
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE - 

DOUTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

Edicreia Andrade dos Santos 

 

 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL E FORMALIDADE 

DOS CONTROLES GERENCIAIS: UM ESTUDO DOS 

REFLEXOS NA IDENTIDADE SOCIAL E NA SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2019 



 

  



3 

Edicreia Andrade dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL E FORMALIDADE 

DOS CONTROLES GERENCIAIS: UM ESTUDO DOS 

REFLEXOS NA IDENTIDADE SOCIAL E NA SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 
 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade da Universidade 

Federal de Santa Catarina como requisito 

parcial à obtenção do título de Doutora em 

Contabilidade.  

 

Orientador: Prof. Rogério João Lunkes, Dr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do 

Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. 

 

 

 
 

  

 

Santos, Edicreia Andrade dos. Colaboração interprofissional e 

formalidade dos controles gerenciais: um estudo dos reflexos na 

identidade social e na satisfação no trabalho / Edicreia Andrade dos 

Santos; orientador, Rogério João Lunkes, 2019. 200 p. 

 

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro 

Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, 

Florianópolis, 2019. 

 

Inclui referências. 

 

1. Contabilidade. 2. Teoria da Identidade Social. 3. Identidade 

social. 4. Formalidade. 5. Controles gerenciais. I. Lunkes, Rogério 

João. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade. III. Título. 



5 

EDICREIA ANDRADE DOS SANTOS 
 

COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL E FORMALIDADE 

DOS CONTROLES GERENCIAIS: UM ESTUDO DOS 

REFLEXOS NA IDENTIDADE SOCIAL E NA SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 
 

APROVAÇÃO 

Esta tese foi julgada adequada para obtenção do título de 

Doutora em Contabilidade, e aprovada em sua forma final pelo 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal 

de Santa Catarina. 
 

__________________________________________________ 

Profa. Ilse Maria Beuren, Dra. 

Coordenadora do PPGC 

 
 

Banca examinadora: 

__________________________________________________ 

Presidente (Orientador): Rogério João Lunkes, Dr. 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 

__________________________________________________ 

Membro: Profa. Ilse Maria Beuren, Dra. 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 

___________________________________________________ 

Membro: Valdirene Gasparetto, Dra. 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 

__________________________________________________ 

Membro: Flaviano Costa, Dr. 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
 

__________________________________________________ 
Membro: Márcia Zanievicz da Silva, Dra. 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

 

Florianópolis, 2019 



 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 
Sei que o caminho que trilhei foi percorrido com meus próprios 

pés, mas meu coração aponta algumas pessoas que tornaram minha 

estrada mais prazerosa, mais colorida, menos árdua e mais abençoada. 

Deste modo, agradeço a todos aqueles que acreditaram no meu potencial 

e, de uma forma ou outra, ajudaram-me a percorrer este caminho.  

Agradeço a Deus por ter lançado-me o sopro da vida, dando-me 

inteligência e sensibilidade para acreditar que fui criada à sua imagem e 

semelhança. Sem Ele nada é possível e sem a fé nada somos. Obrigada 

também Nossa Senhora, pelas suas inúmeras graças. 

Ao meu esposo Paulo Cesar Jankowski, presente que Deus me 

deu para seguirmos juntos o melhor caminho, além de me ajudar a dar os 

melhores passos, a fazer as melhores escolhas, ensinando-me o 

verdadeiro sentido do “companheirismo”. 

À minha mãe Hilda do Carmo Lara dos Santos, que lutou 

arduamente para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar e mudar o 

rumo de nossas vidas, sendo minha fortaleza e arrimo depois do 

falecimento do meu pai, dando-nos lições de superação a cada dia.  

Aos meus queridos amigos Simone Soares, Stella Maris Lima 

Altoé, Beatriz Silva Pereira, Edenise Aparecida dos Anjos, Eloíza 

Andrielly Anjos Staizak e Everaldo Godói, que de um jeito ou outro 

ajudaram-me a cumprir minha missão. Portanto, essa é uma conquista que 

gostaria de compartilhar com cada um de vocês! 

Aos meus amigos da turma de doutorado 2016, ao lado dos quais 

tive a oportunidade de conviver durante esta jornada, conhecendo melhor 

suas capacidades e aprendendo com seu conhecimento. Destaco os 

queridos: Erves, Flávia, Luiza, Lucas, Vinicius; e os mais que especiais: 

Cristiano, Cristina, Fernanda e Itzhak. 

Ao meu orientador professor doutor Rogério João Lunkes, por 

seu carinho, dedicação, confiança, sabedoria e generosidade, ensinando-

me muito mais do que consta nas páginas deste trabalho. Obrigada por 

me dar liberdade para seguir minhas ideias. Agradeço seu apoio e seus 

ensinamentos. 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGC-UFSC) 
pela disponibilidade e empenho em dividir seus saberes. A todos o meu 

respeito e carinho especial. 

Aos membros da banca de qualificação e defesa, que se 

dispuseram a participar, contribuir e orientar, possibilitando o 



8 

aperfeiçoamento deste estudo. A todos meu inestimável respeito pelos 

ensinamentos e pelo carinho. 

Aos servidores do Departamento do PPGC-UFSC, cujo trabalho 

é essencial para o bom andamento do programa. Dedicatória especial para 

a secretária Maura Miranda que sempre me recebeu com um contagiante 

e sincero sorriso. 

Ao grupo de pesquisa NUPECON, a todos os integrantes com 

quem tive oportunidade de conviver durante os anos de 2016, 2017 e 

2018, em especial: Andrea, Alcindo, Beatriz, Cristiane, Daiane, Joice, 

Januário e Rodrigo. 

Aos participantes desta pesquisa, pela sua disponibilidade e 

atenção. Agradeço também a todos os funcionários do Hospital 

Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC e também 

a equipe de voluntários católicos de visitação da Associação Amigos do 

Hospital Universitário (AAHU) os quais tive o prazer de compartilhar 

algumas experiências durante estes últimos seis meses. 

Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 

de Financiamento 001. 

A todos que direta ou indiretamente estiveram comigo nesse 

processo e que contribuíram para o alcance deste sonho. Meu muito 

obrigado! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

In Memorian de Michalina Jankowski. 
Minha conquista é sua conquista! 



 



 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar como a interação da colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais reflete na 

identidade social e na satisfação do trabalho dos profissionais em um 

ambiente complexo. Estudo com caráter descritivo e exploratório, com 

abordagem qualitativa, realizado a partir da técnica de estudo de caso por 

meio de entrevistas, observações e documentos e com aplicação de 

análise de conteúdo para o tratamento dos dados. As principais 

conclusões evidenciadas foram: (i) alguns momentos formais em que 

mais ocorre a comunicação é durante a passagem de plantão e do round 

multiprofissional; (ii) grande parte das informações é compartilhada 

informalmente por meio dos canais de relacionamento face a face, além 

de canais institucionalizados como o prontuário do paciente; (iii) em 

relação ao compartilhamento da tomada de decisão percebeu-se que na 

maior parte dos casos é centrada no médico apesar de se perceber espaço 

para discussões com outros profissionais; (iv) quanto ao 

compartilhamento de responsabilidades verificou-se que cada 

profissional tem importância para a resolução de problemas e para 

formulação e execução de planos de cuidado ao paciente; (v) observou-se 

inúmeros controles gerenciais com diferentes níveis de formalidade tanto 

para o andamento da própria unidade quanto para a execução dos 

procedimentos realizados pelos profissionais; (vi) percebeu-se que 

dependendo da formalidade dos controles gerenciais afeta a saliência da 

identidade social de equipe multiprofissional; (vii) um elemento 

importante para a satisfação dos profissionais é a autonomia e de modo 

geral os participantes declaram estar satisfeitos com o trabalho. Conclui-

se que foi aceita a tese de que a interação entre as relações de colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais de um ambiente 

complexo como uma UTI influencia na saliência da identidade social de 

equipe multiprofissional do indivíduo e reflete na sua satisfação no 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Teoria da Identidade Social. Identidade social. 

Formalidade. Controles gerenciais.  
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze how the interaction of interprofessional 

collaboration and the formality of managerial controls reflects on the 

social identity and job satisfaction of professionals in a complex 

environment. A descriptive and exploratory study with a qualitative 

approach, based on interviews, observations and documents, with the 

application of content analysis for the data treatment. The main 

conclusions were: (i) some formal moments in which communication 

occurs most during the shift and multiprofessional round; (ii) much of the 

information is shared informally through face-to-face relationships 

channels, as well as institutionalized channels such as patient records; (iii) 

in relation to the sharing of decision-making, it was noticed that in most 

cases it is centered on the doctor, although there is room for discussion 

with other professionals; (iv) regarding the sharing of responsibilities, it 

was verified that each professional is important for the resolution of 

problems and for the formulation and execution of patient care plans; (v) 

there were innumerable managerial controls with different levels of 

formality both for the progress of the unit itself and for the execution of 

the procedures performed by the professionals; (vi) it was perceived that 

depending on the formality of the managerial controls affects the salience 

of the social identity of multiprofessional team; (vii) an important element 

for the satisfaction of the professionals is the autonomy and in general the 

participants declare to be satisfied with the work. It is concluded that the 

thesis was accepted that the interaction between interprofessional 

collaboration relationships and the formality of the managerial controls 

of a complex environment such as an ICU influences the salience of the 

social identity of the individual's multiprofessional team and reflects on 

their satisfaction at work. 

