da pesquisa) e analisar o relatado no contexto do trabalho 

realizado, descrevendo a realidade encontrada, as relações com a forma 

de organização do trabalho, com o cenário institucional e político do 

município e da política nacional que prescreve o esperado para a gestão e 

o trabalho na atenção básica. 

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) 

 

Desde a implantação do SUS algumas políticas e programas 

foram sendo publicados. A PNAB de 2006, com reedição em 2011, possui 
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como estratégia o cuidado integral e focado nas necessidades de saúde da 

população. 

Por intermédio da PNAB de 2011, orientada pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, 

integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e 

participação social, sucederam-se atualizações de conceitos e a inserção 

de fundamentos que viriam nortear o funcionamento da AB, sendo 

acolhedora e resolutiva, com organização nas Redes de Atenção voltada 

para o usuário (BRASIL, 2012a). 

Inúmeros itens foram descritos nessa política, desde os princípios 

e diretrizes gerais da AB; das funções na rede de atenção à saúde; das 

responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, da infraestrutura 

e funcionamento da AB; da educação permanente das equipes; do 

processo de trabalho das equipes; das atribuições dos membros das 

equipes; as especificidades da estratégia saúde da família; os núcleos de 

apoio à saúde da família; e sobre o financiamento (BRASIL, 2012a). 

A PNAB incorporou a ESF, a qual adota preceitos da AB, que 

são inovadores em relação ao modelo da biomedicina, podendo ser 

entendida como uma inovação tecnológica não material de reorganização 

da atenção à saúde (SORATTO, 2016). Para o desenvolvimento da PNAB 

é de responsabilidade do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais 

de Saúde prover apoio para que a atenção básica seja viabilizada nos 

municípios. Na PNAB de 2011, vigente até recentemente, tanto o 

processo de trabalho, como as jornadas de trabalho das equipes e os 

horários e dias de funcionamento das UBS, deverão ser dispostos de um 

modo que assegurem amplo acesso, vínculo entre usuários e profissionais, 

a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

2012a). 

Esta pesquisa e seus produtos (dissertação e manuscritos), 

ocorreram sob a égide da PNAB de nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

antes da nova edição de 2017 (abaixo explicitada). A referida PNAB 

descrevia que a ESF pretendia reordenar a AB no País, sempre baseada 

nos princípios dos SUS e era vista tanto pelo Ministério da Saúde e 

gestores estaduais e municipais, como o meio de desenvolver, qualificar 

e assentar a AB, através da readequação do processo de trabalho das 

equipes. Este processo se aprofunda com os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção básica, uma maior resolutividade na situação de 

saúde das pessoas e coletividades, resultando em uma significativa 

relação custo-efetividade (BRASIL, 2012a). 

No tocante as eSF, a PNAB 2011 preconizava que elas 

precisavam atender determinadas especificidades: 
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Existência de equipe multiprofissional  composta 

por, no mínimo, médico [...], enfermeiro [...], 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta 

composição, como parte da equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: 

cirurgião-dentista[...], auxiliar e/ ou técnico em 

saúde bucal; II - O número de ACS deve ser 

suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por 

ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família; 

III - Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo 

a média recomendada de 3.000,[...].  V - Carga 

horária de 40 horas semanais para todos os 

profissionais de saúde membros da equipe de 

Saúde da Família, à exceção dos profissionais 

médicos (BRASIL, 2012a, p. 55). 

 

Ademais, na PNAB de 2011 houve o surgimento dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), objetivando a ampliação da AB. Os 

NASF são compostos por uma equipe multiprofissional de diferentes 

áreas do conhecimento, agindo em conjunto com a eSF.  Eles compõem 

a AB, todavia não são serviços independentes ou especiais. Também não 

é possível que o usuário ou a coletividade tenha acesso a profissionais dos 

NASF sem serem regulados pelas equipes de AB. Para tanto, devem atuar 

de modo integrado à Rede de Atenção, e seus serviços em consonância 

com as demandas encontradas em conjunto com as equipes (BRASIL, 

2012a). Esse novo fazer em saúde, tem forte relação e responsabilidade 

de quem exerce a gestão. 

No âmbito da AB, também foi criado em 2011 o PMAQ que tem 

como objetivo estimular os gestores a melhorar a qualidade dos serviços 

de saúde oferecidos aos usuários nas UBS através das eSF. A meta foi 

para garantir um padrão de qualidade por meio de um conjunto de 

estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das 

equipes de saúde. O programa eleva os recursos do incentivo federal para 

os municípios participantes, que atingirem melhora no padrão de 
qualidade no atendimento. Inscreveram-se no PMAQ 17.482 equipes 

(profissionais de saúde) que estão em 3.972 municípios com 

compromisso de melhorar os serviços de saúde ofertados para população 

(BRASIL, 2012b). 
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Para avaliar a eficácia do PMAQ, foi criado o programa 

denominado Auto avaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (AMAQ), ou seja, a auto avaliação da melhoria da 

qualidade dos serviços ofertados, para se examinar a ocorrência da 

melhoria contínua da qualidade. O AMAQ é um instrumento que auxilia 

no planejamento de ações da equipe. Por meio dele, se identificam 

problemas que possam ser trabalhados, e ações a serem criadas.  

Ainda no governo anterior, foi implantado também o Programa 

de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) que 

estabeleceu incentivo financeiro federal para construção, reforma e 

ampliação de unidades. Para subsidiar a elaboração deste programa foi 

realizado o Censo das UBS, que visitou 5.511 municípios brasileiros, nos 

quais avaliou-se a infraestrutura de 37.690 UBS com objetivo de levantar 

informações para melhorar os serviços da AB (PORTAL DA SAÚDE, 

2017). 

A partir de maio de 2016, houve uma mudança no Governo 

Federal, com o Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, assumindo 

um governo com outra proposta política, tendo consequências nas 

políticas públicas, em especial no campo da saúde. Em relação a PNAB, 

o novo Ministro da Saúde Ricardo Barros, encaminhou uma solicitação 

que havia sido feita na 15ª Conferência Nacional de Saúde, sobre revisão 

da PNAB. Em julho de 2017 foi aberto um espaço de consulta pública e 

uma nova minuta da PNAB foi aprovada na reunião Intergestora 

Tripartite, no dia 31 de agosto de 2017. Essa nova proposta, publicada na 

Portaria n.2.436 em 21 de setembro de 2017, regulamenta as atividades 

desempenhadas na AB. Com essa nova proposta mudanças ocorrerão, a 

saber: 

• reconhecimento de outras estratégias de organização da 

atenção básica nos territórios, ou seja, mesmo mantendo a 

ESF como estratégia prioritária, há a permissão de 

financiamento de equipes de saúde que não são ESF, o que 

pode ter impacto negativo no sentido estruturante da ESF 

proposto em 2006 e 2011; 

• cargas horárias mínimas distintas entre os profissionais; 

• flexibilidade no número de agentes comunitários de saúde. O 

mínimo agora é um agente nas equipes de Saúde da Família 

nas regiões e quatro nas regiões de vulnerabilidade social; 

• população adscrita por eAB e de Saúde da Família de 2.000 a 

3.500 pessoas; 

• eSF: composta no mínimo por médico, preferencialmente da 

especialidade de família e comunidade, enfermeiro, 
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preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar 

e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 

eAB: [...] as equipes deverão ser compostas minimamente por 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e/ou 

técnicos de enfermagem; 

• garantia da longitudinalidade do cuidado não foi considerada; 

• até 4 (quatro) equipes por UBS com equipes de AB ou Saúde 

da Família, para que possam atingir seu potencial resolutivo;  

• agentes comunitários de saúde passarão a aferir pressão, fazer 

curativos medir glicemia e realizar ações de vigilância em 

saúde; 

• reconhecimento e estímulo à inclusão do Gerente de Atenção 

Básica para o aprimoramento e qualificação do processo de 

trabalho e gestão dos serviços de atenção básica; 

• todas as unidades básicas de saúde vão oferecer uma carteira 

de serviços essenciais para a saúde da população; 

• permitir que os usuários possam se vincular a mais de uma 

UBS/EAB, nas situações em que haja necessidade; 

• instituir a obrigatoriedade do uso do Prontuário Eletrônico 

nas UBS. 

Resta um questionamento em relação a PNAB, no tocante a sua 

centralidade como política privilegiada para atingir o direito universal à 

saúde. Em especial, ao analisar as mudanças na PNAB no contexto das 

outras medidas que estão sendo tomadas no campo econômico e que terão 

implicações na saúde, em especial a promulgação da Emenda 

Constitucional 95 que limita os gastos públicos por 20 anos, o que reduz 

os investimentos em saúde e, progressivamente, pode ferir de morte o 

SUS. Com essa mudança, se já existia uma cobertura em torno de 90% 

dos municípios, mas em torno de 60% da população, a PNAB como uma 

política reestruturante deveria continuar e ampliar com novos 

investimentos.  
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3 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida sob a abordagem qualitativa. 

Nesta abordagem de pesquisa é possível se ter uma maior compreensão 

dos atos, relações e estruturas sociais, intenções e significados, levando 

em consideração o elo existente entre indivíduo e sociedade, sujeito e 

objeto (MINAYO, 2013). Conforme redigem Gerhardt e Silveira (2009), 

a preocupação da pesquisa qualitativa é dar enfoque a dados da realidade 

não passíveis de quantificação, focando-se em entender e explicar como 

ocorrem as relações sociais. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, foi realizado um 

recorte do Macroprojeto coordenado pela Professora Dra. Denise Pires, 

intitulado “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO MATERIAL EM 

SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação”. Foram estudados os 

fatores/elementos do trabalho de gestores da Estratégia Saúde da Família 

do município de Florianópolis que são geradores de satisfação e 

insatisfação.  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A presente dissertação buscou aprofundar o entendimento acerca 

do que gera satisfação e insatisfação no trabalho de gestores da AB. Trata-

se de um fenômeno que tem forte influência subjetiva e por isto, a 

pesquisa qualitativa é apropriada uma vez que os dados estatísticos são 

insuficientes para a sua compreensão (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2010). A pesquisa qualitativa é mais adequada àquelas que 

envolvem a compreensão de experiências, vivências e percepções de 

sujeitos como é o caso do objeto desta investigação “identificar fatores de 

satisfação e insatisfação no trabalho de gestores”. O ponto central de um 

estudo deste tipo é compreender a comunidade, seus valores, 

características, forma como se organizam para o trabalho (TRIVIÑOS, 

2009).  

 

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes deste estudo foram gestores de UBS do 

município de Florianópolis, e para a definição dos participantes foi 

utilizada a amostragem intencional. Este tipo de definição dos 

participantes é consagrado em pesquisa qualitativa e busca eleger “os 

casos ou os tipos de casos que podem contribuir mais para as necessidades 

de informação do estudo” (POLIT; BECK, 2011). SS/GAB n° 283/2007, 
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estabeleceu a Política Municipal de Saúde centrada na Estratégia de 

Saúde da Família. Ela contempla os seguintes fundamentos: 

universalidade, continuidade, resolutividade, integralidade, 

responsabilidade, valorização profissional, avaliação e acompanhamento 

dos resultados e estímulo à participação popular (FLORIANÓPOLIS, 

2007). 

Como todas as UBS do município de Florianópolis atuam na 

modalidade ESF, considerou-se a inclusão de representantes do conjunto 

das diferentes áreas geográficas, com vistas a incluir a gestão em 

diferentes contextos. Neste sentido, para a escolha das UBS integrantes 

do estudo se utilizou os seguintes critérios de intencionalidade: incluir, no 

mínimo 01 gestor de cada Distrito Sanitário compreendidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde do município (a delimitação dos Distritos 

Sanitários de Florianópolis estão descritos no Quadro1); dentre as UBS 

que compõe cada distrito optou-se por incluir gestores de UBS 

consideradas exitosas, no sentido de serem referência pelo bom 

desempenho, aproximando-se do prescrito na PNAB 2011 com vistas a 

apreender a satisfação e insatisfação de gestores que atuam em UBS de 

referência neste modelo assistencial. Não há a intenção de uma 

amostragem do quadro da gestão no município e sim de compreender o 

que está implicado no fazer de gestores que atuam em unidades que mais 

se aproximam do modelo de atenção prescrito. Para a escolha das UBS de 

boa qualidade associou-se dois critérios: informações disponibilizadas 

por autoridades da Secretaria Municipal de Saúde sobre as UBS 

consideradas exitosas; e os dados disponibilizados na primeira fase 

avaliação do PMAQ, acessíveis em 2012, conforme demonstrado no 

Anexo A (Quadro de Desempenho das Equipes de Saúde no PMAQ). 

No município os serviços estão organizados em quatro Distritos 

Sanitários. Em 2017, houve uma modificação na divisão dos distritos e o 

Distrito Leste foi incorporado pelos demais Distritos. Cada Distrito 

engloba um determinado número de Centros de Saúde/Unidades Básicas 

de Saúde, além de um número variável de outros Serviços de Saúde 

(Centros de Atenção Psicossocial, Policlínicas, Almoxarifado Central, 

Farmácia-escola), assim distribuídos: Distrito Sanitário Centro (10 

Centros de Saúde mais 6 outras Unidades de Serviços de Saúde), Distrito 

Sanitário Continente (11 Centros de Saúde e mais 3 outras Unidades de 

Serviços de Saúde), Distrito Sanitário Norte (14 Centros de Saúde e mais 

2 outras Unidades de Serviços de Saúde) e Distrito Sanitário Sul (15 

Centros de Saúde mais 2 outras Unidades de Serviços de Saúde) 

(FLORIANÓPOLIS, 2013). 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/secretaria/css.php
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Quadro 1 – Divisão dos Distritos Sanitários por Centros de Saúde e 

Serviços no Município de Florianópolis, 2013 

DISTRITOS 

SANITÁRIOS 

CENTROS DE SAÚDE/UBS E 

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Distrito Sanitário Centro 

 

Coordenador:  

Ângela Borges 

 

Endereço:  

Avenida Rio Branco, n° 90 

no prédio Centro Telefones: 

3952 0118 3952 0117 3952 

0122  

Agronômica 

Bem-Estar Animal 

Centro 

Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) 

Centro de Atenção Psicossocial 

para Alcool e drogas (CAPSad Ilha) 

Centro de Atenção Psicossocial 

para Crianças e Adolescentes (CAPSi) 

Centro de Controle de Zoonoses 

Córrego Grande 

Itacorubi 

João Paulo 

Monte Serrat 

Pantanal 

Policlínica Centro 

Prainha 

Saco dos Limões 

Trindade 

 

Distrito Sanitário Continente 

 

Coordenador:  

Stella Maris Pfutzenreuter 

 

Endereço:  

Rua Coronel Pedro Demoro, 

1923  

1° andar  

Telefones: 3244 3955 3244 

2557  

Abraão 

Almoxarifado 

Balneário 

Capoeiras 

Centro de Atenção Psicossocial 

para Alcool e drogas (CAPSad) 

Coloninha 

Coqueiros 

Estreito 

Jardim Atlântico 

Monte Cristo 

Novo Continente 
Policlínica Continente 

Sapé 

Vila Aparecida 
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(continua) 

 

 Quadro 1 – Divisão dos Distritos Sanitários por Centros de Saúde e 

Serviços no Município de Florianópolis, 2013 (continuação) 

DISTRITOS 

SANITÁRIOS 

CENTROS DE SAÚDE/UBS 

E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Distrito Sanitário Norte 

 

Coordenador:  

Talita Cristine Rosinski 

 

Endereço:  

3º andar Policlínica Norte 

Rua Francisco Faustino 

Martins, Confluência SC 401 

e SC 403  

Telefone: 32667355  

Barra da Lagoa 

Cachoeira do Bom Jesus 

Canasvieiras 

Ingleses 

Jurerê 

Policlínica Norte 

Ponta das Canas 

Ratones 

Rio Vermelho 

Saco Grande 

Santinho 

Santo Antônio de Lisboa 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

Norte da Ilha 

Vargem Grande 

Vargem Pequena 

Distrito Sanitário Sul 

 

Coordenador:  

Ana Beatriz Cardoso da Luz 

 

Endereço:  

Av. Pequeno Príncipe n° 

2859 - Campeche  

Telefone: (48) 3234 8749  

Alto Ribeirão 

Armação 

Caeira da Barra do Sul 

Campeche 

Canto da Lagoa 

Carianos 

Costa da Lagoa 

Costeira do Pirajubaé 

Fazenda do Rio Tavares 

Lagoa da Conceição 

Morro das Pedras 

Pântano do Sul 

Policlínica Sul 
Ribeirão da Ilha    

Rio Tavares 

Tapera 
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Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

Sul da Ilha 
Fonte: Departamento de Territorialização e Cadastramento da Prefeitura de 

Florianópolis. http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/secretaria/css.php, 

dados públicos. 