 

Keywords: Social Identity Theory. Social identity. Formality. 

Management controls.  
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1 INTRODUÇÃO 

As relações intergrupais se referem à interação, coletiva ou 

individual, entre indivíduos pertencentes a diferentes grupos sociais 

(SHERIF, 1966; TAJFEL, 1982). Essa definição permite compreender 

que nas situações em que um indivíduo pertencente a um grupo, interagir 

com um membro de outro em termos de grupo de identificação, têm-se 

um exemplo de relação intergrupal. 

No ambiente de trabalho, um exemplo de relações intergrupais é 

a colaboração entre indivíduos de identidades sociais distintas (ou 

categorias profissionais distintas). Essa colaboração denomina-se de 

interprofissional e baseia na premissa de que os indivíduos desejam ou 

precisam trabalhar juntos para oferecerem melhores resultados de suas 

atividades (D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; KING et al., 2017). 

A colaboração interprofissional, em especial na área da saúde, 

tem sido há muito tempo tema de discussão dos formuladores de políticas 

públicas e privadas por ser essencial ao cuidado integrado (KING et al., 

2017). A colaboração interprofissional pode ser descrita, conforme 

Matuda et al. (2015), como a (i) interação entre profissionais de diferentes 

campos de conhecimento que proporcionam atenção à saúde de forma 

mais abrangente; (ii) está relacionada ao cuidado integral que se aproxima 

de práticas participativas e de relacionamentos pessoais mútuos e 

recíprocos entre os integrantes das equipes, contrapondo-se às 

tradicionais relações hierarquizadas; e (iii) envolve constante processo de 

comunicação, compartilhamento de informações, de tomada de decisões, 

de responsabilidade, de objetivos, metas, valores etc. 

Nesse entendimento, vale mencionar ainda que a colaboração 

interprofissional (i) não se restringe ao que acontece dentro das equipes, 

mas também pode se referir à colaboração entre equipes, setores e/ou 

unidades e organizações; (ii) pode ocorrer como parte de uma iniciativa 

formal para alcançar a integração de serviços, mas não se restringe a esse 

contexto pois pode envolver a colaboração entre e dentro de grupos de 

profissões distintas; e (iii) abrange práticas de trabalho de longo prazo 

altamente integradas, e também aquelas que são mais superficiais e 

transitórias (KING et al., 2017). 

A colaboração interprofissional tem sido apontada, em âmbito 

mundial, como um recurso que pode ser mobilizado para enfrentar 

problemas do modelo de atenção e da força de trabalho, e contribuir para 

elevar a efetividade dos sistemas de saúde (MATUDA et al., 2015; KING 

et al., 2017). Contudo, embora seja uma condição importante, maior 

variedade de profissionais compondo equipes de saúde não assegura per 
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si a qualificação da assistência e a mudança organizacional (MATUDA 

et al., 2015). Por isso, faz-se necessário entender como essas 

configurações de interação entre os profissionais são influenciadas, seja 

por meio de fatores pessoais quanto da estrutura física e organizacional. 

Neste entendimento, descreve-se que a estrutura organizacional 

que se refere a forma pela qual as atividades são divididas, organizadas e 

coordenadas, pode afetar a colaboração interprofissional por meio da 

formalidade das regras, normas, manuais, procedimentos, entre outros 

controles (ADLER; BORYS, 1996). Assim, a formalidade refere-se à 

especificação e uso de políticas, normas e procedimentos de trabalho e 

pode ser distinguida com respeito a interface humana com as coisas (por 

exemplo, instruções sobre determinado equipamento ou tarefa) ou com as 

pessoas (por exemplo, regras de interação interpessoal) (HAGE; AIKEN, 

1967; MORAND, 1995). Pode ser observada sob dois aspectos: grau de 

formalidade, definido como a extensão das regras formalizadas que 

governam o comportamento no trabalho e grau em que são aplicadas; e o 

tipo de formalidade, caracterizado em coercitivo e habilitante (ADLER; 

BORYS, 1996).  

Nos diferentes tipos de organizações, como a exemplo dos 

hospitais, a formalidade pode ser observada nos controles gerenciais e 

corresponde a mecanismos ou processos pelos quais seus gestores usam 

para direcionar a atenção, motivar e encorajar os indivíduos a agir de 

maneira desejável para alcançar os objetivos organizacionais (OUCHI, 

1977, 1979; EISENHARDT, 1985; FLAMHOLTZ; DAS; TSUI, 1985; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007; CARENYS, 2010). A forma 

como a formalidade é percebida pode influenciar os funcionários a terem 

respostas emocionais positivas (quando permite que eles conduzam 

melhor suas tarefas) ou negativas (quando percebem que os gerentes 

tentam forçá-los a algo) (ADLER; BORYS, 1996).  

No ambiente hospitalar, a colaboração interprofissional pode 

afetar e ser afetada pelo grau de formalidade dos controles gerenciais 

existentes. Quando dessa interação os indivíduos podem manifestar 

determinadas identidades sociais mais salientes do que outras. Identidade 

social se refere aos conceitos que o indivíduo desenvolve de si mesmo e 

que derivam de sua afiliação em categorias ou grupos emocionalmente 

significantes (TAJFEL, 1972b), e caracteriza-se como o aspecto de 
investigação principal da Teoria da Identidade Social (TIS) (TAJFEL; 

TURNER, 1979). A TIS aborda a instância grupal de forma cognitiva e 

social, e assim postula que uma parte do autoconceito do indivíduo 

depende da relevância colocada nas associações dos grupos a que ele 

pertence (TAJFEL; TURNER, 1979). 
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O indivíduo pode se identificar com diferentes identidades 

sociais no ambiente de trabalho, como a de profissão; equipe, unidade ou 

departamento de trabalho; ou da organização como um todo (VAN 

KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 2000; BURFORD, 2012). Burford 

(2012) menciona que as identidades sociais podem ser aninhadas ou 

hierárquicas, que é quando o indivíduo pode se classificar em face da sua 

profissão (exemplo: médicos, enfermeiros, ...), mas também pode se 

classificar no grupo mais inclusivo, como de profissionais de uma área de 

conhecimento (exemplo: área da saúde, profissionais intensivistas etc.). 

Em contrapartida, grupos menores, mais exclusivos, como referente a 

uma especialidade da área de conhecimento (exemplo: cardiologista), 

também podem estar disponíveis; além de outros grupos que podem ser 

transversais (exemplo: grupos de amizades) (BURFORD, 2012). 

Alguns estudos indicam que em contextos de ambientes de 

prestação de serviços, tal como o hospitalar, a identidade social 

profissional dos funcionários é suscetível de ser mais forte (ou saliente) 

do que as demais (VAN OS et al., 2015). Neste caso, podem ocorrer 

divisões entre os grupos, polarização intergrupo, rivalidades e 

competições (ASHFORTH; MAEL, 1989), dificuldades na execução de 

novas maneiras de melhorar os cuidados ao paciente (POWELL; 

DAVIES, 2012), dificuldades nas práticas colaborativas etc. 

Assim, entender como acontece a manifestação de uma 

identidade social de forma mais saliente pelos profissionais quando das 

relações colaborativas, pode ajudar a compreender o que afeta a satisfação 

no trabalho dos profissionais desta área. A satisfação no trabalho é 

definida como qualquer combinação de perspectiva psicológica, 

fisiológica e ambiental que faça com que um indivíduo responda com 

sinceridade se está ou não satisfeito com o seu trabalho (HOPPOCK, 

1935). Embora ela possa ser influenciada por muitos fatores externos, é 

proveniente de algo interno, relacionado com a forma de como o 

indivíduo sente, e por isso é enfatizada como um estado emocional 

prazeroso, resultante de algum trabalho ou de experiências no trabalho 

(LOCKE, 1969). Em síntese, a satisfação no trabalho refere-se a resposta 

emocional às condições físicas e sociais evidenciadas nos locais e tarefas 

de trabalho (TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; FREZATTI, 

2016). 
Como resultado, a satisfação no trabalho pode gerar 

consequências tanto para o indivíduo quanto para a organização, afetando 

no comportamento e na saúde física e mental do trabalhador (LOCKE, 

1976). Assim, conforme for seu resultado, suas influências podem ser 

positivas ou negativas, por exemplo: se a satisfação no trabalho é alta, o 
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indivíduo pode executar suas atividades e auxiliar a organização a ser 

mais eficaz, refletindo em vários outros resultados como desempenho, 

rotatividade, absenteísmo etc. (LOCKE, 1976). 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As identidades sociais referem-se a categorias sociais que 

prescrevem as características autodefinidoras que constituem uma parte 

do autoconceito do indivíduo (HOGG; TERRY; WHITE, 1995). O 

autoconceito é composto de várias associações de categorias distintas e 

identidades sociais que variam em sua importância relativa ou saliência 

em orientar como um indivíduo pensa, sente e se comporta (HOGG; 

TERRY; WHITE, 1995).  