 

Para a escolha dos gestores/participantes da pesquisa se utilizou, 

ainda, como critérios de inclusão: ser o gestor local da UBS, ou seja, 

responsável pela coordenação do trabalho das eSF que atuam em toda a 

área de abrangência da UBS; ter no mínimo um ano de experiência de 

gestão na ESF; e estar em pleno exercício da função na ESF no momento 

da entrevista. Os critérios de exclusão dos serviços e gestores foram: 

serviços que integram o Distrito Sanitário e não são Centros de 

Saúde/UBS, como é o caso das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

Unidades de Atenção Psicossocial e outras; gestores com menos de um 

ano de atuação na ESF; gestores em licença de saúde ou impossibilitados 

no período da coleta de dados. 

O total de participantes foi de sete, sendo incluídos mais de um 

gestor em alguns Distritos Sanitários. O número de participantes em 

pesquisa qualitativa não segue um padrão estatístico em relação a 

população e nem há a exigência de um número grande de participantes, 

visto que se objetiva encontrar significados, fatos, e não prevalência 

(MINAYO, 2013). Neste sentido, o número de participantes foi 

considerado satisfatório considerando-se o critério de saturação dos 

dados.  

 

3.3 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS 

 

Conforme descrevem Marconi e Lakatos (2010), a coleta dos 

dados vem a ser o momento da pesquisa onde se fará uso dos instrumentos 

elaborados bem como das técnicas selecionadas. Para obter da pesquisa 

um grau de confiabilidade científica, torna-se mister uma exata descrição 

no tocante ao método e teorias que nortearam a coleta e interpretação dos 

dados (TRIVIÑOS, 2009). Para a coleta e análise de dados foi utilizado o 

recurso de triangulação: entrevista semiestruturada, estudo documental e 

observação. A observação e o estudo documental foram utilizados como 
suporte para melhor compreensão do trabalho do gestor e, também, dos 

dados obtidos nas entrevistas. 

Para a coleta de dados, os pesquisadores foram treinados pela 

coordenadora do Macroprojeto “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO 

MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação”, em 

http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/secretaria/css.php


 
48 

seminários da referida pesquisa, com participação de toda a equipe de 

pesquisadores, assim como foi realizado treinamento individual e do 

grupo de pesquisadores responsáveis pela coleta de dados na Região Sul, 

incluindo a pesquisadora responsável por este projeto. Nestas ocasiões 

foram realizados ajustes no processo e na orientação de abordagem aos 

participantes. Os instrumentos de coleta de dados foram testados por 

ocasião da coleta de dados na Região Sudeste, e posteriormente realizados 

os ajustes que se fizeram necessários. Face a necessidade de manter uma 

padronização na coleta de dados em todo o país, foi considerado 

dispensável a realização de nova testagem dos instrumentos na coleta de 

dados na Região Sul. 

Durante reunião com a responsável pelo Setor de Educação em 

Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, foi 

obtida uma autorização inicial para a coleta de dados em UBS 

consideradas exitosas (Anexo B). Cabe registrar que os dados que serão 

analisados na Dissertação proposta, já integram o banco de dados da 

pesquisa “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO MATERIAL EM 

SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação”, coordenada pela Professora 

Dra. Denise Pires e foram coletados pela autora desta Dissertação 

(Graduada em Enfermagem, com dedicação exclusiva ao Mestrado, sendo 

bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e integrante da equipe de pesquisadores do 

macroprojeto), em conjunto com a equipe de pesquisadores da Região Sul 

designados para a realização desta atividade (1 Doutor, 2 Doutorandas e 

1 Mestranda, todos Enfermeiros), durante o período compreendido entre 

20/04 à 20/10/2016 na cidade de Florianópolis. Em 2017 houve retorno 

às UBS que integraram a pesquisa para complementação da coleta de 

dados, em especial para realização de observações de campo e estudo 

documental. Não houve a participação de outras pessoas na coleta de 

dados, além dos pesquisadores já citados.  

 

3.3.1 Entrevistas semiestruturadas 
 

Como forma de compreender o processo de trabalho dos gestores 

que laboram na ESF e os elementos geradores de satisfação e insatisfação, 

foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada como forma 

investigatória privilegiada com vistas a captar as percepções dos 

participantes acerca da satisfação e insatisfação no trabalho. Um dos 

meios de coletar os dados é através das entrevistas individuais, com vistas 

a captar as percepções dos atores sociais participantes da pesquisa 

(MOURÃO; SAMPAIO; DUARTE, 2012). 
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Para a entrada no campo, antes da coleta de dados: realizou-se a 

definição dos locais para a coleta, contatando autoridades da SMS do 

município e associando as indicações obtidas com os resultados da 

avaliação do PMAQ; buscou-se autorização e sensibilização dos 

possíveis participantes, o que foi realizado via contato telefônico e, em 

algumas situações, por contato presencial com visita às UBS, nestas 

ocasiões realizou-se agendamento prévio das entrevistas; no contato 

inicial por telefone com os possíveis participantes da pesquisa, foram 

feitas informações prévias sobre a pesquisa, bem como sobre os objetivos 

dos pesquisadores e suas razões para desenvolver a pesquisa. Deste modo 

foi combinando um horário com os mesmos para recolher as informações 

necessárias em seus locais de trabalho, podendo deste modo, realizar a 

entrevista, bem como a observação e estudo documental. 

Procedimentos orientadores da coleta de dados:  

• realização de entrevistas somente após autorização expressa e 

mediante agendamento prévio;  

• os participantes foram individualmente esclarecidos sobre a 

natureza da pesquisa, seu objetivo, métodos, potenciais riscos 

e benefícios e o incômodo que esta possa lhe acarretar, na 

medida de sua compreensão e respeitados em suas 

singularidades;  

• as conversas individuais foram áudio-gravadas – com a 

autorização prévia dos participantes, sendo transcritas 

posteriormente, assegurando a fidedignidade das falas e 

preservação das identidades sob quaisquer circunstâncias.  

A entrevista (Anexo C) se baseou em um roteiro com questões 

fechadas e abertas, modalidade semiestruturada, conforme mencionado 

por Polit e Beck (2011) e Pope e Mays (2009). A entrevista foi associada 

ao estudo documental e observação de campo, como forma de melhor 

compreender o conteúdo expresso nas entrevistas.  

 

3.3.2 Observação 
 

Observar o fenômeno a ser estudado, vem a ser, antes de mais 

nada, abstraí-lo de seu cenário, pois assim será possível analisar os atos 

que lá ocorrem, as atividades e as relações envolvidas (TRIVIÑOS, 

2009). A observação ocorreu no meio onde as pessoas bem como seus 

processos de trabalho aconteceram, tendo sido recebido o consentimento 

para observação das atividades, realizando assim uma descrição dos fatos 

relevantes e centrais para a pesquisa (FLICK, 2004). Para o estudo 

observacional desenvolvido nas UBS escolhidas, foi utilizado um roteiro 
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(Anexo D) que norteou a análise do processo de trabalho e a rotina geral 

das equipes e dos gestores, e quais fatores foram determinantes de 

satisfação ou insatisfação dos gestores, dados estes que foram transcritos 

em um diário de campo, ocorrido no período de julho de 2017 a outubro 

de 2017, onde a pesquisadora retornou aos locais da pesquisa, para 

desenvolver a observação de campo e elaborar os diários de campo, com 

anotações acerca do ambiente de trabalho, e do conjunto das atividades 

realizadas ou demandas dos gestores. A observação se deu de forma 

aleatória e foi observado desde o processo de trabalho dos gestores, dos 

profissionais de saúde, bem como a dinâmica de acolhimentos e 

atendimentos aos usuários. Os dados obtidos foram triangulados com as 

entrevistas e o estudo documental.  

 

3.3.3 Estudo documental 
 

O estudo documental possibilitou uma melhor compreensão do processo 

de trabalho dos gestores e de aspectos geradores de satisfação e 

insatisfação em seu labor. O estudo se guiou por meio de um roteiro 

(Anexo E) através de informações disponíveis no ambiente que se 

desenvolveu a pesquisa. Os documentos também auxiliaram na descrição 

do cenário da região e município onde foi realizada a pesquisa. Para isso 

foi feita uma adaptação do formulário constante no Anexo F, retirado do 

macroprojeto mencionado, ao qual esta pesquisa se relaciona. Foram 

analisados os seguintes documentos: Planejamento das equipes, 

relatórios de atividades da UBS, ficha de controle de procedimentos, 

agenda de atividades da equipe e os prontuários eletrônicos. 
Junto à entrevista e as anotações oriundas das observações e 

documentos, todos estão integrados ao banco de dados da pesquisa, no 

software Atlas.ti 7.5 (processo descrito abaixo).  

 

3.3.4 Saída do campo 
 

Considerando que a coleta de dados inclui a utilização de 

diversos instrumentos e que não há uma ordem rigorosa a ser seguida para 

a sua realização, ocorreu retorno ao campo sempre que foi necessário, 

acrescentando dados ou esclarecendo possíveis dúvidas encontradas nos 

dados coletados. Neste processo foi realizado esclarecimento aos 

participantes sobre a finalização da pesquisa. Desse modo, a saída do 

campo foi concluída ao finalizar a validação das entrevistas pelos 

participantes.  
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como forma de tratar os dados, foi utilizado o Software Atlas.ti 

versão 7.5 (Qualitative Data Analysis), onde foram inseridos os dados da 

pesquisa, sendo criada uma Hermeneutic Unit (Unidade Hermenêutica), 

que vem a ser o arquivo que comportou todos os dados obtidos nesta, e 

onde estes estão organizados.  

Os dados foram dispostos em duas grandes macrocategorias: 

Motivos de Satisfação e Motivos de Insatisfação no Trabalho dos gestores 

e por intermédio delas, foi possível organizar os achados. Os dados foram 

categorizados e analisados, considerando o referencial teórico do 

materialismo histórico dialético de Marx e a teoria de Christophe Dejours 

sobre a satisfação e insatisfação, assim como pelo estabelecido na PNAB 

(Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011), sendo consideradas as 

modificações da nova PNAB 2017, quando foi o caso de refletir sobre o 

futuro. 

As entrevistas, e notas de observação foram introduzidas no 

software como Primary Documents (documentos primários), onde 

receberam uma numeração por ordem, atividade realizada pelo próprio 

software. A partir de trechos significativos identificados nos documentos 

primários foram selecionadas Quotations, e atribuídos códigos (Codes). 

A seguir os achados, depois de analisados pela pesquisadora 

(identificando quotations e atribuindo codes), foram articulados em 

famílias (Families) que se constituíram nas macro categorias 

mencionadas.  

Para o tratamento dos dados também se utilizou, como 

referência, os recursos de Bardin (2010). A análise foi iniciada por uma 

imersão na leitura de cada uma das entrevistas realizadas e dos dados 

obtidos na observação e no estudo documental (todos inseridos no 

software como primary documents). Neste processo foi feita uma grande 

exploração de todas as informações obtidas na pesquisa. Após a leitura 

em profundidade foi feita uma análise transversal de todos os documentos 

para a seleção dos trechos significativos e atribuição dos codes. 

Os passos para a análise de conteúdo temática, segundo Bardin 

(2010), são:  

• pré-análise – fase em que se ordena o material a ser analisado;  

• exploração do material – fase da descrição analítica, onde será 

feito um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e 

referenciais teóricos;  
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• o tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação (o 

momento da análise reflexiva e crítica). 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para atender aos aspectos éticos, foram respeitados todos os 

preceitos contidos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012c), que incorpora a 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, e visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da 

pesquisa, à comunidade e ao Estado. Assim como foi respeitado o 

disposto na Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016) que 

trata sobre a Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFSC e se encontra cadastrado na Plataforma Brasil, CAAE 

43683115.9.0000.0118 e foi aprovado conforme descrito no parecer 

número 1.442.077 (Anexo G).  

Em todas as etapas o respeito pela pessoa foi preservado, onde 

cada um pode exercer sua autonomia para decidir por participar ou não, 

bem como desistir da proposta a qualquer tempo, sendo garantido, 

também, seu anonimato. O anonimato foi mantido através da geração da 

seguinte codificação: letra G (gestor) e o número da entrevista (Exemplo: 

G1, G2...) 

A autorização foi concedida pelos gestores por intermédio do 

esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo H), comprovando a anuência, livre de vícios, 

dependência, subordinação ou intimidação. Ademais, foi garantido o 

direito à informação, a participar ou não da pesquisa e o anonimato no 

trato das informações obtidas. Ao expor o TCLE, houve o esclarecimento 

sobre os objetivos da pesquisa. Ato contínuo, foi solicitada a gravação da 

entrevista, como meio de registro das informações obtidas. Para 

minimizar um possível desconforto foi destacado que o profissional não 

seria obrigado a responder questões que por algum motivo não quisesse 

responder. Todas as atividades que envolveram a pesquisa, foram 

desenvolvidas com o objetivo de resguardar o bem-estar dos sujeitos da 

pesquisa, no cumprimento dos princípios éticos da autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, entre outros. 
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4 RESULTADOS 
 

Os resultados estão apresentados através da caracterização dos 

participantes do estudo e de dois manuscritos a serem encaminhados para 

publicação. A organização dos resultados em dois manuscritos atende ao 

disposto na Instrução Normativa 01/PEN/2016 de 17 de agosto de 2016, 

que altera os critérios para elaboração e o formato de apresentação dos 

trabalhos de conclusão dos Cursos de Mestrado e de Doutorado em 

Enfermagem. 

O manuscrito 1 intitulado “Satisfação e insatisfação de gestores na ESF’ 

e o manuscrito 2: ”Satisfação e insatisfação de gestores na Estratégia 

Saúde da Família: importância da força de trabalho” 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A caracterização dos gestores das sete UBS participantes do 

estudo, segundo idade, sexo, escolaridade, profissão e aspectos 

relacionados à contratação e capacitação para gestão, estão descritos na 

Figura 1: 

 

Figura 1 – Perfil sociodemográfico dos gestores das UBS, 

Florianópolis 2017 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora com recursos do software Atlas.ti 7.5 



 
54 

 

No que diz respeito ao perfil dos gestores participantes do estudo, 

verificou-se que a totalidade é de adultos jovens e em relação ao sexo, 

houve uma distribuição equilibrada, sendo 57% homens e 43% mulheres.  

Segundo a escolaridade, todos os entrevistados possuem curso 

superior e especialização, e somente um entrevistado possui mestrado, 

além da especialização. Quanto à profissão dos gestores, mostrou-se uma 

predominância de enfermeiros – 85,71%, e 14,29% dentista.  

Na análise do perfil dos gestores, ao relacionar profissão e sexo, 

verifica-se que, apesar de a maioria dos gestores serem enfermeiros, e 

nesta categoria profissional 86,2% ser composta de mulheres 

(MACHADO, 2013), quando assumem cargos de direção, administração 

superior, coordenação e poder no âmbito das instituições, averígua-se 

uma predominância de homens, diferentemente da distribuição de 

mulheres existente na profissão de enfermagem. Os achados desta 

pesquisa vão ao encontro do descrito por Barros (2008), onde a mulher se 

encontra em segundo plano em relação ao homem nas organizações, 

sendo esta diferença marcante nos cargos de maior escalão. Apesar de ter 

aumentado a inserção feminina em cargos de gestão, como coordenação 

e gerência, ainda prevalece a ocupação de cargos de gestão por homens. 

Diversos estudos referentes a gênero e poder, mostram que, em termos 

gerais, a realidade se mantém em patamares semelhantes aos de antes da 

Revolução Feminista. Diversas alterações não ocorreram de forma 

prática, mas tão-somente na forma como se percebe a mulher e as relações 

sociais e de trabalho instituídas por meio dela. De fato, o que o gênero 

feminino pretende é não se apegar ao vitimismo de um processo e nem 

ceder a conotações externas a seu entendimento, mas sim que o princípio 

da igualdade de gênero seja reconhecido (COSTA; MADEIRA; 

SILVEIRA, 2012). 