Saliência refere-se à ativação da estrutura conceitual da 

identidade social no autoconceito do indivíduo em resposta a contextos 

sociais e ambientais, por meio da autocategorização em que os indivíduos 

se atribuem a categorias contextualmente relevantes (HOGG; TERRY; 

WHITE, 1995). Assim, a saliência de uma identidade ocorre quando um 

indivíduo se categoriza segundo critérios orientados para alguma 

identidade social específica (TURNER et al., 1987). A autocategorização 

é um processo espontâneo e muitas vezes inconsciente que ocorre quando 

os indivíduos se comparam com os outros e avaliam suas similaridades 

ou dissimilaridades relativas (TAJFEL; TURNER, 1979; TAJFEL, 

1983).  

Este processo assenta-se, portanto, no destaque das semelhanças 

e diferenças intragrupais, em que os indivíduos se identificam enquanto 

pertencentes a determinados grupos e diferenciam-se de outros, o que 

estimula a comparação social e se caracteriza como um processo 

eminentemente autoavaliativo (TAJFEL; TURNER, 1979; TAJFEL, 

1983; HOGG; TERRY; WHITE, 1995). Isto posto, os processos de 

comparação e categorização são complementares, dado que o primeiro é 

uma condição necessária e a categorização é uma condição suficiente para 

que a diferenciação intergrupal aconteça (HOGG; TERRY; WHITE, 

1995).  

Neste entendimento, os indivíduos podem se autocategorizar 

com base em qualquer uma das várias identidades sociais que eles 

disponham e possam manifestar no ambiente. A saliência de uma 

determinada identidade como base para a autocategorização é altamente 

variável, é frequentemente determinada pela ativação momentânea das 

várias identidades do indivíduo e é influenciada por vários fatores, 
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incluindo estímulos externos, contexto social e ambiental, e diferenças 

individuais (TURNER et al., 1987; HOGG; TERRY; WHITE, 1995). 

Estudos mostraram que os contextos sociais e ambientais atuam 

como gatilhos para a saliência de uma identidade influenciando os 

indivíduos a expressar atitudes e comportamentos congruentes com a 

identidade social (HOGG; TERRY; WHITE, 1995). Estes processos, 

juntamente com outros fatores presentes no contexto, delineiam os 

aspectos grupais e afetam as relações intergrupais. 

Isso pode ser percebido nas relações de trabalho entre médicos e 

enfermeiros, em que os indivíduos de identidades profissionais distintas 

precisam trabalhar conjuntamente em equipe multiprofissional 

(D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; KING et al., 2017), e estão sob a 

influência de diversos mecanismos do ambiente tal como os controles 

gerenciais com diferentes níveis de formalidade. Assim, ao considerar 

que o indivíduo pode se identificar com diferentes identidades sociais 

(VAN KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 2000; ASHFORTH; JOHNSON, 

2001; BURFORD, 2012), estes fatores podem influenciar para que uma, 

em específico, seja mais saliente do que outras em situações de 

colaboração, o que pode ser mais positivo para o indivíduo ou para equipe 

(multiprofissional) como um todo.  

Para a investigação desta proposta propõe-se aplicá-la em um 

ambiente hospitalar de alta complexidade no qual a colaboração 

interprofissional é essencial para o andamento das atividades e cuidados 

aos pacientes, que é o caso da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A UTI 

é um ambiente adequado para uma análise da colaboração entre 

enfermeiros e médicos, pois o contexto é considerado o protótipo do 

trabalho interdependente em equipe de atenção à saúde 

(MANOJLOVICH; DECICCO, 2007). 

Ademais, diversos estudos têm instigado a realização de mais 

pesquisas nesta área para melhor entender a colaboração interprofissional 

considerando todos os seus benefícios para o profissional, para o paciente, 

para a equipe e para o hospital como um todo (BAGGS et al., 2004; 

D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; MATUDA et al., 2015; 

MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). Estudos evidenciam 

que os médicos frequentemente desvalorizam e até descartam o 

conhecimento dos enfermeiros, de modo que percebem a si mesmos como 
os principais tomadores de decisão e se sentem livres para mudar os 

planos de tratamento dos pacientes sem consultar os demais profissionais 

envolvidos (PETRI, 2010; MATUDA et al., 2015; MAHDIZADEH; 

HEYDARI; MOONAGHI, 2017).  
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Nessa linha, entender qualitativamente o que afeta e o que pode 

ser afetado pela colaboração interprofissional (FEWSTER-THUENTE, 

2011) tal como a formalidade dos controles gerenciais de uma UTI, pode 

evidenciar diversas contribuições aos gestores hospitalares bem como 

criar mecanismos para as relações de trabalho em equipes 

multiprofissionais mais eficazes, promovendo por exemplo, melhor 

coesão, comunicação, confiança e compartilhamentos entre os 

indivíduos. Ademais, estas contribuições podem refletir também em 

resultados econômicos para a organização, tal como pela redução de 

custos assistenciais (BAGGS et al., 2004; PETRI, 2010; KING et al., 

2017; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). 

A formalidade é um mecanismo administrativo eficaz, porém 

seus efeitos devem ser considerado sob duas perspectivas: (i) na 

organizacional, em que ela pode refletir em eficiência de custo, na 

integridade das informações para a tomada de decisões, na melhoria da 

comunicação, na interação e redução de vieses, erros de julgamento e 

inconsistências (VLAAR; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006); e 

(ii) na individual ,que pode influenciar no aumento do orgulho do 

trabalho, no comprometimento, na satisfação no trabalho, no 

empowerment, na melhoria da eficiência e do desempenho do 

gerenciamento de tarefas etc. (DEMING, 1986; ADLER; BORYS, 1996). 

Quando a formalidade é aplicada nos controles gerenciais, pode 

influenciar os funcionários a terem respostas emocionais negativas 

(quando eles percebem que os gerentes tentam forçá-los a algo) ou 

positivas (permite que eles conduzam melhor suas tarefas) (ADLER; 

BORYS, 1996). Ademais, alguns teóricos da literatura organizacional 

argumentam que regras e procedimentos formais rotinizam o trabalho, 

despersonalizam as atividades e alienam os funcionários (AIKEN; 

HAGE, 1966). Outros, no entanto, argumentam que o aumento da 

formalidade afeta positivamente as atitudes dos funcionários em relação 

ao trabalho, facilita sua execução e permite maior clareza de papel 

(MICHAELS et al., 1988). 

Neste entendimento, investigar como a formalidade dos controles 

gerenciais interage com a colaboração interprofissional em um ambiente 

de alta complexidade como a UTI se apresenta de grande relevância dado 

o contexto histórico das relações médico-enfermeiro. Estes profissionais 
são membros de profissões (medicina e enfermagem) organizadas que 

têm a capacidade de se tornarem independentes das organizações 

(MONTGOMERY, 1997) e possuem suas identidades sociais de 

formação mais desenvolvidas em comparação com a identidade de equipe 
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multiprofissional. Ademais, todo esse contexto pode refletir nas atitudes 

dos profissionais tal como a satisfação no trabalho. 

Neste contexto, o estudo pretende responder a seguinte questão 

de pesquisa: como a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais reflete na identidade social e na 

satisfação do trabalho dos profissionais em um ambiente complexo? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos neste estudo são apresentados desmembrados em 

geral que pode ser considerado como ponto de partida; e específicos que 

possibilitam a delimitação da investigação (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013) conforme descritos a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

Investigar como a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais reflete na identidade social e na 

satisfação do trabalho dos profissionais em um ambiente complexo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Verificar a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais em um ambiente 

complexo; 

b) Examinar como a identidade social se manifesta saliente na 

interação da colaboração interprofissional e a formalidade dos 

controles gerenciais em um ambiente complexo; 

c) Analisar os reflexos da interação da colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais na 

satisfação no trabalho em um ambiente complexo. 

1.3 A TESE 

A Teoria da Identidade Social (TIS) busca explicar a dimensão 

social do comportamento individual e grupal, ao postular que o indivíduo 
é moldado pela sociedade e pela cultura (TAJFEL; TURNER, 1979). Os 

teóricos dessa teoria postulam que os indivíduos derivam sua identidade 

em grande parte dos grupos sociais, que consistem em duas ou mais 

pessoas que interagem regularmente com base em expectativas mútuas e 

que compartilham uma identidade comum (exemplo: grupo familiar, 
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grupo profissional, grupo de trabalho etc.), ou categorias sociais que 

referem-se a um conjunto de indivíduos que têm pelo menos um atributo 

em comum, contudo, não necessariamente interagem (exemplo: gênero, 

raça, etnia etc.) (TAJFEL; TURNER, 1979; HOGG; ABRAMS, 1990).  

O grupo, em si, existe dentro do indivíduo e o processo 

psicológico responsável por esta autocategorização também é responsável 

pela forma como o grupo se comporta (TURNER, 1985; HOGG; 

TERRY; WHITE, 1995). Por conseguinte, a autoidentificação com um 

grupo é relatada para explorar ou produzir informações importantes, 

como atitudes e expectativas, normativas de adequação ou regras que 

orientam o comportamento do grupo. É, portanto, por meio do processo 

de autocategorização que a formação do grupo psicológico ocorre 

(HOGG; ABRAMS, 1990; HOGG; TERRY; WHITE, 1995). 

É sob essas circunstâncias que a TIS define a identidade social 

de um indivíduo como a parte do autoconceito, que normalmente contém 

características que representam os grupos ou categorias sociais a que 

pertence (TAJFEL, 1972b). A identidade, portanto, é derivada do 

conhecimento da sua participação dentro de um grupo, juntamente com o 

valor e significado emocional atribuído a essa associação (TAJFEL, 

1972b), e esse conhecimento de pertença configura-se como o processo 

de identificação social, precedido pelo processo em que os indivíduos 

categorizam a si e aos outros em termos de pertenças grupais, e finaliza 

pelo processo em que se comparam a si, ao grupo e aos outros grupos 

(TAJFEL; TURNER, 1979). 

Nas relações do dia a dia de uma UTI, os indivíduos precisam 

trabalhar de forma colaborativa. Assim, descreve-se a colaboração 

interprofissional como uma estratégia de trabalho em equipe, que consiste 

no processo de convivência em um espaço comum entre diferentes 

profissões que desenvolvem a clínica ampliada, envolvendo o processo 

de comunicação e tomadas de decisões compartilhadas para a melhor 

produção dos cuidados em saúde (D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; 

MATUDA et al., 2010; KING et al., 2017). Dentre alguns elementos das 

práticas colaborativas incluem responsabilidade, prestação de contas, 

coordenação, comunicação, cooperatividade, compartilhamentos, 

autonomia, confiança mútua e respeito (CANADIAN 

INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE, 2010).  
Argumenta-se que os processos de colaboração são influenciados 

por fatores individuais e também do ambiente organizacional 

(D’AMOUR et al., 2005). Dentre os fatores organizacionais ressalta-se a 

formalidade das regras existentes no ambiente, a qual é destacada como 

um meio importante de esclarecer as responsabilidades dos vários 
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indivíduos e negociar como são compartilhadas (D’AMOUR et al., 2005). 

Em linhas gerais, a formalidade pode ser descrita como a medida em que 

as regras documentadas que comunicam saídas e comportamentos 

desejados existem e estão sendo usadas (HAGE; AIKEN, 1967; 

MORAND, 1995; ADLER; BORYS, 1996). 

Quando essa medida é organizacionalmente aplicada nos 

controles gerenciais definidos como os mecanismos que os gestores 

utilizam para garantir que o comportamento dos trabalhadores seja 

consistente com os objetivos e estratégias da organização (OUCHI, 1977, 

1979; EISENHARDT, 1985; FLAMHOLTZ; DAS; TSUI, 1985; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007; CARENYS, 2010), pode trazer 

vantagens e desvantagens. Adler e Borys (1996) descrevem que em 

alguns casos, regras escritas e procedimentos que orientam o 

comportamento dos funcionários de modo extremamente formalizados 

estão associados a absenteísmos, estresses físico e psicológico, falta de 

inovação e de satisfação no trabalho. Por outro lado, podem ter atitudes 

positivas quando a formalidade permite que eles desempenhem melhor 

suas tarefas (ADLER; BORYS, 1996). 

Nesta direção, tomando como base o contexto empírico de uma 

UTI conjectura-se que, conforme for a interação entre as relações dos 

indivíduos de identidade social profissional distinta que trabalham de 

forma colaborativa e a formalidade dos controles gerenciais prescritos 

para a consecução das atividades, pode instigar que a identificação com o 

grupo de formação profissional faça a identidade de equipe 

multiprofissional se manifestar de forma mais saliente. Essa manifestação 

pode ser percebida como negativa por outros profissionais podendo 

impactar na satisfação dos demais indivíduos para com o seu trabalho. 

Face a este contexto, declara-se neste estudo que: a interação 

entre as relações de colaboração interprofissional e a formalidade dos 

controles gerenciais em um ambiente de UTI influencia na identidade 

social de equipe multiprofissional do indivíduo e reflete na sua satisfação 

no trabalho. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A justificativa desta pesquisa apresenta-se de acordo com os 

critérios de: originalidade, não trivialidade, relevância e as contribuições 

teóricas e práticas. 

Nessa perspectiva, esta investigação possui caráter de 

originalidade ao analisar a interação entre a colaboração interprofissional 

e a formalidade dos controles gerenciais e seus reflexos na saliência da 
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identidade social e na satisfação no trabalho dos profissionais de saúde 

em um ambiente de alta complexidade. Neste tipo de ambiente, a 

colaboração interprofissional é de grande importância por ser entendida a 

partir da premissa de que indivíduos de diferentes profissões desejam e 

precisam trabalhar juntos para oferecerem melhores serviços, porém, ao 

mesmo tempo eles têm seus próprios interesses e querem manter um grau 

de autonomia e independência, o que pode comprometer as relações 

(D’AMOUR et al., 2005). 

Ademais, embora se observe avanços recentes nas pesquisas 

sobre colaboração, teóricos e profissionais precisam de ferramentas 

conceituais para ajudar a entendê-la em sistemas estruturais complexos, 

como é o caso de uma UTI (D’AMOUR et al., 2008; PETRI, 2010). Isso 

porque, a falta de colaboração dos prestadores de serviços da saúde é uma 

das causas mais citadas para eventos adversos como mortalidade e 

desperdício de recursos em todo o âmbito hospitalar (FEWSTER-

THUENTE, 2011). Por isso, esta pesquisa busca compreender as relações 

colaborativas entre médicos e enfermeiros em um ambiente de UTI para 

auxiliá-los a desenvolverem maior colaboração, além de evidenciar o que 

pode influenciar e ser influenciado por ela, como mais especificamente a 

formalidade dos controles gerenciais. 

O critério de não trivialidade é atendido pela escolha do ambiente 

de aplicação do estudo considerado complexo e dos profissionais 

enfatizados (médicos e enfermeiros) que são indivíduos de grupos de 

identidade social distintas, pertencentes a categorias profissionais 

organizadas, e que têm a capacidade de se tornar independentes das 

organizações em que trabalham devido a sua formação (LOI; YUE; 

FOLEY, 2004). Esses indivíduos têm sua construção de identidade 

profissional iniciadas nas escolas profissionais, nas quais são socializados 

com valores e atributos da profissão e que se acentuam quando eles as 

desenvolvem nas práticas do trabalho (LUI; NGO; TSANG, 2003). 

Profissões mais estabelecidas e de prestígio, como medicina e 

enfermagem, das quais os membros são considerados possuidores de 

conhecimentos e habilidades socialmente valorizados, têm suas 

identidades sociais profissionais mais acentuadas no ambiente de trabalho 

o que pode dificultar a coesão quando inseridos em uma equipe 

multiprofissional (LOI; YUE; FOLEY, 2004). Por isso, buscar entender 
como a identidade de equipe multiprofissional dos profissionais pode se 

tornar saliente, auxiliará aos gestores desta área a promover maior 

integração da equipe e com isso melhores resultados para os próprios 

indivíduos, para a organização e especialmente aos pacientes. 
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Quanto a relevância desta pesquisa, destaca-se que mudanças 

sem precedentes estão ocorrendo universalmente nos sistemas de 

prestação de cuidados de saúde que exigem abordagens inovadoras para 

melhorar a colaboração médico-enfermeiro, a fim de conter os custos e 

manter a qualidade dos cuidados (BAGGS et al., 2004; PETRI, 2010; 

MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). Desse modo, o 

trabalho em equipe e a colaboração interprofissional entre médicos e 

enfermeiros podem reduzir custos e melhorar a qualidade do atendimento 

assim como a eficácia da equipe. 