Questionados acerca do preparo prévio para desenvolverem a 

atividade de gestor, 100% dos entrevistados informaram não terem 

recebido nenhuma formação para gestão. Na mesma linha, 100% destes 

informaram não possuir outro emprego, sendo todos concursados e 

trabalhando com uma carga horária de 40 horas semanais. 

Quanto ao tempo de experiência como gestores da ESF, 71,43% 

informaram possuírem experiência entre 1-5 anos, e 28,57% estão há mais 

de 5 anos na gerência da ESF.  
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4.2 MANUSCRITO 1 

 

SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO DE GESTORES NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

SATISFACTION AND MANAGEMENT'S DISSATISFACTION IN 

THE FAMILY HEALTH STRATEGY 

 

SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN DE GESTORES EN LA 

ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA 

 

                        Anna Carolina Bornhausen Nunes 

  Denise Elvira Pires de Pires 
 

RESUMO 
Objetivo: o estudo objetivou identificar e analisar os fatores/elementos 

geradores de satisfação e insatisfação nas atividades laborais de gestores 

que atuam na Estratégia Saúde da Família. Método: a pesquisa se 

desenvolveu sob a abordagem qualitativa, amparada pelos referenciais 

teóricos do processo de trabalho e de satisfação e insatisfação de Dejours. 

Foram entrevistados sete gestores de Unidades Básicas de Saúde, que 

atuam com a ESF, de todas as regiões geográficas de Florianópolis. Para 

o tratamento dos dados, foi utilizado o Software Atlas.ti versão 7.5 

(Qualitative Data Analysis), onde foram inseridos os dados da pesquisa e 

a seguir analisados identificando trechos significativos e atribuindo 

códigos, orientando-se pelo objetivo e referencial teórico escolhido. 

Resultados: organizados em duas macro categorias, articulou-se achados 

relativos a satisfação e insatisfação no trabalho dos gestores. Dentre os 

fatores/elementos geradores de satisfação destacou-se a cooperação e 

boas relações com as equipes que prestam assistência aos usuários das 

UBS sob sua responsabilidade; a resolutividade da assistência; e o bom 

relacionamento com os usuários. Dentre os fatores/elementos geradores 

de insatisfação foram significativos: déficit/problemas com a força de 

trabalho; déficit/problemas com os instrumentos de trabalho e não 

capacitação para ser gestor. Conclusão: boas relações de trabalho, com 

profissionais, usuários e gestores e o desenvolvimento de práticas 

resolutivas impactam positivamente a satisfação de gestores. Déficits nas 

condições e relações de trabalho são significativos na geração de 

insatisfação no trabalho. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Satisfação. Insatisfação. 

Gestor de saúde. Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 
Objective: the study aimed to identify and analyze the factors / elements 

that generate satisfaction and dissatisfaction in the work activities of 

managers who work in the Family Health Strategy. Method: the research 

developed under the qualitative approach, supported by the theoretical 

references of the work process and satisfaction and dissatisfaction of 

Dejours. They were interviewed seven managers of Basic Health Units, 

who work with the ESF, from all geographic regions of Florianópolis. For 

data’s  treatment, the Atlas.ti Software version 7.5 (Qualitative Data 

Analysis) was used, where the data of the research were inserted and next 

analyzed identifying significant stretches and assigning codes, being 

guided by the objective and theoretical reference chosen. Results: 

organized in two macro categories, which were articulated about 

satisfaction and dissatisfaction in the managers’ work. Among the 

factors/elements that generated satisfaction was the cooperation and good 

relations with the teams that provide assistance to the users of the UBS 

under their responsibility; the resolution of assistance; and good 

relationship with users. Among the factors/elements generating 

dissatisfaction were significant: deficit / problems with the work force; 

deficit / problems with the instruments of work and not qualification to 

be manager. Conclusion: good working relationships with professionals, 

users and managers and the development of resolving practices positively 

impact the satisfaction of managers. Deficits in working conditions and 

relationships are significant in the generation of job’s dissatisfaction. 

Keywords: Family Health Strategy. Satisfaction. Dissatisfaction. Health 

manager. Worker's health. 

 

RESUMEN 
Objetivo: el estudio tuvo como objetivo identificar y analizar los factores 

/ elementos que generan satisfacción e insatisfacción en las actividades 

laborales de los gerentes que trabajan en la Estrategia de Salud Familiar. 

Método: la investigación desarrollada bajo el enfoque cualitativo, 

respaldada por las referencias teóricas del proceso de trabajo y la 

satisfacción e insatisfacción de Dejours. Fueron entrevistados siete 

gerentes de Unidades Básicas de Salud, que trabajan con el FSE, de todas 

las regiones geográficas de Florianópolis. Para el tratamiento de los datos, 

se utilizó el software Atlas.ti versión 7.5 (Análisis de datos cualitativos), 

donde los datos de la investigación se insertaron y analizaron 

identificando tramos significativos y asignando códigos, guiados por el 

objetivo y la referencia teórica elegida. Resultados: organizados en dos 
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categorías macro, que se articularon sobre satisfacción e insatisfacción en 

el trabajo de los gerentes. Entre los factores / elementos que generaron 

satisfacción se encuentran la cooperación y las buenas relaciones con los 

equipos que brindan asistencia a los usuarios de la UBS bajo su 

responsabilidad; la resolución de asistencia; y buena relación con los 

usuarios. Entre los factores / elementos que generaron insatisfacción 

fueron significativos: déficit / problemas con la fuerza de trabajo; Déficit 

/ problemas con los instrumentos de trabajo y no calificación para ser 

gerente. Conclusión: las buenas relaciones de trabajo con profesionales, 

usuarios y gerentes y el desarrollo de prácticas de resolución tienen un 

impacto positivo en la satisfacción de los gerentes. Los déficits en las 

condiciones de trabajo y las relaciones son importantes en la generación 

de insatisfacción laboral. 

Palabras clave: Estrategia de salud familiar. Satisfacción. Insatisfacción. 

Gerente de salud. La salud del trabajador. 

 

INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, a saúde 

passa a ser um direito universal. Em 1990 é criado o Sistema Único de 

Saúde (SUS) definido nas Leis nº 8080 e nº 8142. Em 2006 é promulgada 

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que estabelece diretrizes 

no sentido de reorganização do modelo de atenção, com base nos 

princípios do SUS e nos preceitos da Atenção Básica (AB/APS). A 

Estratégia Saúde da Família (ESF), anteriormente estabelecida como um 

programa e sem amplitude nacional, foi incorporada como prioridade 

dentro da PNAB e nela estão previstos o acesso aos serviços de forma 

universal, atendimento integral e com equidade, com foco em famílias e 

comunidades. A ESF prevê, ainda, a saúde em uma perspectiva 

intersetorial e a participação da comunidade no processo decisório com 

vistas a oferecer uma assistência contínua e efetiva aos usuários, 

impactando na situação de saúde das pessoas e coletividades.  

A PNAB foi modificada em 2011 (BRASIL, 2012) com 

alterações que reforçaram a perspectiva da AB e a busca da 

universalidade de acesso. Recentemente também ocorreram mudanças 

dispostas na Resolução n. 2436 de 2017 (BRASIL, 2017). Cabe destacar 

que a implantação da referida política sempre foi um campo de disputa de 

entendimento, e de projetos de atenção à saúde, sendo influenciada pela 

macro política vigente no país. Assim, o futuro da fertilidade da 

PNAB/ESF/AB, face as mudanças inscritas na nova Resolução poderão 
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ser analisadas posteriormente a sua implantação, em um tempo mais 

longo.  

A implantação de modelos envolve quem realiza o trabalho e o 

âmbito da coordenação do trabalho coletivo, do planejamento do trabalho, 

da liderança de projetos, da disponibilização e tomada de decisões em 

relação aos ambientes de trabalho. Portanto, área da gestão. Aos gestores 

cabe realizar um trabalho importante e pleno de desafios para a 

viabilização e operacionalização da atenção à saúde, em especial no caso 

da ESF, que pode ser entendida como uma inovação tecnológica de 

reorganização do trabalho, um novo modelo assistencial em relação ao 

modelo clássico hegemônico da biomedicina (SORATTO, 2016). 

No que diz respeito ao trabalho, a teorização do processo de 

trabalho de Karl Marx constitui-se em um recurso promissor. Resgatando 

esse aporte teórico pode-se afirmar que o trabalho exerce papel 

fundamental na história das pessoas. Marx apresenta o trabalho humano 

como um processo no qual o homem inicialmente o idealiza e mobiliza 

suas forças, para atuar sobre recursos da natureza (ou objetos resultantes 

de trabalhos anteriores) e então transformá-los com vistas a atender a 

necessidade que o mobilizou (MARX, 2015).  

Nesta perspectiva, em termos genéricos, o trabalho de gestor em 

saúde e de Unidades Básicas de Saúde (UBS) envolve a idealização do 

trabalho, a utilização dos meios existentes para desenvolvê-lo e a ação 

transformadora da realidade. O gestor de UBS que atua com a ESF exerce 

no interior das unidades, sob sua responsabilidade, o papel de líder e 

coordenador do trabalho coletivo de equipes multiprofissionais e de 

demais trabalhadores que atuam no referido espaço assistencial. Articula 

o trabalho da UBS com as demais instâncias de gestão do SUS; 

responsabiliza-se pela realização e/ou coordenação do planejamento do 

conjunto das atividades realizadas no âmbito das UBS e área de 

abrangência sob sua responsabilidade; acompanha e coordena as 

atividades administrativas, as atividades assistenciais das equipes e as 

atividades educativas; é responsável pelo provimento do conjunto dos 

instrumentos de trabalho requeridos para a prestação da assistência em 

saúde (considerando-se seu poder de governabilidade); assim como avalia 

os resultados e realiza as ações corretivas. 

O ser e o fazer do gestor não é tarefa fácil e está bem distante da 

ausência de tensões, individuais e coletivas, pois envolve aspectos de 

poder, interesses conflitantes, disputas individuais, profissionais e 

institucionais. Deste modo surgem satisfações e insatisfações advindas 

desta desafiadora e instigante atividade na AB/ ESF. A satisfação e 

insatisfação no trabalho de gestores geram diversos comportamentos, 
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bem como impactos sobre as organizações. Poucos são os estudos 

encontrados sobre o tema satisfação e insatisfação no trabalho de gestores 

na AB/ ESF (AIKEN et al., 2002; BEST; PASARÓN, 2013; ZHANG et 

al., 2013). A maioria dos estudos sobre o tema da satisfação e insatisfação 

no trabalho em saúde são estudos internacionais e alguns nacionais, mas 

tratam de satisfação e insatisfação de profissionais e trabalhadores da 

saúde. 

A satisfação do trabalhador em sua atividade laboral está em 

sintonia com seu estado emocional, sua relação com demais profissionais, 

suas características pessoais, valores e perspectivas acerca do ambiente 

laboral, podendo intervir na qualidade de vida e bem-estar do profissional. 

O conceito de satisfação no trabalho, ou “job satisfaction”, vem a ser uma 

resposta emocional do trabalhador ao trabalho por ele desenvolvido. 

Todavia, esse grau de satisfação se sujeita às expectativas do trabalhador 

acerca das questões que se apresentam no trabalho e suas preferências 

(AAZAMI et al., 2015; DEJOURS; ABDOUCHELI, 1994; 

NASCIMENTO et al., 2016). 

A satisfação com o trabalho vem a ser os vários sentimentos 

positivos que os trabalhadores expõem em relação a ele, e havendo um 

maior número de fatores de satisfação, melhor será o esforço do 

profissional em oferecer uma assistência com qualidade, refletindo um 

serviço qualificado. Em sentido oposto, a insatisfação no trabalho é 

caracterizada por fatores negativos que, também, poderão afetar a 

qualidade da atividade, acarretando em, além da insatisfação no trabalho 

o desgaste físico e emocional da equipe (NUNES et al., 2010). A 

satisfação com o trabalho envolve o modo como uma pessoa o realiza, e 

também a relação existente entre o que se deseja e o que se alcança do 

trabalho, somada ao valor atribuído a ele (MUNYEWENDE; RISPEL; 

CHIRWA, 2014). 

Diante da importância e complexidade do trabalho em saúde e do 

gestor na ESF, surgiu o seguinte questionamento: Quais 

fatores/elementos do trabalho de gestores da Estratégia Saúde da Família 

no município de Florianópolis são geradores de satisfação e insatisfação?  

Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo identificar e analisar os 

fatores/elementos geradores de satisfação e insatisfação nas atividades 

laborais de gestores que atuam na ESF. 

 

MÉTODO 

 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado com 

sete gestores de UBS do município de Florianópolis. Para a definição dos 
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participantes foi utilizada uma amostragem intencional. Este tipo de 

definição dos participantes é aplicado na pesquisa qualitativa e procura 

escolher os eventos ou os tipos de eventos que venham colaborar com o 

estudo (POLIT; BECK, 2011). 

Considerando-se que em Florianópolis todas as UBS atuam na 

modalidade ESF definiu-se como critérios para a escolha dos gestores 

participantes do estudo: inclusão de representantes do conjunto das 

diferentes áreas geográficas do município com vistas a incluir a gestão 

em diferentes contextos socioeconômicos, sendo, no mínimo, um gestor 

de cada Distrito Sanitário; gestores de UBS consideradas de boa 

qualidade, para isso associou-se dois critérios – informações 

disponibilizadas por autoridades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

sobre as UBS consideradas exitosas; e os dados disponibilizados na 

primeira fase avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade (PMAQ), acessíveis em 2012. E ainda, ser gestor 

responsável pela coordenação do trabalho das Equipes de Saúde da 

Família (eSF) que atuam em toda a área de abrangência da UBS; ter no 

mínimo um ano de experiência de gestão na ESF; e estar em pleno 

exercício da função na ESF no momento da entrevista.  

Os critérios de exclusão dos serviços e gestores foram: serviços 

que integram o Distrito Sanitário e não são Centros de Saúde/UBS, como 

é o caso das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades de 

Atenção Psicossocial e outras; gestores com menos de um ano de atuação 

na ESF; gestores em licença de saúde ou impossibilitados no período da 

coleta de dados.  

O número de participantes em pesquisa qualitativa não segue um 

padrão estatístico em relação a população e nem há a exigência de um 

número grande de participantes, visto que se objetiva encontrar 

significados, fatos, e não prevalência (MINAYO, 2013). Neste sentido, o 

número de participantes foi considerado satisfatório pelo critério de 

saturação dos dados.  

Para a coleta de dados foi escolhido o recurso de triangulação: 

entrevista semiestruturada, estudo documental e observação. A 

observação e o estudo documental foram utilizados como suporte para 

melhor compreensão do trabalho do gestor e, também, dos dados obtidos 

nas entrevistas. 

A coleta ocorreu de setembro de 2016 a julho de 2017. Foram 

desenvolvidas entrevistas semiestruturadas no ambiente de trabalho dos 

entrevistados, áudio-gravadas, transcritas e posteriormente organizadas 

com o apoio do software Atlas.ti, versão 7.5 (Qualitative Data Analysis), 

onde foram inseridos os dados da pesquisa, sendo criada uma 
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Hermeneutic Unit (Unidade Hermenêutica). Os dados foram dispostos em 

duas grandes macrocategorias: Motivos de Satisfação e Motivos de 

Insatisfação no Trabalho dos gestores. Os dados foram categorizados e 

analisados, considerando o referencial teórico do materialismo histórico 

dialético de Marx e a teoria de Christophe Dejours sobre a satisfação e 

insatisfação no trabalho. As entrevistas e notas de observação foram 

introduzidas no software como Primary Documents (documentos 

primários), onde receberam uma numeração por ordem, atividade 

realizada pelo próprio software. O processo analítico iniciou com a 

seleção de trechos significativos identificados em cada documento 

(quotations na denominação do software) aos quais foram atribuídos 

códigos (codes). Cada code pode ser atribuído a mais de uma quotation, 

no mesmo primary document, sendo que neste estudo delimitou-se a 

atribuição de até duas vezes o mesmo code em cada primary document, 
de modo a evitar viés de análise. Para garantir o anonimato, as falas estão 

identificadas como G1, G2, sucessivamente. Quando o trecho destacado 

foi de uma Nota de Observação, está identificado como OBS, seguida do 

número de ordem. 

A aprovação da pesquisa foi expedida pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), parecer 

número 1.442.077, e se encontra cadastrada na Plataforma Brasil, CAAE 

43683115.9.0000.0118. A coleta de dados teve início com a leitura e 

anuência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes 

de iniciar o processo de coleta de dados e foram respeitados todos os 

aspectos éticos conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012b) e Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 

(BRASIL, 2016). 

 

RESULTADOS 
 

Os conjuntos de aspectos do trabalho e situações consideradas 

geradoras de satisfação ou insatisfação foram organizados em duas 

macros categorias: motivos de satisfação no trabalho de gestores na ESF 

e motivos de insatisfação no trabalho de gestores na ESF. 

 

Motivos de satisfação no trabalho de gestores na ESF 
 

Na ESF, os participantes do estudo referiram diversos motivos 

de satisfação no trabalho, conforme descrito na Tabela 1. Todos os 

profissionais se revelaram satisfeitos com algo conexo ao seu trabalho. 
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Tabela 1 – Motivos de Satisfação de Gestores, Florianópolis, 

2017 

Motivos de Satisfação 

(Codes) 

Total de Citações          

(Quotations) % 

1.Equipe 12 26% 

2. Resolutividade da 

Assistência / Melhoria da 

Qualidade 10 22% 

3. Bom Relacionamento com 

Usuários 5 13% 

4. Gostar do que faz 4 8% 

5. Autonomia 4 8% 

6. Trabalhar com o PMAQ 4 8% 

7. Suporte do Distrito e da 

Secretaria Municipal de Saúde 3 6% 

8. Área Física adequada 2 4% 

9. Remuneração 1 3% 

10. Trabalhar na ESF 1 2% 

Total 48 100% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Atlas.ti 7.5. 

 

A equipe aparece como o mais significativo motivo de satisfação 

para os gestores. A equipe mencionada pelos gestores refere-se a eSF 

prescrita na PNAB. O sentido de cooperação entre equipes e com o gestor 

e o envolvimento dos profissionais com os usuários e famílias que 

procuram as UBS contribui para melhor resolutividade da assistência, 

sendo identificado como gerador de satisfação nos gestores. O expresso 

pelos gestores sinaliza que o aspecto relacional é determinante da 

satisfação no trabalho. 

 
Mas eu tenho as pessoas que me ajudam pra 

caramba, quando elas não estão eu já sei 

exatamente o que tem para eu fazer, ou onde tenho 

que ir, elas fazem esses levantamentos, a gente 

pede, conversa e vai construindo essas coisas, se 

ajudam muito (G1). 

 

Equipe, esse ano, três vezes eu fui para o gabinete, 

em reunião com o secretário adjunto, para assumir 

a coordenação do [...], que é do lado da minha 

casa, eu posso ir a pé e eu não quis. Eu fui três 
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vezes lá, porque eles precisavam de um 

coordenador para assumir e eu não quis. Nós 

somos resolutivos, nossa equipe é assim (G7). 

 

Temos uma excelente relação de trabalho, onde 

todos trabalham de forma cooperada. Por 

exemplo, se falta um médico, o outro atende os 

pacientes do colega faltante numa boa. [...]. Fico 

satisfeito em ver que tenho uma equipe unida e bem 

realizada (G3). 

 

Converso rapidamente com um médico e ele me 

relata que gosta muito de trabalhar ali, que é 

bastante gratificante, que as equipes se ajudam 

entre si. Quando falta um colega, outro atende os 

pacientes urgentes [...] (OBS3). 

 

Quanto aos profissionais que aqui trabalham, o 

relato da ACS me fala que eles são uma grande 

equipe, muito unida, que possuem uma linguagem 

única, se entendem porque “rola” um coleguismo 

[...] (OBS1). 

 

O segundo motivo de satisfação de maior destaque foi a 

Resolutividade da Assistência: 

 
Ver a felicidade das pessoas, ver o 

restabelecimento da saúde delas, até mesmo a 

prática das promoções de saúde, antes de ver o 

adoecimento em si (G6). 

 

Resolutividade da equipe, quanto a assistência 

prestada, ser resolvida sabe? (G3) 

Ver a dinâmica do serviço acontecendo, ser 

responsável por uma coisa que está dando certo 

(G6). 

 

 

Durante o período de observação foi possível 

perceber que todos que chegam a UBS com alguma 

demanda são recepcionados e verificados em suas 

necessidades. Se tem consulta agendada já são e 

encaminhados para os médicos / dentistas e 

enfermeiros (OBS5). 
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Como terceiro motivo de satisfação, destacou-se o bom 

Relacionamento com os Usuários. 

 
Os conflitos do CS são bem mediados, pois temos 

um bom relacionamento com a comunidade (G3). 

 

Ver a satisfação dos usuários, eles deixam 

recadinhos, elogios (G4). 

 

Como falei, temos um excelente relacionamento, 

tanto entre trabalhadores, como entre usuários e 

suas famílias (G3). 

 

Conversei com uma ACS que me informou que o 

trabalho por ali é grande, porém muito 

recompensador, pois a população é solícita e 

coopera (OBS1). 

 

Outros motivos de satisfação, mencionados pelos participantes, 

foram dispor de autonomia para realizar o trabalho, gostar do que faz e de 

trabalhar na ESF, contar com o suporte de outras instâncias de gestão, 

aspectos relativos a condições de trabalho, como a remuneração, além de 

dispor de meios de trabalho adequados (destacando-se a área física e 

contar com um instrumento de avaliação da assistência como o PMAQ). 

 

Motivos de insatisfação no trabalho de gestores na ESF 
 

Em relação aos fatores de insatisfação que surgiram na fala dos 

gestores, identificou-se dez motivos apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Motivos de Insatisfação de Gestores, Florianópolis, 2017. 

Motivos de Insatisfação  

(Codes) 

Total de 

Citações 

(Quotations) 

% 

1. Déficit/Problemas com a Força de 

Trabalho 

14 

 

21,21% 

2. Déficit/ Problemas com os 

Instrumentos de Trabalho 

12 18,19% 

3. Não Capacitação para ser Gestor 7 10,6% 

4. Problemas com a Gestão Central 6 9,10% 

5. Vulnerabilidade/Violência 6 9,10% 

6. Incompreensão da População 5 6,05% 
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7. Aumento da Demanda 5 6,05% 

8. Pouca Autonomia como gestor 4 5,7% 

9. Baixa Resolutividade da Assistência 4 5,7% 

10. Acúmulo de atividades – gestor e 

assistência  

3 4,5% 

Total 66 100% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Atlas.ti 7.5. 

 

Dentre as causas de insatisfação citadas pelos gestores, destaca-

se: o Déficit/Problemas com a Força de Trabalho (21,21%) e o 

Déficit/Problemas com os Instrumentos de Trabalho (18,19%), ilustrados 

nos trechos das entrevistas que seguem: 

 
A gente tem dificuldade na manutenção de 

equipamentos, o que interfere muito no teu 

processo de trabalho. Os nossos equipamentos são 

velhos, então atrapalha bastante (G5). 

 

A questão de material a gente está vivendo 

algumas dificuldades agora, mas na maioria das 

vezes a gente conseguiu insumos suficientes, 

inclusive de reparos. Recentemente o secretário da 

saúde anunciou alguns cortes e fez um decreto, 

portaria, a gente está começando a sofrer alguns 

impactos (G6). 

 

O que mais aparece de problema […] (é) a falta de 

consulta médica, que é uma das coisas que bate 

muito na porta do coordenador; às vezes a gente 

não tem muito o que fazer. Sem profissional tu 

sabes que é complicado. Os problemas da unidade 

(UBS) geralmente são de (Recursos Humanos) RH 

(G4). 

 

Às vezes questões de relação interpessoal: fofoca, 

algumas coisas que você tem que mediar no 

ambiente, porque você tem cerca de 30 

funcionários, é um desgaste (G6). 

 

Uma ACS conversa comigo e diz que há falta 

de enfermeira e de ACS, pois a gestora fica 
muito sobrecarregada com tudo (OBS4). 
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Destaca-se, ainda, a “Não Capacitação para ser gestor” a qual foi 

mencionada por 100% dos gestores entrevistados, e identificada por 

alguns como gerador de insatisfação. Esse achado está ilustrado nas falas 

a seguir: 

 
Não, não recebi nenhum curso. Caí de paraquedas 

e comecei a trabalhar como gestor, fui aprendendo 

à medida que ia desenvolvendo a atividade (G3). 

 

Eu queria que fosse incentivada a parte de ter uma 

formação de gestores, para quem assumisse um 

cargo de gestão, que tivesse um preparo 

para…porque todo mundo cai de paraquedas e tal, 

o que eu tenho que fazer agora? Na verdade, um 

coordenador da unidade de atenção primária, de 

centro de saúde, tem que saber tudo, tudo. […]. 

Nunca ninguém me disse o que eu tinha que fazer 

aqui (G7). 

 

Também foi muito significativa a menção de problemas com 

instâncias superiores de gestão, como relatado por alguns gestores. 

 
Falta de suporte do município para as unidades de 

saúde (G5). 

 

A questão dessas imposições de cima para baixo, 

sem uma avaliação. É muito comum, agora na 

época de campanha prometem várias coisas, 

depois quando vai botar em prática, não 

perguntaram para a gente se a gente tem condições 

de suportar essa demanda que eles querem. Tudo 

isso são coisas que incomodam bastante (G4). 

 

Ainda foram mencionados como motivos de insatisfação dos 

gestores, aspectos relacionados à população que vive na área de 

responsabilidade da UBS. Neste aspecto estão as situações de 

vulnerabilidade e violência, a incompreensão da população em relação 

aos problemas de déficits de instrumentos e força de trabalho e o crescente 

aumento populacional nas áreas de abrangências das UBS. Acrescenta-

se, ainda, aspectos relacionados à pouca autonomia do gestor, à baixa 

resolutividade da assistência e o acúmulo de atividades, em especial as de 

gestão e de prestador de assistência. 
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DISCUSSÃO 
 

Os resultados deste estudo indicaram que a satisfação no trabalho 

dos gestores participantes da pesquisa é fortemente influenciada pelas 

equipes que atuam nas UBS sob sua responsabilidade, em especial as eSF 

responsáveis pelo atendimento da população adscrita. O trabalho em 

equipe integra o modelo assistencial da ESF valoriza a cooperação, o 

multiprofissionalismo e a interdisciplinaridade (BRASIL, 2012a). E a 

realização de um trabalho colaborativo e integrador de diferentes saberes 

e fazeres, mostrou-se positivo para a satisfação dos gestores.  

Dejours (1994, 2015) relata que o trabalho, sendo uma fonte de 

satisfação, possibilita o alívio da carga psíquica para o trabalhador, no 

nosso caso, o gestor. Se o trabalho é organizado, ele é equilibrante e 

estruturante.  

O segundo motivo de satisfação para os gestores – a 

resolutividade da assistência – está associada aos recursos disponíveis e a 

capacidade técnica do profissional, assim como à relação 

profissional/usuário. A resolutividade dos serviços de saúde é um modo 

de se aferir como os serviços de saúde estão sendo prestados, a partir dos 

resultados alcançados na prestação desta assistência (ROSA; 

PELEGRINI; LIMA, 2011). Marx (2015) relatava sobre a importância do 

trabalhador se reconhecer no produto de seu trabalho, para obter 

satisfação. Sendo o trabalho desenvolvido por um grupo que se envolve, 

que possui objetivos e esforços somados, como consequência se atinge 

uma melhor resolutividade, com qualidade no atendimento à população. 

A satisfação mencionada está ligada à qualidade do serviço que se presta. 

Para isso é mister que a instituição se empenhe em descobrir o que o 

usuário necessita para então desenvolver para ele o produto adequado 

(YEVDOKYMENKO, 2013). 

O terceiro item de satisfação que emergiu das falas dos gestores 

é o relacionamento com os usuários. Estabelecer uma proximidade 

saudável com o usuário é a melhor forma de garantir que tudo correrá bem 

ao longo de todo o processo de trabalho em saúde. Para garantir um bom 

relacionamento, o modelo da ESF vem a colaborar, articulando espaços 

para os usuários e suas famílias, bem como seus ambientes físico e social, 

permitindo maior clareza sobre o processo saúde-doença, com ações que 

irão além das práticas curativas (BRASIL, 2012a). 

No que diz respeito à insatisfação no trabalho, verificou-se que 

os principais motivos de insatisfação são: Déficit/Problemas com a Força 

de Trabalho e Déficit/Problemas com os Instrumentos de Trabalho. O 

déficit ou problema com a força de trabalho dispende uma sobrecarga ao 
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gestor, dificulta o desenvolvimento das atividades na UBS e gera 

sofrimento. O trabalho em saúde é altamente dependente da força de 

trabalho, logo, qualquer ação nesse campo requer olhar para quem realiza 

o trabalho (PIRES et al., 2016). O ideal seriam as atividades serem 

repartidas entre os profissionais; e não ocorrendo, seja por déficit ou 

problemas pessoais, relacionais ou comportamentais, causarão 

desconfortos e sofrimentos. A assistência em saúde só acontece se houver 

um trabalho coletivo multiprofissional e para que ocorra, efetivamente, 

depende da cooperação e de boas relações entre os membros das equipes. 

As relações de trabalho que se estabelecem nas equipes influenciam o 

resultado assistencial (LIMA et al., 2014). 

Já os instrumentos de trabalho são, segundo Marx (2015), aquilo 

que há entre o trabalhador e seu objeto de trabalho e têm como função o 

direcionamento da atividade para esse objeto. Os instrumentos de trabalho 

são todas as condições materiais necessárias à realização do processo de 

trabalho; sem elas, total ou parcialmente o processo fica impossibilitado 

de se efetivar (LIMA et al., 2014). Em saúde, os instrumentos de trabalho 

são variados (equipamentos, instrumentos de vários tipos, medicações, 

conhecimentos e tecnologias, o espaço físico do ambiente institucional, 

etc.). Déficits e problemas com instrumentos de trabalho são um problema 

sério na saúde no Brasil, atingindo negativamente a saúde daqueles que 

administram o setor, bem como o resultado da assistência prestada. 

Instrumentos de trabalhos, em quantidade e qualidade suficientes, são 

imprescindíveis para uma boa prestação da assistência, podendo assim, 

serem propiciados cuidados seguros para usuários e profissionais. 

Em meio a todos os motivos de insatisfação, o não preparo dos 

gestores para atuarem como tal, merece receber destaque, pois foi um 

relato unânime, onde todos informaram não terem recebido capacitação 

do órgão público, no caso, a SMS, para desenvolverem suas funções 

gerenciais. A literatura descreve que inexistem profissionais organizados 

para atuar como gestores no SUS, sendo um dos problemas a escassa 

formação dos profissionais de saúde para a realização desta atividade 

importante e complexa (LORENZETTI et al., 2014). O profissional que 

vai desenvolver a função de gestor, necessita receber uma capacitação 

profissional, sendo condição primordial para a implementação de 

mudanças e reformas em todos os campos das políticas públicas. Portanto, 

é um desafio estabelecer programas de capacitação engajados a uma 

política de valorização e de profissionalização da atividade gestora em 

saúde, bem como à prática cotidiana de gestores. A PNAB, com sua 

reformulação ocorrida em setembro de 2017, estabelece a capacitação de 

gestores para atuação no âmbito da AB (BRASIL, 2017). É necessário 
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que sejam feitas pesquisas e estudos aproximados desta nova prescrição 

legal e observar a sua real implementação, com vistas a dar ao gestor 

melhores condições de trabalho. 

Os limites deste estudo dizem respeito a sua realização em um 

único município e envolvendo uma amostra intencional. Neste sentido, 

estudos envolvendo múltiplos cenários e um número maior de 

participantes, pode reafirmar ou modificar os resultados aqui 

apresentados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com os dados coletados, conclui-se que os gestores, 

participantes deste estudo, possuem como principal fator de satisfação no 

trabalho a cooperação e boas relações com as equipes que prestam 

assistência aos usuários das UBS sob sua responsabilidade. Destacou-se, 

também, como elementos geradores de satisfação nos gestores a 

resolutividade da assistência e o bom relacionamento com os usuários.  