Outro argumento é que a literatura dessa área tem se centrado na 

explicação de vários assuntos como: no conceito geral de colaboração, 

nos antecedentes ou estruturas que fomentam a colaboração (BAGGS; 

SCHMITT, 1997), nas barreiras à colaboração (RESNICK; BONNER, 

2003), nos processos colaborativos (ESTABROOKS et al., 2005), nos 

resultados da colaboração (ESTABROOKS et al., 2005), e nas medidas 

de evidenciação e aferição da colaboração (WEISS; DAVIS, 1985; 

SHORTELL et al., 1991; BAGGS 1994; D’AMOUR et al., 2004; 

D’AMOUR et al., 2008; USHIRO, 2009). Com isso destaca-se que os 

estudos buscam traçar um panorama do que é colaboração, quais seus 

atributos, seus antecedentes, seus processos e seus resultados.  

Contudo, para D’Amour et al. (2005), os estudos que abordam 

em específico, os processos de colaboração, apresentam algumas 

inconsistências como, por exemplo: (1) variedade de definições do que é 

colaboração; (2) fornecem uma estrutura para a colaboração dentro das 

organizações, mas não detalham como ela ocorre; (3) dúvidas quanto à 

forma como os objetivos são decididos e compartilhados; (4) alguns 

enfatizam os processos, mas não explicam como os prestadores 

compartilham metas ou tomam decisões e o que se faz necessário para 

isso. Assim, esta pesquisa se propõe com base nos principais processos 

apresentados na literatura (por exemplo: comunicação e 

compartilhamentos de informações, de tomada de decisão conjunta, de 

responsabilidades e de objetivos), apresentar como a colaboração 

interprofissional é percebida na prática de uma UTI. 

No tocante a contribuição teórica, argumenta-se que apesar da 

evolução, desenvolvimento e expansão da TIS, teoria de sustentação deste 

trabalho, ainda se faz necessário muitas pesquisas. Isso porque em sua 
maioria, os estudos fundamentados sob esta lente teórica têm sido 

elaborados de forma quantitativa, resultando em testes experimentais de 

pressupostos teóricos e hipóteses (BROWN et al., 1986; HINKLE et al., 

1989; HENNESSY; WEST, 1999). Por isso se faz relevante o uso de 

outras abordagens metodológicas como a qualitativa para entender a 
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aplicação desta teoria na realidade, mais especificamente em um ambiente 

de alta complexidade como o caso das UTI. 

Quanto as contribuições práticas, salienta-se que apesar da 

formalidade ter se tornado o princípio organizacional dominante nas 

organizações modernas há uma carência de pesquisa empírica acerca 

desse assunto (BRUNSSON; JACOBSSON, 2000). Em particular, há um 

número reduzido de pesquisas a respeito da formalidade dos controles 

gerenciais (ADLER; BORYS, 1996; AHRENS; CHAPMAN, 2004), e da 

compreensão de sua percepção e influências nas práticas cotidianas em 

um ambiente de trabalho complexo como é o caso da UTI. Assim, este 

estudo contribui para a compreensão de como o nível de formalidade dos 

controles gerenciais é percebido no dia a dia de uma UTI, quais suas 

interações com a colaboração entre os profissionais e os reflexos para a 

saliência da identidade social e na satisfação no trabalho. 

Ademais, o contexto descrito se torna mais atrativo a ser 

estudado por ser empiricamente aplicado na realidade de uma UTI, 

ambiente altamente complexo e que é definida como uma área crítica 

destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção 

profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e 

tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, RESOLUÇÃO nº 7). Vale ressaltar 

ainda que a UTI analisada está inserida em um projeto colaborativo de 

alcance nacional que visa a melhoria da segurança do paciente em larga 

escala no Brasil, que faz parte do programa de apoio ao desenvolvimento 

institucional do SUS (PROADI-SUS), e que tem como objetivo orientar 

os profissionais de saúde de 119 hospitais públicos participantes, quanto 

as melhores práticas para o cuidado do paciente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Assim, esta pesquisa visa contribuir de forma prática 

para melhor entendimento de como a colaboração interprofissional pode 

ser estimulada no ambiente da UTI e assim cumprir com maior eficiência 

os indicadores do projeto. 

Por fim, justifica-se a realização desta pesquisa com vistas a 

contribuir com a linha de Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho 

do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com o Núcleo de 

Pesquisa em Controladoria (NUPECON). Os pesquisadores do 
NUPECON têm alargado conhecimentos da área com o desenvolvimento 

de pesquisas aplicadas sobre novos modelos de gestão em organizações 

do setor público e privado, além do papel dos controles gerenciais. 
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1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo são apresentados o tema, o problema da pesquisa, o objetivo 

geral e os objetivos específicos, a justificativa para a realização do estudo, 

a tese que se defende e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a base teórica do estudo. Inicia com 

a trajetória epistemológica da TIS, com os antecedentes e abordagens da 

respectiva teoria. Na sequência, expõe a revisão teórica relacionada aos 

temas da TIS e seus elementos; as relações intergrupais e de colaboração 

interprofissionais; os controles gerenciais; a satisfação no trabalho; e os 

respectivos estudos anteriores de cada tema. Por último, efetua-se o 

posicionamento teórico em relação aos construtos estabelecidos para a 

realização da pesquisa. 

No terceiro capítulo descreve-se a estrutura metodológica da 

pesquisa composta por posicionamento metodológico, delineamento da 

pesquisa, proposições da pesquisa, construto da pesquisa, instrumento de 

pesquisa, participantes da pesquisa e elementos de análise, procedimentos 

de coleta dos dados, procedimentos de análise dos dados, desenho da 

pesquisa e limitações da pesquisa.  

O quarto capítulo exibe a descrição e a análise dos resultados. 

Primeiramente, caracteriza-se os participantes da pesquisa e a unidade de 

terapia intensiva (UTI). Posteriormente, explica-se a percepção dos 

profissionais (médicos e enfermeiros) em relação a colaboração 

interprofissional, a formalidade dos controles gerenciais, a saliência da 

identidade social e a satisfação no trabalho. Em seguida, analisam-se e 

discutem as proposições da pesquisa.  

No quinto capítulo, apresentam-se as conclusões e 

recomendações para outros estudos. Por fim, listam-se as referências de 

sustentação, os apêndices e anexo desta pesquisa. 
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2 BASE TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a base teórica do trabalho, dividida em 

três seções. Na primeira, é descrita a trajetória epistemológica da Teoria 

da Identidade Social (TIS). Na segunda, discorre-se acerca da revisão da 

literatura, com ênfase na utilização da TIS em estudos organizacionais, 

juntamente com controles gerenciais e a satisfação no trabalho. Por fim, 

realiza-se o posicionamento teórico, o qual se sustenta nas definições dos 

construtos utilizados. 

Nesta direção, este capítulo guia-se pelo modelo teórico de 

pesquisa esboçado na Figura 1. 

Figura 1 – Modelo teórico da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A próxima seção detalha a trajetória epistemológica da TIS. 

2.1 TRAJETÓRIA EPISTEMOLÓGICA DA TEORIA DA 

IDENTIDADE SOCIAL - TIS 

Nesta seção, é apresentada a trajetória epistemológica da TIS, 

iniciando-se com os antecedentes e em seguida pelas abordagens 

relacionadas ao seu desenvolvimento. 
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2.1.1 Antecedentes da Teoria da Identidade Social 

A Teoria da Identidade Social (TIS) (Social Identity Theory - 

SIT) germinada nos ambientes da Universidade de Bristol (Reino Unido), 

foi a primeira teoria a discutir a identidade no centro da análise das 

relações intergrupais na área psicológica, conferindo-lhe uma posição 

explicativa das diferenças e discriminações sociais. Assim, o conceito de 

identidade social foi introduzido por Tajfel (1972b), que buscou entender 

como o ‘eu’ é conceituado em contextos sociais e definiu-o como o 

conhecimento do indivíduo de que ele pertence a certos grupos sociais, 

juntamente com algum significado emocional e de valor dessa associação.  

A identidade social é criada a partir da interação simbólica ou 

pessoal com outros indivíduos e é resultante do processo de identificação 

social. A identificação com um grupo particular proporciona aos 

indivíduos uma orientação social, um sentimento de conexão psicológica 

com o destino do grupo e um quadro de referência para o estabelecimento 

da autoestima (TAJFEL; TURNER, 1979; TURNER et al., 1987; HOGG; 

TERRY, 2000, 2017). Em linhas gerais, este conceito sustenta-se sob três 

elementos: (i) cognitivo, refere-se ao entendimento de que se pertence a 

um grupo; (ii) avaliativo, que concerne à noção de grupo e/ou de pertença 

a ele, a qual pode ter uma conotação positiva ou negativa; e (iii) 

emocional, que diz respeito aos aspectos cognitivo e avaliativo do grupo 

e da pertença a ele, que podem ser acompanhados de emoções (exemplo: 

amor ou ódio), dirigidas para o próprio grupo ou para outros (TAJFEL, 

1983). 