Esses três elementos se articulam, sendo possível considerar que boas 

relações de trabalho e o desenvolvimento de práticas resolutivas impacta 

positivamente profissionais, usuários e gestores. 

A satisfação no trabalho envolve inúmeros elementos que fazem 

parte do mundo pessoal e profissional, bem como relacionam-se com o 

julgamento que o gestor faz acerca de seu trabalho. 

Neste estudo, os gestores consideraram que a insatisfação no 

trabalho tem forte relação com a força de trabalho, incluindo déficits e 

problemas nas relações de trabalho, assim como com os instrumentos de 

trabalho, incluindo déficits e problemas, no uso dos mesmos. Além destes 

dois aspectos foi altamente significativa a questão da falta de capacitação 

para a gestão, mencionado por todos os participantes do estudo. Estes três 

elementos desencadeiam insatisfações no gestor, gerando cargas 

psíquicas e estresse. 

A insatisfação no trabalho pode causar danos no trabalhador e, 

também influenciar negativamente na qualidade do trabalho 

desenvolvido. 

O presente estudo possibilita identificar que a dualidade 

satisfação e insatisfação no trabalho são elementos que não ocorrem 

isoladamente. A presença ou ausência de determinados fatores é o que os 

determina e atribui significado a esta ambiguidade.  

Assim, um trabalho satisfatório contribui para a realização, para 

a satisfação pessoal e busca da felicidade, assim como para o 

reconhecimento e inserção do indivíduo na sociedade. 
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O estudo sobre a satisfação e insatisfação no trabalho dos 

gestores constitui-se em uma contribuição para o conhecimento científico 

e, também, tem potencial para impactar a prática, ao lançar luz sobre 

aspectos que podem ser reforçados ou corrigidos para melhor efetivação 

da AB e melhor qualificação da assistência prestada aos usuários. 
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4.3 MANUSCRITO 2  

 

SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO DE GESTORES NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: IMPORTÂNCIA DA 

FORÇA DE TRABALHO 

 

SATISFACTION AND DISSATISFACTION OF MANAGERS IN 

THE FAMILY HEALTH STRATEGY: IMPORTANCE OF THE 

WORKFORCE 

 

SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN DE GESTORES EN LA 

ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA: IMPORTANCIA DE LA 

FUERZA DE TRABAJO 

 

         Anna Carolina Bornhausen Nunes 

Denise Elvira Pires de Pires 
 

RESUMO 

Objetivo: identificar a influência de aspectos relacionados à força de 

trabalho na geração de satisfação e insatisfação nas atividades laborais de 

gestores que atuam na Estratégia Saúde da Família. Método: pesquisa 

qualitativa envolvendo gestores de sete unidades básicas de saúde de um 

município do sul do Brasil. A coleta de dados foi realizada entre setembro 

de 2016 a julho de 2017 empregando triangulação de instrumentos: 

entrevistas, observação e estudo documental. Os dados foram analisados 

utilizando recursos do software Atlas.ti 7.5 e com suporte das teorias do 

processo de trabalho de Marx e psicodinâmica do trabalho, de Christophe 

Dejours. Resultados: verificou-se que a existência de equipes 

cooperativas que dividem a responsabilidade de prestar uma assistência 

de qualidade, e de atuar com vistas a atender as necessidades dos usuários 

do serviço, com resolutividade, contribui para a satisfação de gestores de 
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serviços no modelo assistencial da ESF. Já a convivência com ambientes 

assistenciais em que há déficit de profissionais e de demais trabalhadores, 

que atuam nas equipes e no setor administrativo, gera insatisfação no 

trabalho dos gestores. Problemas no bom funcionamento das equipes e 

relacionais também são geradores de insatisfação. Conclusão: a gestão 

da força de trabalho tem implicações significativas na satisfação e 

insatisfação de gestores, sinalizando que para a obtenção de bons 

resultados na atenção básica é relevante investir na força de trabalho e na 

capacitação de gestores para administrar este âmbito da gestão. Como 

limite do estudo destaca-se o reduzido tamanho da amostra e a ocorrência 

da pesquisa em um único município do país.  

Palavras-chave: Gestor. Satisfação. Insatisfação. Força de trabalho. 

Estratégia Saúde da Família. 

 

ABSTRACT 
Objective: to identify the influence of aspects related to the workforce in 

the generation of satisfaction and dissatisfaction in the work activities of 

managers who work in the Family Health Strategy. Method: qualitative 

research involving managers of seven basic health units of a municipality 

in the south of Brazil. Data collection was carried out between September 

2016 and July 2017 using triangulation of instruments: interviews, 

observation and documentary study. The data were analyzed using 

software resources Atlas.ti 7.5 and supported by theories of Marx's work 

process and work psychodynamics, by Christophe Dejours. Results: it 

was verified that the existence of cooperative teams that share the 

responsibility of providing quality assistance, and acting to meet the 

needs of service users, with resolution, contributes to the satisfaction of 

service managers in the care model of the ESF. The coexistence with care 

environments in which there are deficits of professionals and other 

workers, who work in the teams and in the administrative sector, 

generates dissatisfaction in the work of the managers. Problems in the 

proper functioning of the teams and relational also generate 

dissatisfaction. Conclusion: management of the workforce has 

significant implications for manager satisfaction and dissatisfaction, 

signaling that to achieve good results in basic attention, it is important to 

invest in the workforce and in the training of managers to manage this 

scope of management. As limit of the study, the small size of the sample 

and the occurrence of the research in a single municipality of the country 

stand out. 

Keywords: Manager. Satisfaction. Dissatisfaction. Workforce. Family 

Health Strategy. 



 

75 

 

RESUMEN 
Objetivo: identificar la influencia de los aspectos relacionados con la 

fuerza de trabajo en la generación de satisfacción e insatisfacción en las 

actividades laborales de los gerentes que trabajan en la Estrategia de 

Salud Familiar. Método: investigación cualitativa que involucra a 

gerentes de siete unidades básicas de salud de un municipio en el sur de 

Brasil. La recolección de datos se llevó a cabo entre septiembre de 2016 

y julio de 2017 utilizando la triangulación de instrumentos: entrevistas, 

observación y estudio documental. Los datos fueron analizados utilizando 

los recursos de software Atlas.ti 7.5 y apoyados por las teorías del proceso 

de trabajo de Marx y la psicodinámica del trabajo, por Christophe 

Dejours. Resultados: se verificó que la existencia de equipos 

cooperativos que compartan la responsabilidad de brindar asistencia de 

calidad, y que actúen para satisfacer las necesidades de los usuarios del 

servicio, con resolución, contribuye a la satisfacción de los gerentes de 

servicio en el modelo de atención del FSE. La convivencia con entornos 

asistenciales en los que hay déficits de profesionales y otros trabajadores, 

que trabajan en los equipos y en el sector administrativo, genera 

insatisfacción en el trabajo de los directivos. Los problemas en el 

funcionamiento adecuado de los equipos y las relaciones también generan 

insatisfacción. Conclusión: la gestión de la fuerza de trabajo tiene 

implicaciones significativas para la satisfacción e insatisfacción del 

gerente, lo que indica que para lograr buenos resultados en la atención 

básica, es importante invertir en la fuerza laboral y en la capacitación de 

los gerentes para administrar este alcance de la gestión. Como límite del 

estudio, se destacan el pequeño tamaño de la muestra y la ocurrencia de 

la investigación en un solo municipio del país. 

Palabras-clave: Gerente. Satisfacción. Insatisfacción. Personal. 

Estrategia de salud familiar. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desde a Antiguidade, o ser humano já vivia comunitariamente, 

exercendo tarefas e ações difíceis de serem obtidas sem a ajuda de seu 

semelhante. Dessa forma, a vida em sociedade possibilitou que os seres 

humanos potencializassem as suas capacidades individuais para atender 

necessidades (MARX, 2015; NAVARRO; GUIMARÃES; 

GARANHANI, 2013). 
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Atualmente, em todas as organizações há grupos de trabalho, mas 

equipes em sentido colaborativo são difíceis de se encontrar. Moscovici 

(2013) diferencia trabalho coletivo formal de trabalho em equipe, 

atribuindo a este termo diversos requerimentos: ser um grupo que conhece 

seus objetivos e se esforça para alcançá-los; atua com interação e a 

comunicação é efetiva; membros do grupo são capazes de ouvir e apoiar 

opiniões distintas, assumindo riscos com confiança; e, ainda, presença de 

respeito e colaboração, aliados ao desenvolvimento constante. Entretanto, 

a existência de conflitos é inerente a convivência em grupo. A referida 

autora diz que a forma como esse grupo enfrenta esses conflitos é que o 

tornará uma equipe. 

Peduzzi (2001) ao estudar o trabalho em saúde descreve que o 

trabalho em uma equipe com vários profissionais é uma variante do 

trabalho coletivo, e que deveria ser alicerçado em mútuas relações e 

participação dos trabalhadores de diferentes áreas, que, por meio da 

comunicação, agem e cooperam entre si. Em seu estudo, a referida autora 

formulou uma tipificação de equipe, agrupamento e integração. No 

primeiro caso o trabalho é fragmentado, ocorrendo uma simples 

justaposição de agentes, e no segundo envolve a troca de experiências 

com conexão das ações e comunicação entre os envolvidos. 

O trabalho coletivo tem importância significativa na sociedade 

atual e nos diversos setores da economia. O trabalho em saúde é parte do 

setor de serviços e desenvolve-se, majoritariamente, de modo 

institucionalizado e envolvendo trabalho coletivo do tipo profissional 

(enfermeiros, médicos, dentistas, dentre outros), associado a diversos 

trabalhos necessários para que os serviços funcionem, como é o caso dos 

escriturários, segurança, pessoal da limpeza e outros (PIRES, 2008). O 

mesmo ocorre na Atenção Básica (AB), denominação brasileira para uma 

política nacional, aprovada em 2006 (BRASIL, 2006) que assumiu a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) como um modelo de atenção em saúde 

baseado nos preceitos da Atenção Primária à Saúde (APS).  

A referida Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) foi 

reformulada em 2011 e, recentemente, em 2017. Mas mantém a definição 

do modelo assistencial da ESF como um modo de reorganização da 

atenção à saúde, dando ênfase para o trabalho em equipe, considerado 

pilar fundamental para o funcionamento adequado do processo de 

trabalho de atenção em saúde. Para o cuidado às pessoas, famílias e 

comunidade está previsto um trabalho em equipe multiprofissional a ser 

desenvolvido na perspectiva interdisciplinar. O trabalho em equipe é 

requisito para a integralidade de atividades em saúde, demandando a 

edificação de projeto assistencial comum de modo que a atenção em 
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saúde ocorra com qualidade com vistas ao atendimento das necessidades 

dos usuários (BRASIL, 2006, 2012, 2017). 

É importante admitir que pessoas não escolhem aleatoriamente 

trabalhar juntos, mas com a atividade que lhes surge, criam novos grupos 

diante de novas demandas profissionais e sempre carregam consigo suas 

concepções e experiências anteriores (NAVARRO; GUIMARÃES; 

GARANHANI, 2013). 

No processo de trabalho estão entrelaçados “os meios de 

produção (objeto de trabalho e meios de trabalho – instrumentos) e a 

capacidade operária de produção (a força de trabalho) ” e, na atividade 

transformadora, tem o toque mágico da força de trabalho em ação 

(MARX, 2015; PIRES, 2008, p. 63). No entanto, cabe ainda registrar que 

a realização do trabalho ocorre em cenários histórico-sociais, destacando-

se como é feito e em que condições e relações de trabalho (MARX, 2015; 

PIRES, 2008). E, no caso do trabalho na AB, o olhar para a realização do 

trabalho envolve as equipes que cuidam das pessoas e os gestores 

responsáveis pela implementação do previsto na política. 

Cabe ressaltar que no trabalho em saúde, como em outros da 

produção no setor de serviços, a força de trabalho assume relevância pois 

é um setor onde se realizam atividades nas quais a mesma é 

imprescindível (PIRES, 2008; PIRES et al., 2016; JACINTO; RIBEIRO, 

2015). Neste mesmo sentido, ressalta-se a formulação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de que não há saúde sem a força de trabalho 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2013). E, ainda, o 

trabalho pode ser fonte de satisfação, mas também de sofrimento e 

adoecimento (DEJOURS, 2003, 2004, 2015; MARX, 2015).  

Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo identificar a 

influência de aspectos relacionados à força de trabalho na geração de 

satisfação e insatisfação nas atividades laborais de gestores que atuam na 

Estratégia Saúde da Família. 

O estudo justifica-se pela relevância do tema da força de trabalho 

para a área da saúde e pela importância do trabalho de gestores nesta área, 

assim como pela relevância que a gestão da força de trabalho tem na 

gestão em saúde. Justifica-se, ainda, porque há uma estreita relação entre 

satisfação, insatisfação, trabalho e saúde; por serem poucos os estudos 

que abordam o tema satisfação e insatisfação de gestores na ESF; e porque 

os resultados de um estudo deste tipo pode contribuir para a identificação 

de fatores potencializadores de um trabalho de melhor qualidade e, na 

atualidade, para viabilizar o acesso universal em que a ESF/AB é 

considerada um caminho reconhecido internacionalmente (BRASIL, 

2012, 2017; WHO, 2013).  
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MÉTODO 
 

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, amparada pela 

teoria do processo de trabalho de Marx (2015) e pela Teoria Dejouriana 

sobre Prazer, Sofrimento e Trabalho (2003, 2004, 2015). O estudo se 

desenvolveu em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade 

Florianópolis, sul do Brasil, envolvendo todos os Distritos Sanitários do 

município. Foi incluído, no mínimo, um gestor de cada Distrito Sanitário, 

segundo organização da Secretaria Municipal de Saúde do município.  

Dentre as UBS, optou-se por incluir gestores de UBS 

consideradas exitosas, no sentido de serem referência pelo bom 

desempenho, aproximando-se do prescrito na PNAB. Não houve a 

intenção de uma amostragem do quadro da gestão no município, mas sim 

de compreender o que está implicado no fazer de gestores que atuam em 

unidades que mais se aproximam do modelo de atenção prescrito. Para a 

escolha das UBS de boa qualidade associou-se dois critérios: informações 

disponibilizadas por autoridades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

sobre as UBS consideradas exitosas; e os dados da primeira fase da 

avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PMAQ), acessíveis em 2012. 

A coleta ocorreu entre setembro de 2016 a julho de 2017 através 

de entrevistas semiestruturadas, valendo-se de roteiro que procurava 

identificar a relação entre o fazer do gestor e elementos geradores de 

satisfação e insatisfação, em especial, identificar o papel da força de 

trabalho neste processo. A coleta de dados envolveu, ainda, períodos de 

observação e análise de documentos relativos ao trabalho e 

funcionamento dos serviços, com vistas a auxiliar na compreensão do 

trabalho do gestor e, também, dos dados obtidos nas entrevistas. 

Para o tratamento e análise dos dados foram utilizados recursos 

do software Atlas.ti 7.5 (Qualitative Data Analysis). As entrevistas e 

notas de observação foram introduzidas no software como Primary 
Documents (documentos primários), e após leitura exaustiva de cada 

documento, com base no objetivo do estudo e no referencial teórico de 

suporte, foram selecionados trechos significativos (Quotations) e 

atribuídos códigos (Codes). A seguir organizou-se os dados em dois 

macro temas: Perfil sociodemográfico dos gestores das UBS e Motivos 

de satisfação e insatisfação de gestores relacionados à força de trabalho. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e se encontra 

cadastrada na Plataforma Brasil, CAAE 43683115.9.0000.0118, 
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conforme descrito no parecer número 1.442.077. Para atender aos 

aspectos éticos, foram respeitados todos os preceitos contidos na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), assim como foi respeitado o disposto na 

Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016). Neste contexto, 

as falas dos sujeitos foram identificadas pela denominação G (gestor), 

associado a um número de ordem sequencial; assim como as notas de 

observação estão devidamente numeradas. 

 

RESULTADOS 
 

Perfil sociodemográfico dos gestores de Unidades Básicas de Saúde 
 

A descrição dos gestores das sete UBS participantes do estudo, 

segundo idade, sexo, escolaridade, profissão e aspectos relacionados à 

contratação e capacitação para gestão estão apresentadas na Figura 1: 

 

Figura 1 – Perfil sociodemográfico dos gestores das UBS, 

Florianópolis 2017

  
Fonte: Elaborada pelas pesquisadoras com recursos do software Atlas.ti 

7.5 

Dentre os participantes, identificou-se maior presença de homens 

no cargo de gestor (57%; n=4) enquanto 43% eram mulheres (n=3). Todos 

se encontravam em idades entre 34-45 anos, sendo, portanto, 

considerados jovens. 

A experiência profissional na ESF da maioria dos participantes 

ficou entre 1-5 anos (71% n=5) e somente 2 gestores possuíam uma 

experiência maior que 5 anos (29% n=2). Todos possuíam curso superior 

e especialização e um também possuía mestrado. 
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Quanto a profissão dos gestores, o estudo demonstrou que este 

cargo é ocupado em sua grande maioria por enfermeiros (n=6, 86%), 

sendo todos concursados, trabalhando 40 horas semanais e não possuindo 

outro emprego. 

Com unanimidade, os entrevistados informaram não terem 

recebido nenhuma capacitação para a gestão. 

 

Motivos de satisfação e insatisfação de gestores, relacionados à força 

de trabalho 

 

Aspectos relacionados à força de trabalho destacaram-se como 

geradores de satisfação e insatisfação no trabalho de gestores de UBS que 

atuam com a ESF no município estudado.  

Em relação à geração de satisfação no trabalho destacou-se, 

positivamente, o trabalho colaborativo em equipe, no sentido de boa 

relação entre as equipes da Saúde da Família (eSF) e destas com os 

gestores e usuários dos serviços. Já no que disse respeito aos motivos de 

insatisfação, predominaram aspectos relativos a condições de trabalho 

como déficit numérico e de qualificação da força de trabalho para atuar 

na ESF; e aspectos relacionais. 

O Gráfico 1 mostra os percentuais de geração de satisfação e 

insatisfação dos gestores, no que diz respeito à gestão da força de 

trabalho. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual de motivos de satisfação e 

insatisfação relacionados ao tema força de trabalho, Florianópolis, 

2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os achados mostraram que em relação à gestão da força de 

trabalho, predominou a geração de satisfação no grupo de gestores 

estudados. O principal gerador de satisfação deste tema foi o trabalho em 

equipe, a satisfação dos gestores por poderem contar com equipes 

colaborativas e responsáveis.  

Um dado importante a ser destacado, é que motivos que em uma 

dada UBS causaram satisfação, não necessariamente são os mesmos que 

geram satisfação em outras UBS, pois trabalhadores apresentam 

sentimentos diversos em relação ao trabalho, e isso envolve valores 

básicos que variam de local para local e de pessoa para pessoa. Um 

pensamento considerável em relação às relações hierárquicas no trabalho 

em equipe, é acerca do papel e do preparo do gestor para organizar, 

coordenar e liderar equipes. Problemas relacionados a administração 

inadequada pode desencadear conflitos e problemas de interação na 

própria equipe. 

A seguir estão destacadas algumas falas relevantes para 

exemplificar a satisfação dos gestores em relação à força de trabalho.  

 
Em palavras é difícil, mas olhar que minha equipe 

se tornou, é assim uma grande satisfação. Eu me 

sinto orgulhosa de ter feito parte da construção 

disso. Claro que depende muito deles, mas eu sei 

que fui aquela pimentinha assim que motivou, 

assim, é muito legal, [...], quando eu vejo que a 

equipe se dá bem, que as pessoas estão interagindo 

eu fico feliz com isso, [..] A gente é uma grande 

equipe, muito unida, [...] a gente não tem 

linguagem diferente, não somos isolados, a gente 

trabalha como uma grande equipe, a gente se 

entende como uma grande equipe, [...] e isso é 

legal porque rola um coleguismo, a gente nunca 

deixa de atender uma pessoa - é territorializado 

entre aspas, mas a gente também atende os 

pacientes, a gente se cobre em caso de falta ou 

ausência ou qualquer outro, capacitação estas 

coisas. A gente não diz, não, não é da minha área 

eu não vou atender, não isso não existe! (G1) 

 

E com as equipes também me dou bem, eles 

também me cobram como eu cobro deles. Acho isso 

interessante, eu não me importo. Eu tenho bom 

relacionamento com a equipe. (G7) 
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Harmonia no trabalho, que isso ajuda bastante. 

Satisfação de quem trabalha contigo, da equipe, é 

a melhor coisa que tem para tu tocares um serviço 

bem. Se tu tocas bem, tu estás bem. (G4) 

 

Na satisfação de gestores relativa à força de trabalho teve grande 

relevância a questão do trabalho em equipe. Poder contar com uma 

equipe, poder confiar nos membros dessa equipe, traz, para os gestores 

dessa pesquisa, um grande motivo de satisfação, e também segurança e 

tranquilidade para desenvolverem suas atividades.  

Dentre as causas de insatisfação citadas pelos gestores, 

destacam-se o déficit e problemas com a força de trabalho. Os trechos das 

entrevistas e observações apresentados a seguir ilustram esse achado. 

 
As pessoas que têm que fazer as coisas e não fazem, 

e mandam para os outros. Acabo resolvendo as 

coisas de outras pessoas. A gente acaba dando um 

jeito aqui de outros setores (G7). 

 

Ter outro enfermeiro para compor a equipe, ter 

mais dois administrativos, porque atualmente eu 

tenho minhas agentes comunitárias na recepção 

pela falta de RH e uma equipe de saúde bucal que 

eu não tenho, só tenho uma dentista eu preciso de 

outra, eu tenho duas cadeiras e só uma dentista 

(G1). 

 

O que mais aparece de problema de unidade assim, 

a falta de consulta médica, que é uma das coisas 

que bate muito na porta do coordenador; às vezes 

a gente não tem muito o que fazer, sem profissional 

tu sabes que é complicado. Os problemas de 

unidade geralmente é RH (G4). 

 

Às vezes questões de relação interpessoal: fofoca, 

algumas coisas que você tem que mediar no 

ambiente, porque você tem cerca de 30 

funcionários, é um desgaste (G6). 

 

O CS possui duas equipes de ESF e atendem uma 

população de 7.300 pessoas, sendo na equipe 361, 

3200 pessoas atendidas e na equipe 362, 4100 

pessoas atendidas, gerando uma cobertura 

populacional pela equipe de 100% das famílias, 
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apesar do gestor acreditar ser necessária a 

existência de mais uma eSF (OBS3). 

 

O CS possui duas equipes de SF e atendem uma 

população de 22.000 pessoas. Para a gestora, até 

seria necessária outra eSF, porém a estrutura 

física da unidade impediria o desenvolvimento 

adequado do processo de trabalho. Atualmente já 

faltam salas, caso todas as equipes se encontrem 

na unidade (OBS4). 

 

O temperamento, o caráter e a personalidade se diferenciam de 

uma pessoa para outra, podendo ser considerados possíveis entraves para 

o relacionamento interpessoal e, logo, poderão intervir no trabalho em 

equipe, gerando dificuldades e insatisfação nos gestores. 

Condições adversas, encontradas no ambiente de trabalho, como 

reduzido número de profissionais, fofocas e profissional que não 

desenvolve seu papel, podem causar no gestor sentimento de impotência, 

estresse e conflitos, assim como insegurança, atrapalhando, assim, 

qualquer empreendimento de mudanças, podendo vir a prejudicar uma 

assistência integral e mais bem qualificada.  

 

DISCUSSÃO 
 

Os resultados do estudo permitiram algumas considerações 

analíticas.  

Em relação ao perfil sócio demográfico dos gestores, a maioria 

dos entrevistados era do sexo masculino, numa faixa de idade entre 34 a 

45 anos, majoritariamente tendo cursado até o terceiro grau e com 

especialização, não possuindo outro emprego, maioria com tempo de 

serviço entre 1 a 5 anos e uma carga horária de 40 horas semanais. 

Embora todos os profissionais possuam nível superior, terem 

especialização e um deles possuir o título de mestre, nenhum recebeu 

preparo para exercer a gestão, cargo este de extrema complexidade, visto 

que envolve, dentre outros múltiplos aspectos, a administração da força 

de trabalho em um ambiente complexo e multidisciplinar. Chaves e 

Tanaka (2012) menciona que a realidade do exercício da gestão em saúde 

se alicerça na escolha de gestores por critérios operacionais ou políticos, 

e sua aprendizagem ocorre essencialmente na prática. Raro encontrar 

gestores que obtiveram bons programas formativos como forma de 

absorver conhecimentos e habilidades próprias da gestão, cooperando 
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para a eficácia e efetividade das organizações e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas no trabalho.  

Otimizar os fazeres do gestor em saúde demanda desafios, pois 

ele precisa administrar uma equipe interdisciplinar, buscando a sintonia 

do grupo; e de outro lado grupos e indivíduos desejosos que tem 

especificidades e valores nem sempre congruentes e compartilhados. Um 

dos desafios dos gestores é contribuir para prover uma assistência integral 

à saúde, com a reorganização dos processos de trabalho na AB. Ser gestor 

em saúde é assumir um caráter dinâmico, polêmico e complexo da 

atividade a ele conferida, e a não formação para gerir a força de trabalho 

pode interferir na qualidade dos serviços oferecidos e no grau de 

satisfação dos usuários.  

Outro aspecto dos achados da pesquisa que cabe reflexão, diz 

respeito à questão de gênero. Apesar da maioria dos gestores serem 

enfermeiros, categoria profissional onde predomina o sexo feminino, 

dentre os gestores predominou o oposto, maioria homens. Os achados 

desta pesquisa aproximam-se do mencionado por Barros (2008), de que a 

mulher é disposta em segundo plano em relação ao homem nas 

organizações, sendo esta diferença marcante nos cargos de maior escalão. 

Para que seja possível possibilitar o acesso das mulheres aos cargos de 

chefia como os homens é necessário abolir o preconceito com a criação 

de políticas públicas que ratifiquem que a mulher é tão competente quanto 

o homem e está prontamente formada para desempenhar cargos de gestão 

em instâncias superiores. 

Percebe-se que apesar de ter aumentado a inserção feminina em 

cargos de gestão, como coordenação e gerência, ainda predomina a 

ocupação de cargos de gestão por homens. Diversos estudos referentes a 

gênero e poder, mostram que, em termos gerais, a realidade permanece 

em patamares semelhantes aos de antes da Revolução Feminista. Muitas 

mudanças não aconteceram de forma prática, mas tão-somente na forma 

como se percebe a mulher e as relações sociais e de trabalho instituídas 

por meio dela. Na realidade, o que o gênero feminino pretende é não se 

ater ao vitimismo de um processo e nem se render a conotações externas 

a seu entendimento, mas sim que o princípio da igualdade de gênero seja 

respeitado (COSTA; MADEIRA; SILVEIRA, 2012).  

Verificou-se uma forte relação entre força de trabalho e 

satisfação e insatisfação de gestores. Conforme Dejours (2003, 2004, 

2015), satisfação tem um componente subjetivo, mas também está 

relacionada ao modo como o trabalho é desenvolvido e, se há satisfação 

no trabalho, há possibilidade de drenar a carga psíquica que advém do 

trabalho, contribuindo, portanto, para que ele venha a ser equilibrante. O 
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trabalho é uma das ações mais importantes na vida do ser humano, pois é 

da sua atividade que o homem adquire os subsídios para a sua própria 

subsistência e a de seus familiares. Contudo, o trabalhador não o faz 

somente por salário, mas também pelo fato de experimentar satisfação 

emocional pelo trabalho e pelas implicações que ocorrem na sua 

realização.   

No tocante à insatisfação, Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994) 

relatam que o sofrimento dos trabalhadores pode ser demonstrado por 

meio da insatisfação e da ansiedade. Soratto (2016) também descreve que 

se o trabalhador se encontra infeliz, insatisfeito, pessoal e 

profissionalmente, isto pode vir a desencadear sofrimento, estando no 

trabalho numerosos elementos que demonstram essas situações, como por 

exemplo, erros ao efetuar atividades de assistência, pouca atenção com o 

usuário, ... 

Em relação à gestão da força de trabalho na ESF/AB, a realização 

de um trabalho em equipe, de forma colaborativa e de compartilhamento 

dos desafios para prestação da assistência à população foi um aspecto 

bastante significativo na geração de satisfação no trabalho dos gestores 

que atuam neste modelo assistencial.  

A literatura que trata de equipe registra que um trabalho deste 

tipo deve envolver comunicação efetiva, confiança e respeito, 

compartilhamento de objetivos e relação de parceria entre os pares. Em 

conjunto, esses elementos são imperiosos para se chegar ao sucesso, à 

produtividade e à qualidade (PEDUZZI, 2001). E, tratando-se da saúde, 

encontra-se, ainda, a defesa de que o trabalho ocorra em equipe, pois neste 

campo, as aptidões individuais se complementam e auxiliam as pessoas a 

melhor atingiram os objetivos propostos (BENITO; BECKER, 2007). 

Esses entendimentos de trabalho em equipe ajudam a explicar a relação 

do mesmo com a satisfação dos gestores, em especial no caso do trabalho 

em saúde, altamente dependente da força de trabalho, como mencionado 

por diversos autores e organizações (PIRES, 2008; PIRES et al., 2016; 

WHO, 2013).  

No que diz respeito a aspectos da gestão da força de trabalho na 

ESF/AB geradores de insatisfação no trabalho dos gestores destacaram-

se as dificuldades de gerenciar os déficits de força de trabalho e problemas 

do âmbito das relações de trabalho presentes nos ambientes de trabalho 

estudados. Aspectos relacionais envolvem relações do sujeito com a 

instituição, dos sujeitos entre si, dos sujeitos com os gestores, podendo 

levar a respostas positivas ou negativas como é o caso de conflitos e 

problemas em coletivos e equipes de trabalho. 
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Dejours (1994) relata que satisfação ou insatisfação do 

trabalhador pode se relacionar às condições do ambiente onde se realiza 

o trabalho (ambiente físico, químico e biológico, condições de higiene e 

segurança) e a forma como o trabalho se estabelece (divisão de tarefas, as 

relações de poder, as questões de responsabilidades, e o relacionamento 

entre as pessoas). No momento em que o gestor se encontra insatisfeito, 

há o risco de impacto negativo no resultado do trabalho, que, em termos 

genéricos, vem a ser o atendimento ao usuário, famílias e comunidades. 

Ser gestor não é tarefa fácil e não está isenta de tensões, visto 

abranger aspectos de poder, interesses conflitantes, disputas individuais, 

profissionais e institucionais (CHAVES; TANAKA, 2012). Mais que 

condições objetivas e disponibilidade de instrumentos de trabalho em 

quantidade e qualidade adequados o gestor em saúde, e também na 

ESF/AB, há que fazer a gestão da imprescindível força de trabalho em 

saúde. Do mesmo modo que a gestão da força de trabalho é 

imprescindível em várias outras atividades do setor de serviços 

(JACINTO; RIBEIRO, 2015). 

O trabalho do gestor em saúde é extremamente complexo, visto 

que terá que administrar os modos de organização do trabalho, frente a 

uma população cada dia mais crescente e com foco em metas e resultados. 

A gestão de serviços de saúde visa potencializar a forma como a 

organização se desenvolve buscando o máximo de custos (produtos X 

recursos empregados), resultados (atingir metas) e impacto (resolução de 

problemas). Com essa dinâmica, o gestor faz uso de seus conhecimentos 

para conduzir o funcionamento da organização e atingir as metas 

propostas (TANAKA; TEMAKI, 2012).   

Lorenzetti e colaboradores (2014) reforçam que transformar a 

gestão em saúde constitui-se em um grande desafio, e que inúmeras 

vulnerabilidades existem, dentre elas o despreparo dos atores que 

exercem a gestão; a demora em implantar tecnologias inovadoras de 

informação e de processos de gestão e organização do trabalho; além da 

alta rotatividade dos gestores o que tem gerado descontinuidade e 

desmotivação.  