A motivação para a formulação da TIS deve-se ao fato de que até 

meados do século XX as teorias referentes a grupos na psicologia não 

tinham sido cientificamente fundamentadas e, por isso se tornaram 

impopulares entre muitos psicólogos sociais (STEINER, 1974). 

Psicólogos influentes como Allport (1954) rejeitaram terminantemente a 

noção de que os grupos sociais eram psicologicamente diferentes da soma 

de seus membros, descrevendo essa abordagem como a falácia grupal. 

Temas como preconceito e discriminação não eram facilmente 

explicáveis por teorias de nível individual e por isso os psicólogos foram 

motivados a investigar estes processos em nível grupal.  

Assim, a TIS tem suas raízes na psicologia social e atenta para o 

entendimento das identidades e suas fontes de interação na sociedade 

(BURKE, 2009). Para seu desenvolvimento, seus precursores 

inicialmente buscaram compreender quais aspectos psicológicos unem 

um grupo e o levam a ser reconhecido enquanto tal (BURKE, 2009). 

Dentre estes aspectos, estão: o etnocentrismo, o preconceito, o julgamento 
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social, a discriminação, o favoritismo, a hostilidade, o racismo, a 

cooperação, a colaboração, a competição, os conflitos, entre outros. 

Em 1906, Sumner apresentou uma análise da relação entre as 

sociedades, examinando a diferenciação de indivíduos dentro do grupo 

(endogrupo) e fora do grupo (exogrupos) (TAJFEL, 1982). Sua ênfase foi 

o etnocentrismo, visto que cada grupo se percebe como superior aos 

demais. Anos mais tarde, Allport (1954) ofereceu uma perspectiva para o 

preconceito igualmente perspicaz e influente, aprofundando suas causas 

e efeitos sobre as vítimas, e o que poderiam reduzi-lo.  

As décadas de 1950 e 1960 foram fecundas para o interesse pelas 

pesquisas a respeito da influência social e processos intergrupais, 

conduzidas, sobretudo, sob a liderança de Asch (1946, 1952) e Festinger 

(1954). Asch (1952) sustentando-se sob os estudos de Sherif (1936) a 

respeito da formação de normas sociais, interessou-se pela análise dos 

processos que direcionam os indivíduos a se conformarem com as normas 

do grupo ao realizarem julgamentos sociais, ainda quando seja evidente 

que tais julgamentos estejam incorretos. Esses trabalhos acerca da 

conformidade, suscitaram diversas pesquisas posteriores relacionadas à 

investigação dos diferentes fatores que influenciavam tal fenômeno. Por 

sua vez, Festinger (1954) influenciado pelas investigações de Lewin 

(1948), elaborou a Teoria da Comparação Social, na qual os indivíduos 

avaliam-se por meio da comparação com outros indivíduos.  

Esses pesquisadores compartilharam a tradição do 

interacionismo social, o qual fornece substância à noção de um campo 

socialmente estruturado dentro do indivíduo (REICHER; SPEARS; 

HASLAM, 2010). Essa tradição teve início com os trabalhos de Mead 

(1934), que evidenciou que os egos (self) dos indivíduos são produtos 

sociais, e com Blumer (1969) que criou o termo interacionismo simbólico, 

colocando em evidência as principais perspectivas dessa abordagem: as 

pessoas agem em relação às coisas baseando-se no significado que essas 

têm para elas; e esses significados são resultantes da sua interação social 

e modificados por sua interpretação. Desta forma, explica-se o grande 

número de pessoas que agem de forma coerente e significativa, por 

referência a normas, valores e entendimentos compartilhados de grupo, 

ao invés de crenças idiossincráticas (REICHER; SPEARS; HASLAM, 

2010). 
Ainda neste período (décadas de 1950 e 1960), os estudos que 

tinham interesse nas relações intergrupais se centraram no paradigma de 

preconceito e discriminação (TAJFEL; TURNER, 1986). Este paradigma 

provou ser um importante modelo para o estudo do racismo, e deu origem 

a uma série de investigações. Alguns, como o estudo de Adorno et al. 
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(1950) adotou uma abordagem psicodinâmica, concentrando-se nas 

características do indivíduo para entender a natureza das relações 

intergrupais. Em complemento, Allport (1954) argumentou que, 

características físicas, por muitas vezes serem distintas e visíveis, 

aumentam a probabilidade de um grupo ser alvo de discriminação.  

Outro importante estudo desta época que abordou 

especificamente a respeito de preconceito, conflito e cooperação, foi de 

Sherif et al. (1961). O estudo foi realizado com garotos, enviados a um 

acampamento e divididos sem nenhum critério em dois grupos. Durante 

a separação, cada grupo desenvolveu sua própria estrutura, adotaram um 

nome e rapidamente se reconheceram enquanto tal. Depois de algumas 

semanas e de diversas competições recreativas, os resultados foram de 

intrigas entre os membros dos dois grupos; amizades desenvolvidas 

dentro de cada grupo, mas não entre membros dos diferentes grupos 

(SHERIF et al., 1961). Para reverter a situação de hostilidade intergrupal, 

Sherif et al. (1961) utilizaram diversas intervenções de contato 

intergrupo. Este estudo contribuiu significativamente ao evidenciar o que 

faz com que os grupos mudem seus comportamentos quando entram em 

contato uns com os outros. 

Após estes estudos, o psicólogo britânico Henri Tajfel e outros 

pesquisadores da Universidade de Bristol, em especial, John Turner, 

apresentaram uma série de pesquisas que questionaram o papel da 

concorrência na determinação da natureza das relações intergrupais. 

Dentre eles alguns experimentos, nos quais os participantes foram 

agrupados anonimamente com base em simples critérios e que nunca 

conheceram qualquer um dos outros membros, nem os que compuseram 

seu próprio grupo e nem os do exogrupo. Ou seja, esses grupos foram 

constituídos de forma puramente cognitiva, sendo denominados como 

mínimos, o que resultou no nome de paradigma de grupo mínimo 

(TAJFEL, 1970, 1974; TAJFEL; TURNER, 1979; TAJFEL, 1982; 

HORNSEY, 2008). 

Ainda nesses experimentos, os participantes foram convidados a 

distribuir pontos a pares de membros, um do endogrupo e um do exogrupo 

(TAJFEL, 1970; TAJFEL et al., 1971; TAJFEL; TURNER, 1986; 

HORNSEY, 2008). Dentre as conclusões evidenciou-se que os 

participantes atribuíram mais pontos aos membros do endogrupo do que 
para aqueles do exogrupo; de modo que houve um favoritismo em relação 

ao endogrupo e a discriminação contra o exogrupo, além de que os pontos 

foram atribuídos para aumentar a diferença para o endogrupo e o 

exogrupo, ao invés de maximizar o lucro para o grupo (TAJFEL, 1970; 

TAJFEL et al., 1971; TURNER et al., 1987; HORNSEY, 2008). 
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Os achados de Tajfel e outros (TAJFEL et al., 1971; TAJFEL; 

TURNER, 1979; TAJFEL; TURNER, 1986; TURNER et al., 1987) 

evidenciaram que simplesmente atribuir indivíduos a grupos foi 

suficiente para incitar a discriminação; que os grupos criados para estes 

estudos eram mínimos; que não envolvia nenhuma interação entre os 

membros e não se tinha uma finalidade objetiva expressa. Estes achados 

podem ser justificados pelo fato de que os autores redirecionaram a 

abordagem da dinâmica de grupo para a da psicologia do indivíduo, 

alegando que a autoestima de um indivíduo é composta de identidade 

pessoal (características e traços que são únicos do indivíduo) e identidade 

social (identidade com base nos grupos e categorias a que ele pertence) 

(TAJFEL; TURNER, 1979; 1986; TURNER et al., 1987).  

Concluíram também que os indivíduos se esforçam para manter 

e/ou melhorar sua autoestima e uma maneira de fazer isso é se inserir em 

grupos com status positivos. Outra maneira, é aumentar o valor ou a 

posição dos grupos aos quais se pertence em comparação com o valor ou 

a posição daqueles que não se pertence (VAN KNIPPENBERG; 

ELLEMERS, 2003). Portanto, as pessoas estarão motivadas a atribuir 

seus recursos para o seu grupo mais do que aos grupos externos e/ou, 

perceberão o produto de seu próprio grupo como melhor do que dos 

demais.  

Além disso, observaram que não seria necessária a condição 

histórica de hostilidade entre grupos para a produção de comportamentos 

discriminatórios, mas o mero estabelecimento de fronteiras cognitivas 

intergrupais (TAJFEL, 1970; TAJFEL et al., 1971; TURNER et al., 

1987). Isso se deve ao fato de que, quando os indivíduos são 

categorizados como membros de um grupo, internalizam essa associação 

como parte de seu autoconceito e formam uma identidade compartilhada. 

Os indivíduos querem que seu grupo tenha uma distinção positiva, ou 

seja, uma fonte de autoestima (HOGG; ABRAMS, 1990).  

Com base nestes e outros resultados, Tajfel e Turner (1979) 

apresentaram uma obra em que delinearam a TIS. Três anos mais tarde, 

1982, em uma obra mais aprimorada aprofundaram os seus pressupostos 

enfatizando que a identidade social é formada por meio dos processos de 

categorização e comparação social que permitem definir o local de um 

indivíduo na sociedade, dando sentido às características de seu grupo de 
pertença que adquirem maior significado quando comparado a outros 

(TAJFEL, 1972b; TAJFEL, 1978; TAJFEL; TURNER; 1979; TAJFEL, 

1982).  

A TIS tem sido aplicada em diversas áreas de conhecimento e 

por meio de diferentes procedimentos metodológicos. Uma dessas áreas 
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é a organizacional que começou a ser amplamente explorada a partir do 

trabalho de Ashforth e Mael (1989) intitulado Social Identity Theory and 
the Organization. 

Ashforth e Mael (1989) argumentam que os grupos sociais 

existem em vários níveis (cultural, industrial, organizacional, funcional, 

profissional etc.) e é um assunto importante no âmbito do trabalho. Por 

isso, são de grande relevância as pesquisas no âmbito das organizações, 

compostas por vários grupos que interagem (HOGG; TERRY, 2000), o 

que faz com que os indivíduos desenvolvam e sustentem múltiplas 

identidades socialmente derivadas (KORTE, 2007). 

Após essa breve explanação do histórico da TIS, é apresentado 

no Quadro 1, um resumo das obras dos precursores da TIS que 

culminaram na sua formulação. 

Quadro 1 – Estudos que influenciaram na formulação da TIS 

Obra Descrição 

Tajfel (1959). 

Quantitative judgment 

in social perception. 

O autor propôs um modelo de acentuação relativa 

dos contrastes com um conjunto importante de 

resultados no âmbito dos julgamentos 

quantitativos.  

Tajfel e Wilwes (1963). 

Classification and 

quantitative judgment. 

Os autores estenderam o modelo de Tajfel (1959), 

abordando o efeito da categorização na percepção 

e nos estereótipos sociais.  

Tajfel (1969). 

Cognitive aspects of 

prejudice. 

O autor relacionou os processos de categorização 

aos estereótipos e explicitou suas funções 

cognitivas e sociais, integrando-as num modelo 

explicativo de relações intergrupais. 

Tajfel (1970). 

Experiments in 

intergroup 

discrimination. 

O autor discutiu 2 experimentos para explicar o 

papel da categorização social nas discriminações 

intergrupais. 

Tajfel et al. (1971). 

Social categorization 

and intergroup 

behaviour. 

Os autores abordaram por meio de 2 experimentos 

do paradigma dos grupos mínimos, as condições 

para a aparição de comportamentos de favoritismo 

endogrupal e discriminações intergrupais, cujos 

resultados constituíram o estímulo inicial para a 

formulação da TIS. Os achados mostraram que, sob 

certas condições, a mera classificação de sujeitos 

em ingroup e outgroup é uma condição suficiente 

e necessária para induzir formas de favoritismo e 

discriminação. 

Continua em... 
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... conclusão. 

Obra Descrição 

Tajfel (1972a). La 

catégorisation sociale. 

O autor desenvolveu um corpo teórico, fazendo 

intervir a comparação intergrupo como motor da 

construção de uma identidade social positiva.  

Tajfel (1974). Social 

identity and intergroup 

behaviour. 

 

Tajfel (1975). The exit 

of social mobility and 

the voice of social 

change. 

O autor colocou os participantes dos dois estudos 

numa situação, na qual apenas um esforço visando 

diferenciar positivamente seu grupo em relação a 

um outro lhes permitiria o acesso a uma identidade 

positiva. Nessa situação foi impossível tentar outra 

forma de recorrer a qualquer tipo de estratégia de 

mobilidade individual, o que os levava à utilização 

de estratégias mais coletivas.  

Turner (1975) Social 

comparison and social 

identity: Some 

prospects for 

intergroup behaviour. 

O autor discutiu diversos estudos que relataram que 

a categorização social per se é suficiente para a 

discriminação intergrupal. A relação entre 

identidade social e comparação intergrupal foi 

elaborada, e argumentou que as comparações 

sociais originam processos de diferenciação mútua 

entre grupos que podem ser analisados como uma 

forma de competição.  

Tajfel e Turner (1979). 

An Integrative Theory 

of Intergroup Conflict. 

Os autores apresentaram o esboço da TIS propondo 

três processos mentais envolvidos na avaliação dos 

outros, como nós ou eles. Estes ocorrem na 

seguinte ordem: categorização, identificação e 

comparação social.  

Tajfel e Turner (1986). 

The social identity 

theory of intergroup 

behavior. 

Os autores concluíram que a procura por uma 

distintividade positiva é o processo responsável 

pela discriminação. 

Ashforth e Mael 

(1989). Social Identity 

Theory and 

Organization. 

Os autores realizaram a aplicação da TIS no âmbito 

organizacional, abordando em especial a 

identificação organizacional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Além do destaque dos resumos das obras de refinamento da TIS 

do Quadro 1 é apresentado na Figura 2 uma síntese dos autores que 

influenciaram na construção de conhecimento de Tajfel, Turner e outros 
para a elaboração da TIS. 
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Figura 2 – Síntese das referências epistemológicas da TIS 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Após apresentados a síntese das referências epistemológicas da 

TIS, no próximo tópico são descritas as suas abordagens. 

2.1.2 Abordagens da Teoria da Identidade Social 

Os teóricos da TIS ao longo das décadas de 1960, 1970 e início 

de 1980 realizaram vários estudos que culminaram na sua formulação e 

evolução (TAJFEL; TURNER, 1979; TAJFEL, 1982). No final da década 

de 1980 e início de 1990 houve uma crescente percepção de que as 

abordagens da identidade social não dependiam somente do paradigma de 

grupo mínimo pois até então, o que se observava era uma infinidade de 

pesquisas baseadas em laboratório usando participantes em grupos 

mínimos ou ad hoc (HORNSEY, 2008). Várias, delas tinham como 

objetivo testar os argumentos das variáveis socioestruturais (estabilidade, 

permeabilidade e legitimidade), ou seja, a noção de que o comportamento 

intergrupal era determinado, em grande parte, pelas impressões subjetivas 

das pessoas na hierarquia de status/poder na qual se encontravam 

(HORNSEY, 2008).  

Assim, verificou-se incompatibilidade entre as reivindicações de 

avanços na teoria e os métodos que estavam sendo utilizados para testá-

las. Os pesquisadores evidenciaram então a necessidade de comprovação 

dos resultados no mundo real, onde as pessoas são mais fortemente 

identificadas e investidas emocionalmente com seus grupos. Como 

resultado, no início da década de 1990 evidenciou-se a criação de novas 

maneiras de manipular as mesmas variáveis usando categorias sociais 

reais, e o resultado foi uma nova geração de pesquisas, nas quais a 

validade interna foi preservada além de maior consistência sobre a 

validade externa (HORNSEY, 2008). Logo, as hipóteses de Tajfel e 

Turner (1979) sobre as variáveis socioestruturais foram consolidadas, 

refinadas e estendidas (HORNSEY, 2008). 

Além das variáveis estruturais, ao longo dos anos foram 

discutidas e estendidas outras premissas relacionadas à TIS, conforme 

algumas apresentadas no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Premissas da TIS 

Variável Descrição 

Intercâmbio 

interpessoal-

intergrupal 

A TIS advoga que o comportamento social varia ao longo de 

um continuum entre o interpessoal e o intergrupal. O primeiro 

é aquele determinado pelas características individuais e pelas 

suas relações interpessoais; e o comportamento intergrupal é 

aquele determinado pelas associações da categoria social que 

se aplicam a mais de duas pessoas (TAJFEL; TURNER, 1979; 

TURNER et al., 1987; HOGG; ABRAMS, 1990; HORNSEY, 

2008). 

Distinção 

positiva 

Uma das principais suposições da TIS é que os indivíduos são 

intrinsecamente motivados para alcançar uma distinção 

positiva, isto é, se esforçam para alcançar um autoconceito 

positivo. A respeito desta suposição realizaram-se diversos 

estudos como de autoestima e motivação (HOGG; ABRAMS, 

1990; TURNER; REYNOLDS, 2001).  

Estratégias 

de distinção 

positiva 

Para a escolha dessas estratégias deve-se considerar o 

resultado da permeabilidade percebida dos limites do grupo ao 

qual o indivíduo pertence, da estabilidade percebida e da 

legitimidade da hierarquia do status do intergrupo (TAJFEL; 

TURNER, 1979; HOGG; ABRAMS, 1990).  