Como limites do estudo pode-se mencionar o pequeno tamanho 

da amostra e o desenvolvimento da pesquisa em um único município do 

país. De outro lado, a amostragem intencional, de inclusão de serviços de 

boa qualidade e gestores, com no mínimo um ano de experiência, 

contribuiu para reafirmar a importância da gestão de pessoas, mesmo em 

cenários positivos, em relação ao conjunto dos serviços que atuam na 

modalidade ESF/AB. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo foi realizado com gestores de uma cidade do sul do 

Brasil em que toda a rede pública de serviços do município atua na 

modalidade ESF. O grupo estudado é de adultos jovens, com alguma 

experiência na gestão da ESF/AB e que, apesar de não terem capacitação 

específica para a gestão, são todos profissionais de saúde, maioria 

enfermeiros e predominantemente do sexo masculino. Esse perfil sócio 

demográfico não parece ser uma excepcionalidade, no entanto, cabe a 

realização de outros estudos sobre o perfil desse grupo no país, de modo 

a possibilitar uma melhor caracterização do mesmo. 

Os resultados em relação a influência da força de trabalho na 

satisfação e insatisfação de gestores mostraram que a existência de 

equipes cooperativas e que compartilham a responsabilidade de prestar 

uma assistência de qualidade, e de atuar com vistas a atender as 

necessidades dos usuários do serviço, com resolutividade, contribui para 

a satisfação de gestores de serviços neste modelo assistencial. Poder 

contar com equipes com estas características contribui para a maior 

segurança, tranquilidade e satisfação dos gestores. 

No que diz respeito a aspectos da força de trabalho geradores de 

insatisfação no trabalho dos gestores, teve relevância a convivência com 

ambientes de déficit de profissionais e de demais trabalhadores que atuam 

nas equipes e no setor administrativo das unidades assistenciais. À 

questão do déficit de força de trabalho associam-se problemas no bom 

funcionamento das equipes e problemas relacionais.  

No mesmo sentido do formulado por outros estudiosos da gestão 

em saúde, este estudo mostra a relevância da força de trabalho na gestão 

na AB, sinalizando que para a obtenção de bons resultados no trabalho 

nesta área, é relevante investir na força de trabalho e na capacitação de 

gestores para conduzir este âmbito da gestão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com este estudo foi possível apontar e descrever elementos 

geradores de satisfação e insatisfação nas atividades laborais de gestores 

da ESF no município de Florianópolis/SC. A ideia de base através da qual 

surgiu esta investigação, foi compreender o que leva os gestores a estarem 

satisfeitos ou insatisfeitos com seus trabalhos. Estes elementos 

apresentam a forma como o trabalho dos gestores é desenvolvido e, se há 

satisfação, há a possibilidade que ele venha a ser equilibrante; em 

contrapartida, se há insatisfação, gera desequilíbrio para os gestores, 

afetando não somente eles, mas a qualidade da prestação do serviço.  

Os sete gestores participantes da pesquisa eram todos adultos 

jovens, com certa experiência na gestão da ESF/AB e que, apesar de não 

terem capacitação para a gestão, são todos profissionais de saúde, maioria 

enfermeiros e predominantemente do sexo masculino.  

Dado interessante vem a ser a predominância masculina em 

funções de gestão, o que ainda se apresenta como um fato para discussões 

sobre gênero em cargos de instâncias superiores de poder nas instituições 

e na sociedade. No caso desta pesquisa, apesar de a maioria serem 

enfermeiros, que são majoritariamente mulheres, ainda assim os 

ocupantes são pessoas do sexo masculino.  

Os resultados demonstraram, também, que entre os 

fatores/elementos geradores de satisfação, sobressaiu-se o 

cooperativismo e o bom relacionamento com as equipes que prestam 

assistência; a resolutividade da assistência, além de um bom 

relacionamento com os usuários. Já os fatores de insatisfação que mais 

foram citados foram os déficits/problemas com a força de trabalho; 

déficits/problemas com os instrumentos de trabalho e não capacitação 

para ser gestor.  

Constatou-se nos achados, que a atividade de gestão da força de 

trabalho tanto pode causar satisfação quanto insatisfação. Esta atividade 

teve significativa relevância nos resultados desta pesquisa, sinalizando 

que a mesma merece uma melhor apreciação, pois daí se retiram 

informações importantes, mostrando que quando o gestor se encontra 

satisfeito com o trabalho das equipes, que são fundamentais no modelo 

assistencial da ESF/AB, ele se sente mais confiante para desenvolver suas 

atividades e o produto do seu trabalho pode ser de melhor qualidade. 

Ademais, em um ambiente de trabalho, onde as pessoas mantêm um bom 

http://www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf?ua=1
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relacionamento, união, coleguismo e respeito, todas as atividades fluem 

de uma forma mais amena, podendo efetivar a resolutividade das ações 

em saúde. Em contrapartida, a insatisfação com a força de trabalho, que 

pode ser por questões de defasagem de pessoal ou problemas relacionais, 

geram no gestor uma maior carga psíquica, com consequente estresse, 

ansiedade e por vezes desânimo. Satisfação e insatisfação repercutem na 

prestação da assistência ao usuário. 

Trazer para o espaço científico debate sobre os aspectos 

relacionados aos motivos geradores de satisfação e insatisfação nos 

gestores da AB/ESF é relevante, pois esses fatores afetam não somente o 

profissional em questão, mas usuários que serão atendidos pelas UBS sob 

responsabilidade deste gestor. Estes motivos deveriam ser 

constantemente reavaliados, servindo de apoio para fatos já descobertos 

e os aqui mencionados, ou podendo ser discutidos sob um novo enfoque, 

o que pode proporcionar novas perspectivas para a Gestão na AB/ESF. 

Vale destacar que o mais importante nesse percurso é dar um destaque ao 

gestor em saúde, muitas vezes ofuscado pela sobrecarga de trabalho ou 

mesmo interesses organizacionais.  

Em suma, os resultados deste estudo demonstram que se faz 

necessária uma reflexão crítica acerca da relevância dos motivos de 

satisfação e insatisfação na gestão na AB, a qual vem a ser um espaço de 

cuidado a saúde e depende de profissionais capacitados. O trabalho de 

gestão é complexo e desafiante, em especial na inovação representada 

pelo modelo de atenção à saúde prescrito na PNAB no Brasil desde 2006, 

onde apresenta na prática desafios e contradições. Nesse sentido, é 

relevante investir na capacitação de gestores para desenvolver o trabalho 

de coordenação da força de trabalho e de prover ambientes que propiciem 

ações mais apropriadas ao modelo prescrito. Desta forma, é necessário 

incentivar a implementação do estabelecido na nova PNAB no tocante à 

capacitação dos gestores na AB (BRASIL, 2017). 

Como limitações focalizo o tamanho reduzido da amostra e o 

desenvolvimento da pesquisa em um único município. Futuramente seria 

interessante concretizar novos estudos no restante do país, como forma de 

ratificar ou não os resultados encontrados, ampliando o estudo em 

diferentes regiões. Finalizo este trabalho na esperança de ter, de algum 

modo, contribuído para expandir saberes da área da saúde e da 

enfermagem, com a perspectiva acerca da importância de se conhecer os 

motivos laborais que geram satisfação e insatisfação nos gestores da AB. 

Pesquisar este tema foi um desafio e uma tentativa de sensibilização, 

tendo em vista que a gestão em saúde é uma fundamental para a efetivação 

de ações neste campo. Enquanto enfermeira e pesquisadora findo este 



 

93 

estudo acreditando quão transformador foi este processo de dissertação 

em minha vida pessoal e profissional, e quão significativo e gratificante 

foi poder contribuir com esta produção acadêmica.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Desempenho das Equipes de Saúde PMAQ 
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Fonte: FLORIANÓPOLIS (Município). Capital é a melhor do país em 

atenção básica à saúde. 22 nov. 2014. Disponível em: 

<http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saej/?pagina=notpagina&menu=&

noti=12986>. Acesso em: 21 nov. 2017.  

 

  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saej/?pagina=notpagina&menu=&noti=12986
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saej/?pagina=notpagina&menu=&noti=12986
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ANEXO B – Autorização para coleta Florianópolis/SC 
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ANEXO C – Entrevista2  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

GESTORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 

 

1. Identificação/codinome: ______  

2. Sexo 

( ) Masculino ( ) Feminino 

3. Idade 

( ) < 20 ( ) 20 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) > 60 

4. Profissão/Contrato na UBS ou SMS 

( ) Asb ( ) Ae ( ) Tsb ( ) Te ( ) As ( ) E 

( ) M ( ) D ( ) P ( ) N ( ) Fa ( ) Fi 

( ) Outro. Qual? 

5. Escolaridade 

( ) Ensino médio ( ) Ensino técnico ( ) Graduação 

( ) Esp./ Residência ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Outro. Qual? ______________ 

6. Tempo de experiência profissional como gestor 

( ) 1 a 5 anos ( ) > de 5 anos 

6.1. Tempo de experiência como gestor na Atenção Básica 

( ) 1 a 5 anos ( ) > de 5 anos 

6.2. Tempo de experiência como gestor na ESF 

( ) 1 a 5 anos ( ) > de 5 anos 

7. Tipo de contrato 

( ) Efetivo/contrato formal na Secretaria de Saúde do Município ou 

contrato com o Estado e cedido para o município (inclui concursado, trab. 

com carreira assinada, CLT, estatutário); 

( ) Outras formas de contratação/não efetivo (tempo determinado ou outra 

modalidade de flexibilização, trabalho terceirizado, contrato por 

fundações, por plantão ou outro). 

Especificar o tipo: ________________________________ 

                                                 
2 Roteiro de entrevistas adaptado da Macro Pesquisa “INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA NÃO MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e 

satisfação” (PIRES, 2015).   
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( ) Contrato não definido/não informado. 

8. Jornada de trabalho 

- Jornada de trabalho da ESF (número de horas contratadas semanais): 

________________ 

- Possui outro emprego (contrato de trabalho ou trabalho autônomo). 

___________________ 

- Horas diárias trabalhadas no outro/os emprego/os: 

________________________________ 

- Jornada semanal total: ________________________________ 

 

PARTE II- IDENTIFICAÇÃO DA UBS/CS/Clínica da Família 

9. Qual o total de eSF na sua UBS/CS/CF? 

10. As equipes estão completas? Se não descreva qual (is) profissional 

(is) /trabalhador (es) falta (m) por equipe:(equipe 1, equipe 2...) 

11. Qual jornada de trabalho das equipes? Há jornadas diferentes por 

categoria profissional? Se sim isso ajuda ou dificulta o seu trabalho de 

gestor? 

12. Qual o total de população atendida pela UBS? E por equipe? (equipe 

1, equipe 2...) existe alguma área com maior vulnerabilidade/risco social? 

Qual? (equipe 1, equipe 2...) 

13. As equipes realizam reuniões? Qual a periodicidade? 

14. Possui apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)? Quais 

profissionais que integram (psiquiatra, psicólogo, nutricionista, entre 

outros)? A equipe do NASF está completa? Se não, quais profissionais 

estão faltando? 

15. Qual o fluxograma de atendimento da UBS/CS/CF? (como acontecem 

os agendamentos e consultas às demandas espontâneas) 

16. Há reunião geral da UBS/CS/CF? Em geral o que é abordado? 

17. Quanto ao território de abrangência da UBS: a área é extensa? Tem o 

número de equipes adequado? Se não, diga o motivo: 

 

PARTE III – GESTOR: SATISFAÇÃO 

18. Por que começou a exercer o cargo de gestor na SF? 

19. Teve algum preparo pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou por 

outro órgão para esta função? (antes e/ou durante a atuação). Como foi 

realizado? (Foi um curso ou em reunião? Explique sobre o tipo de curso- 

duração, certificado, etc.) -Este preparo auxiliou no seu trabalho de 

gestor?  
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Pense sobre o seu trabalho cotidiano, sobre o que acontece habitualmente 

em um dia de trabalho e sobre o que está prescrito na Política Nacional 

da Atenção Básica para responder as questões abaixo. 

20.Você realiza discussão e/ou participa na construção das agendas das 

equipes assim como auxilia na atenção à demanda espontânea? Exerce 

outras atividades dentro da equipe?  

21. Como você percebe a sua autonomia como gestor local?  

22.Você oferece suporte aos atendimentos complexos assim como 

recursos para qualificação da gestão do cuidado realizado pelas equipes? 

Cite exemplos.  

23.Você (sozinho ou com as equipes) analisa os indicadores de saúde? De 

que maneira?  

24.Na UBS/ CS/ CF que você trabalha, há planejamento local de saúde 

(planejamento das ações junto com a comunidade)? Como? Relacione 

com facilidades e dificuldades e com a satisfação no seu trabalho. 

25.Você realiza (ou é demandado para realizar) mediação de conflitos? 

De que forma? Você busca contribuir na conformação de projetos comuns 

entre trabalhadores, usuários, sem pretender eliminar diferenças e 

tensões? 

26.Como é para você conviver com diferenças de expectativa, de 

projetos? Você utiliza os recursos de escuta, diálogo, no manejo de crises? 

27. Você articula ações com os profissionais do NASF e com outros 

serviços da rede? 

28.Fale sobre a relação da sua atividade de gestor da (o) UBS/CS/CF com 

as demais instâncias administrativas do município e do Estado e com as 

políticas e normas administrativas que orientam o seu trabalho. Pense nos 

aspectos facilitadores e dificultadores, e da relação dos mesmos com a 

satisfação e insatisfação no trabalho. 

29.Pense sobre as relações de trabalho na UBS/CS/CF e sua influência na 

satisfação e insatisfação no trabalho. 

30.Fale sobre as suas relações com os usuários/família da UBS/CS/CF, 

sob sua responsabilidade, e sobre as relações com o conjunto de 

trabalhadores que atuam na UBS/CS/CF. 

31.Fale sobre de suas relações com o Conselho Local de Saúde, Conselho 

Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e com outras 

organizações existentes na área de abrangência de sua UBS/CS/CF. Fale 

sobre aspectos positivos e negativos sobre estas relações. 

32.Você trabalha com planejamento? Fale como é feito o planejamento 

do trabalho na UBS/CS/CF, facilidades e dificuldades na sua realização; 

e sobre a influência na satisfação e insatisfação no trabalho. 
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33.Como você percebe e realiza a gestão de pessoas? Relacione a relação 

desta atividade com a satisfação e insatisfação no trabalho. 

34.Em relação à gestão de instrumentos de trabalho (equipamentos, 

materiais, área física) fale sobre a importância desta atividade, sobre 

facilidades e dificuldades, e sobre a relação com a satisfação e 

insatisfação no trabalho. 

35.  Cite: 

a) Três principais motivos de satisfação no seu trabalho. 

Primeiro motivo: 

Segundo motivo: 

Terceiro motivo: 

b) Três principais motivos de insatisfação no seu trabalho. 

Primeiro motivo: 

Segundo motivo: 

Terceiro motivo: 

36. Gostaria de expressar algo mais que possa contribuir com a 

pesquisa? 
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ANEXO D – Roteiro de Observação3 
 

Acompanhar a rotina geral das equipes e dos gestores e anotar em 

um diário de campo. A observação das atividades de rotina deve ser feita 

com foco:  

- No processo de trabalho (a atividade em si; os instrumentos de 

trabalho utilizados; como o trabalho é realizado, como é 

dividido na equipe de saúde e dentro de cada profissão, o que 

faz o gestor...); 

 - No fluxo da assistência (livre demanda, demanda organizada) e 

serviços ofertados pela unidade; 

 - Nas relações interpessoais (profissionais x profissionais; 

profissionais x usuários; profissionais x gestores; usuários x 

gestores);  

- Nas atividades diárias de cada um dos profissionais e do gestor; 

- Nas manifestações (verbais e não verbais que revelam satisfação 

e insatisfação). 

 

  

                                                 
3 Adaptado da Macro Pesquisa “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO 

MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação” (PIRES, 2015).   
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ANEXO E – Roteiro de Estudo Documental4 
 

DOCUMENTOS A SEREM PROCURADOS (verificar se 

existem – registrar informações relevantes e qualidade das 

informações disponíveis nos documentos encontrados): 

Planejamento das equipes ( ) 

Relatórios (de atividades da UBS e outros) (  ) 

Ficha de controle de procedimentos (  ) 

Agenda de atividades da equipe – se existe e como fazem/utilizam (  ) 

Ata de registro de reuniões (  ) 

Se houver documento para escala de férias/folgas (  ) 

Há prontuário eletrônico? SIM (  ) NÃO ( ) 

Existem outras tecnologias utilizadas na assistência e na gestão?

 NÃO (   )  SIM (   )    Se sim, quais? 

 Outros:    
 

BUSCAR JUNTO AO GESTOR: 

Se há plano de cargos e salários ( ) 

Documento de avaliação e acompanhamento do trabalho das equipes 

(  ) 

Planejamento da UBS (  ) 

Relatório anual de atividades ( ) 

Registro de doenças e acidentes de trabalho dos profissionais das 

equipes (  ) 

Outros:    
 

  

                                                 
4 Adaptado da Macro Pesquisa “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO 

MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação” (PIRES, 2015).   
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ANEXO F – Roteiro para Contextualização das Regiões - Regiões5 
 

 

 

  

                                                 
5 Adaptado da Macro Pesquisa “INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO 

MATERIAL EM SAÚDE: cargas de trabalho e satisfação” (PIRES, 2015).   
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ANEXO G – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DA EMENDA 

 

Título da Pesquisa: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÃO MATERIAL: 

cargas de trabalho e satisfação no trabalho em saúde 

Pesquisador:  Letícia de Lima Trindade 

Área Temática: 

Versão:  7 

CAAE: 43683115.9.0000.0118 

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE SC UDESC 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.547.952 

Apresentação do Projeto: 

Pesquisa em andamento com Parecer Consubstanciado de Aprovação do 

Protocolo nº 1.087.560 emitido em 29 de maio de 2015. 

 

Trata-se de Versão 7 com solicitação de Emenda 3. Informado no Projeto 

Básico "Justificativa da Emenda: Por se tratar de um estudo que envolve 

diferentes regiões do pais, pretende-se a inserção de mais dois campos de 

pesquisa, bem como ampliação do número de participantes na pesquisa, 

sendo todos os procedimentos de coleta e análise de dados orientados pelo 

projeto principal. Inclusão da secretaria de saúde municipal de Belém no 

Pará e da secretaria municipal de Brasília no Distrito Federal". 
 

Pesquisa qualitativa que utilizará a triangulação na coleta e análise 

dos dados. Multicêntrica com envolvimento a UDESC e a da UFSC. 

 

Financiamento próprio com gastos orçados em R$ R$ 72.835,75. 
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Pesquisadora responsável Dra. Letícia Trindade (UDESC) e Dra. 

Denise Pires de Pires pesquisadora responsável na instituição 

coparticipante a Universidade Federal de S a n t a  Catarina. 

Participantes da pesquisa informado na Folha de Rosto = 150 indivíduos. 

Cronograma de execução informa o início em 04/05/2015 e término em 

28/02/2019. 

Consta no projeto básico postado em 04/05/2016 sobre a seleção da 

amostra incluirá: "pelo menos um município de duas regiões do país 

(Sudeste e Nordeste por tipificarem diferentes cenários de organização e 

implantação da ESF no país); municípios que dispõem de Unidades 

Básicas de Saúde/Centros de Saúde onde atuam unicamente ESF; 

gestores e profissionais de saúde que compõem as ESF; no mínimo 01 

UBS/Centro de Saúde por município e duas ESF consideradas de boa 

qualidade segundo indicação de lideranças do município (como gestores 

em saúde, Conselho Municipal de Saúde, lideranças dos profissionais de 

saúde e organizações de usuários ou estudiosos do tema política de 

saúde); e representantes das diferentes categorias profissionais que 

integram as equipes estudadas. A escolha dos sujeitos será intencional, 

considerando-se os seguintes critérios para a inclusão dos profissionais de 

saúde: incluir trabalhadores das diferentes categorias profissionais da 

ESF; incluir, no mínimo, um profissional de cada categoria que compõe 

a equipe mínima. Critérios de inclusão dos gestores: ser gestor das UBS 

incluídas na pesquisa (ou seja, o gestor responsável pela coordenação da 

ESF na UBS)". 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar de que maneira o trabalho na ESF, entendida como uma 

inovação tecnológica não material, influencia nas cargas de trabalho e na 

satisfação e de gestores e profissionais de saúde que integram as equipes. 

 

Objetivos Secundários: 

Caracterizar o perfil de gestores e de equipes que atuam no modelo 

assistencial da ESF, contextualizando o cenário institucional em que as 

mesmas trabalham. 

Identificar, em que sentido, aspectos da ESF, entendida como modelo 

inovador, constantes na prática assistencial, na composição das 

equipes, nas relações, na organização e gestão do trabalho têm 

contribuído para aumentar ou reduzir as cargas de trabalho, permitindo 

a realização de um trabalho com maior ou menor desgaste físico e 
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emocional para gestores e profissionais de saúde que compõem as 

equipes. 

Identificar, em que sentido, aspectos da ESF, entendida como modelo 

inovador, constantes na prática assistencial, na composição das equipes, 

nas relações, na organização e gestão do trabalho influenciam na 

satisfação e insatisfação de gestores e profissionais de saúde. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Mantido a descrição sobre os riscos aos participantes da pesquisa. 

Sobre a tipificação dos riscos é informado pelas pesquisadoras no 

Projeto básico sobre os riscos: “Acredita-se que apesar da pesquisa 

envolver seres humanos, esta não oferece riscos à integridade física das 

pessoas, contudo por necessitar a realização de entrevista, esta no 

mínimo pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um 

constrangimento pelo teor dos questionamentos. Desse modo serão 

tomadas as seguintes medidas visando minimizar ao máximo o estresse 

dos participantes da pesquisa: as entrevistas serão realizadas em local 

sem fluxo de pessoas e ruídos, local que garanta a privacidade, o conforto 

e definido em comum acordo com os participantes". 

Consta no projeto básico sobre os benefícios: “Benefícios indiretos: o 

estudo das cargas de trabalho entre os profissionais da ESF poderá 

contribuir para qualificar o Sistema Único de Saúde (SUS), em especial 

pela relevância da ESF no sistema, assim como, os resultados obtidos 

poderão ser divulgados em eventos e em periódicos nacionais e 

internacionais que possibilitarão um diálogo no âmbito da Atenção 

Primária de Saúde, gerando mudanças e ajustes que podem 

beneficiar usuários do SUS/ESF e, também, os profissionais 

participantes da pesquisa. Benefícios diretos: a pesquisa poderá 

indicar a necessidade de mudanças e adequações nos serviços que 

beneficiem diretamente os profissionais de saúde, como, por exemplo, 

melhorias nas condições de trabalho das equipes de ESF; as melhorias 

necessárias identificadas na pesquisa podem contribuir para a promoção 

da saúde dos trabalhadores da ESF; o acesso à todas as informações sobre 

o estudo e seus resultados, durante a realização da pesquisa e após sua 

conclusão, que será garantido pelos pesquisadores, contribui para o 

empoderamento dos profissionais das ESF no sentido de que as mesmas 

podem ser utilizadas para potencializar formas de trabalhar que 

promovam a satisfação  e a sua saúde". 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Mantida a informação apresentadas no Parecer Consubstanciado emitido 

em 29/05/2015, 27 de novembro de 2015 (emenda 1) e 08 de março de 

2016 (emenda 2). 
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Pesquisa multicêntrica com envolvimento da UDESC e UFSC sendo 

instituição coparticipante. Apresenta mérito acadêmico e científico com 

ampla fundamentação teórica. Os projetos detalhados e básico 

encontram-se bem estruturados com todos os campos preenchidos. O 

campo da metodologia para a coleta e análise dos dados descreve os 

métodos a serem utilizados. 

Hipótese informados pelas pesquisadoras: “O trabalho na ESF, entendida 

como uma inovação tecnológica não material, influencia nas cargas de 

trabalho e na satisfação das equipes, com aspectos semelhantes e, 

também, especificidades no que diz respeito aos gestores e aos 

profissionais de saúde que integram essas equipes". 

Desfecho Primário da pesquisa: "A pesquisa proposta é relevante, em uma 

sociedade, e setor, fortemente impactados pelo intenso processo de 

inovação tecnológica, e os   resultados por ela gerados podem contribuir 

para a reorientação das práticas vigentes no sentido de melhorar a 

qualidade dos serviços, atendendo necessidades de usuários e de quem 

realiza o trabalho. Os resultados da pesquisa possibilitarão compreender 

o que tem de positivo e   de fragilidades na implementação de uma 

inovação com a amplitude, desafios e complexidade da ESF. Estudar o 

trabalho na ESF contribuirá para qualificar o SUS, em especial pela 

relevância da ESF no sistema, assim como, possibilita um diálogo 

internacional no âmbito da Atenção Primária de Saúde". 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Mantidos os documentos originais e crescidos àqueles necessários a 

Emenda 3. Folha de Rosto devidamente assinado e informa a participação 

de 150 indivíduos; 

 

Declaração de Ciência e Concordância da Secretaria Municipal de saúde 

do município de Belém que autoriza a execução da pesquisa; 

Declaração de Ciência e Concordância da Secretaria Municipal de saúde 

do município de Belém devidamente assinada 

Autorização da Secretaria Municipal de saúde do município de Belém 

devidamente assinada; 

Declaração de Ciência e Concordância da Secretaria de Estado da Saúde 

do Distrito Federal devidamente assinada; 

 

 

Recomendações: 

N/A 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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Solicitação de Emenda com inclusão de dois novos locais de coleta dos 

dados: Secretaria Municipal de saúde do município de Belém e 

Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e alteração do número 

de participantes com 150 indivíduos encontra-se apto para   aprovação. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O Colegiado Aprova a solicitação de Emenda ao referido projeto. 
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ANEXO H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

Meu nome é Denise Pires e coordeno a pesquisa “Inovação 

tecnológica não material em saúde: cargas de trabalho e satisfação” 

que tem como objetivo analisar de que modo o trabalho na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) influencia a satisfação e as cargas de trabalho 

de gestores e profissionais de saúde que compõe as equipes. 

Esta pesquisa se justifica pela compreensão de que os gestores e 

profissionais de saúde que atuam na ESF enfrentam o desafio de 

implementar um novo modelo assistencial mais complexo que o 

tradicional. Um modelo que prevê um olhar ampliado para a saúde, e 

para o indivíduo que necessita atendimento das equipes. Um modelo 

que prevê vínculo com os usuários dos serviços e controle social. Um 

modelo deste tipo apresenta grandes desafios e demandas que 

interferem na satisfação e nas cargas de trabalho dos profissionais e de 

gestores responsáveis por sua implementação. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utilizará 

três instrumentos para a coleta de dados: estudo documental, 

entrevistas semiestruturadas e observação. No estudo documental 

serão examinados os documentos disponíveis sobre: o funcionamento 

do trabalho na ESF; as normas e rotinas das equipes; a política salarial 

e de benefícios; composição das equipes; divisão do trabalho e formas 

de organização e gestão do trabalho; registro de acidentes/doenças 

relacionadas ao trabalho das equipes e trabalho do gestor; normas de 

proteção à saúde dos trabalhadores e procedimentos em casos de 

doenças ou acidentes. As entrevistas semiestruturadas serão 

realizadas com os profissionais de saúde e gestores buscando 

identificar/caracterizar: a) as informações relativas ao trabalho das 

equipes e dos gestores da ESF; b) a composição das equipes e 

caracterização das práticas assistenciais dirigidas aos usuários; c) a 

organização e divisão do trabalho nas equipes; d) caracterização do 

modelo assistencial da ESF e de sua influência na satisfação e nas 

cargas de trabalho de profissionais de saúde e gestores. A observação 

dar-se-á pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas em, no 

mínimo, um dia de trabalho e os dados serão registrados em diário de 

campo. 
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Os riscos durante a coleta das informações por meio da 

entrevista e da observação são mínimos, e se caracterizam por alguns 

aspectos desconfortáveis, como: incômodo com o tempo a ser 

dispensado na entrevista ou com a gravação de sua voz; alterações 

comportamentais provindas da reflexão sobre seu processo de trabalho 

e da observação de suas atividades de trabalho. Diante de quaisquer 

situações que lhe causem desconfortos relacionados à pesquisa, a coleta 

de dados poderá ser interrompida. Danos materiais não são previstos, 

todavia, caso sejam confirmados, todo o apoio necessário lhe será 

concedido pelo pesquisador de acordo com a legislação. 

Como participante da pesquisa, em curto prazo, você não possui 

benefícios. Entretanto, em longo prazo, o estudo instiga a reflexão sobre 

o processo de trabalho no âmbito na Estratégia Saúde da Família, 

trazendo apontamentos para possibilidades de mudanças negativas no 

ambiente no trabalho, ao reconheceras cargas de trabalho para subsidiar 

futuras propostas de alterações na organização do trabalho, para 

aumentar a satisfação dos profissionais em atuar nesse modelo. 

Neste sentido, gostaria de contar com a sua participação 

voluntária nesta pesquisa. Se houver alguma dúvida em relação ao 

estudo ou se você sentir algum desconforto, que a pesquisa pode lhe 

causar algum dano antes ou durante seu desenvolvimento, você poderá 

entrar em contato comigo pessoalmente ou por telefone (048) 9961-

1569 ou (048) 3207-8220. Você também poderá desistir de participar 

da pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. Se você 

concordar em participar, posso garantir que as informações fornecidas 

serão confidenciais, sendo que o seu nome não será utilizado em 

nenhum momento. As informações coletadas serão utilizadas em 

publicações como livros, periódicos científicos e divulgadas em 

eventos científicos. A sua participação poderá contribuir para a 

melhoria do trabalho na Atenção Básica. 

A pesquisa não envolve experimentos, nem qualquer 

intervenção no cenário institucional e serão tomados todos os cuidados 

para não expor os participantes a riscos, assim como, não oferecer 

despesas. A pesquisa orientar-se-á e obedecerá aos preceitos éticos 

estabelecidos na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

O projeto foi registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Fundação Universidade do Estado de SC, CAAE 

43683115.9.3001.0121. Será considerado o respeito aos sujeitos e a 

instituição participante em todo processo investigativo. Serão 

respeitadas as condições de: 
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 Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa durante todas as fases da 

pesquisa; 

 Garantia de ressarcimento de quaisquer despesas tidas 

pelos participantes da pesquisa decorrentes de sua 

participação na mesma, assim como de indenização 

por eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

 Garantia de que o participante da pesquisa receberá 

uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O TCLE foi elaborado em duas vias, as 

quais deverão ser rubricadas em todas as suas páginas 

e assinadas, ao seu término, pelo convidado a 

participar da pesquisa, ou por seu representante legal, 

assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) 

pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de 

assinaturas estarem na mesma folha. 

 Respeito a valores individuais ou institucionais 

manifestos, sejam de caráter religioso, cultural ou 

moral. 

 Liberdade de recusa à participação, total ou 

parcial, e de restrição de acesso a documentos, 

sem haver penalização. 

 Amplo acesso a qualquer informação acerca do estudo. 

 Os registros, anotações e documentos coletados 

ficarão sob a guarda da pesquisadora principal, 

em seu setor de trabalho, na UFSC. Somente os 

pesquisadores envolvidos terão acesso aos 

mesmos. 

Ao final da leitura deste, o mesmo lhe será entregue para 

seu parecer final, estando você livre para acrescentar ou retirar as 

informações que julgar pertinente. Ainda se você desejar, poderá 

deixar de responder às perguntas que julgar conveniente. A 

qualquer momento lhe é dado o direito de desistir da participação 

no estudo. 

Desde já agradeço a sua colaboração, que poderá 

contribuir para a aquisição de novos conhecimentos quanto ao 

impacto das novas tecnologias nas cargas de trabalho e satisfação 

de profissionais de saúde e de gestores da ESF. 

_______________________________________ 

Dra  Denise Elvira Pires de Pires (Coordenadora da Pesquisa) 
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Endereço Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Centro 

de Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem Programa de 

Pós-Graduação Em Enfermagem. Campus Universitário – 

Trindade- CEP: 88040-970 - Florianópolis, SC – Brasil. Telefone: 

(48) 3721-9480/Fax: (48) 37219787- e-mail: 

piresdp@yahoo.com. Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UDESC: Av Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 

Florianópolis-SC. 

 

Consentimento Pós-informação 
Eu, ..............................................., fui esclarecido (a) sobre a 

pesquisa “Inovação tecnológica não material em saúde: cargas de 

trabalho e satisfação”, e concordo que meus dados sejam utilizados 

na realização da mesma, desde que respeitadas as condições acima. 

 

Florianópolis,  de  de 201.... 

Assinatura: ______________________RG: 

mailto:piresdp@yahoo.com