Dentre algumas das estratégias autoaprimoradas elencam-se: 

 Mobilidade individual: prevê que, em condições onde os 

limites do grupo sejam considerados permeáveis, os 

indivíduos tendem a se engajar em estratégias individuais 

de mobilidade (TAJFEL; TURNER, 1979; HASLAM, 

2001). 

 Criatividade social: quando os limites do grupo são 

considerados impermeáveis, e as relações de status são 

consideradas razoavelmente estáveis, os indivíduos 

preveem se engajar em comportamentos de criatividade 

social (TAJFEL; TURNER, 1979; HASLAM, 2001). 

 Competição social: um endogrupo busca uma distinção 

positiva por meio da competição direta com o exogrupo sob 

a forma de favoritismo (TAJFEL; TURNER, 1979). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Estas estratégias citadas no Quadro 2 podem ser adotadas a partir 

do entendimento do indivíduo em determinado grupo. Esse entendimento 
é explicado pelo pressuposto de que a participação psicológica do grupo 

tem uma base cognitiva ou sensorial, e que os indivíduos estruturam a 

percepção de si próprios e dos outros, por meio da utilização de categorias 

sociais, a fim de organizar e dar sentido ao mundo ao seu redor 

(TURNER, 1982).  
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Estudos da TIS explicam que a categorização das pessoas em 

categorias sociais, juntamente com o processo de comparação social tem 

sido considerada uma condição suficiente para a ocorrência de processos 

psicológicos grupais (TURNER et al., 1987). Dentre os principais 

processos psicológicos no nível grupal citam-se: estereótipo, preconceito, 

favoritismo e discriminação, conforme definições apresentadas no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Processos psicológicos no nível grupal 

Processos Descrição 

Estereótipo 

É definido por Tajfel (1982) como uma imagem mental 

simplificada de uma pessoa, instituição ou evento que 

compartilha características essenciais, por grande número 

de pessoas. Há duas funções sociais dos estereótipos: (i) na 

contribuição para a criação e preservação de ideologias de 

grupo, para explicar ou justificar uma variedade de ações 

sociais; e (ii) ajudar a preservar ou criar diferenciações 

positivamente valorizadas de um grupo em relação a 

outros (TAJFEL, 1982). 

Preconceito 

É definido como uma atitude (geralmente negativa) em 

relação ao membro de algum grupo (DOVIDIO et al., 

2010) e pode ser apresentado como reações afetivas que as 

pessoas têm em relação a outras com base em suas 

associações de grupos sociais (SCHNEIDER, 2004).  

Favoritismo 

É definido como um efeito em que as pessoas em grupo 

dão tratamento preferencial a outros quando são 

percebidas como sendo do mesmo grupo. A identidade 

social atribui a causa do favoritismo a uma necessidade 

psicológica de distinção positiva e descreve as situações 

em que ele provavelmente ocorrerá em função do status do 

grupo, da legitimidade, da estabilidade e da 

permeabilidade (TURNER, 1978; TAJFEL; TURNER, 

1979). 

Discriminação 

É definida como a expressão comportamental do 

preconceito e pode se manifestar nas mais variadas formas 

(rejeição, exploração, escravidão, extermínio etc.) ou pode 

ser observada por meio de formas sutis, como a 

discriminação verbal ou por meio da evasão ou segregação 

(PEREIRA; SOUZA, 2016). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Em síntese, os processos de estereótipos e preconceitos são 

problemáticos e podem criar discriminação que são comportamentos 
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negativos injustificados com base na associação do grupo, além do 

processo de favoritismo. Assim, para a TIS esses processos surgem de 

relações intergrupais e refletem no viés intergrupal que se refere à 

tendência sistemática de avaliar o próprio grupo de forma mais favorável 

do que outros (DOVIDIO et al., 2010). 

A teorização da identidade social pode ser abordada também de 

forma estendida, ou seja, com o uso da TIS e da Teoria da 

Autocategorização (Self-categorization Theory - SCT) (HORNSEY, 

2008; HOGG; ABRAMS; BREWER, 2017). Isso porque enquanto a TIS 

oferece um relato abrangente de como os grupos sociais interagem, ela 

não explica como os indivíduos vêm a se identificar com grupos sociais 

específicos.  

Assim, após a morte de Tajfel, em 1982, Turner e outros 

pesquisadores procuraram refinar o elemento cognitivo da teoria e ao 

fazê-lo, pretendiam ir além do foco nos processos intergrupo da TIS para 

abranger também os de intragrupo. Essas elaborações foram formalizadas 

por Turner et al. (1987), na obra Rediscovering the Social Group: A Self-

categorization Theory, com a criação da SCT. A SCT tem a maioria dos 

mesmos pressupostos e métodos da TIS e ambas emergem da mesma 

perspectiva ideológica e meta-teórica. Desse modo, diversos estudos 

utilizam-se do suporte da Abordagem de Identidade Social, ou seja, usam 

a TIS e a SCT como complementares (HASLAM, 2001; HORNSEY, 

2008; POSTMES; BRANSCOMBE, 2010; HOGG; ABRAMS; 

BREWER, 2017). 

Com base no exposto, observa-se uma síntese da evolução da TIS 

ao longo dos últimos 40 anos de investigação, desenvolvimento e 

expansão, mas que ainda se faz necessário muitas pesquisas. Isso porque 

em sua maioria, as pesquisas fundamentadas sob essa lente teórica têm 

sido elaboradas de forma quantitativa, resultando em testes experimentais 

de pressupostos teóricos e hipóteses (BROWN et al., 1986; HINKLE et 

al., 1989; HENNESSY; WEST, 1999). 

2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta subseção, é apresentada a literatura acerca dos temas que 

fundamentam esta pesquisa. No primeiro tópico aborda-se a TIS e seus 

elementos. No segundo, é discutido as temáticas das relações intergrupais 

e a colaboração interprofissional. No terceiro, é discorrido a respeito da 

formalidade dos controles gerenciais. No quarto, é descrito sobre a 

satisfação no trabalho e em seguida é apresentado o posicionamento 

teórico deste estudo. 
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2.2.1 Teoria da Identidade Social 

A Teoria da Identidade Social (TIS) aborda os fenômenos e 

processos intergrupais e sob seu escopo, grupo é definido como um 

conjunto de indivíduos que se percebem como membros da mesma 

categoria, compartilham algum envolvimento emocional e conseguem 

algum grau de consenso social sobre a avaliação de seu grupo e de sua 

adesão a ele (SHERIF, 1966; TAJFEL; TURNER, 1979). Nessa 

compreensão, destaca-se que um indivíduo pertence a um grupo por 

compartilhar semelhanças percebidas como significativas, mesmo que os 

outros indivíduos não tenham a mesma opinião.  

Em linhas gerais, a TIS investiga as dimensões intergrupais e, de 

forma mais particular, as especificidades gerais sociocognitivas da 

dinâmica da identidade social. Assim, ela visa explicar as relações 

intergrupais e os processos grupais com ênfase na explicação do processo 

responsável pela internalização das identidades e, por fazer das diferentes 

identidades uma base para o autoconceito e para a conduta em um 

contexto particular (HOGG, ABRAMS, 1990; KRAMER; 

LEONARDELLI; LIVINGSTON, 2011).  

Assim, antes de discorrer sobre seus elementos, se faz 

interessante tecer algumas elucidações acerca dos termos de identidade e 

identidade social. 

O conceito de identidade é interdisciplinar e tem distintos 

contextos históricos e sociais (BECKER, 2013). De modo geral, ela se 

refere às distinções do eu versus não eu, e consiste no conhecimento do 

indivíduo em relação a seus próprios atributos e características únicas 

(BECKER, 2013). Em contrapartida, a identidade social refere-se a 

comparações de nós versus eles e consiste nos atributos e características 

compartilhados que estão associados a pertencer a um dado grupo 

psicológico, juntamente com valor e significado emocional dessa 

associação (TAJFEL, 1972b; 1978; 1982). Sob essa perspectiva, tal 

definição é amparada pelo cognitivismo social visto que a define como 

sendo o autoconceito de um indivíduo, derivado da consciência que ele 

tem de pertencer a um ou mais grupos sociais (TAJFEL, 1982).  

A definição do conceito de identidade social foi realizada por 

Tajfel em 1972. Ele definiu-a como o conhecimento do indivíduo de que 

ele pertence a certos grupos sociais, juntamente com algum significado 

emocional e de valor para essa associação (TAJFEL, 1972b). Ademais, 

ressalta-se que Tajfel (1972b) foi pioneiro na afirmação de que os 

processos sociais, econômicos e políticos podem influenciar a formação 
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da identidade e a determinação do comportamento dos grupos nas suas 

relações mútuas. 

Tanto a definição de identidade quanto de identidade social 

recebeu significativas influências das escolas da psicologia social, na qual 

duas delas se destacam: Escola de Chicago e Escola de Bristol (BECKER, 

2013). Na Escola de Chicago com perspectiva do interacionismo 

simbólico, evidencia-se duas correntes teóricas principais: a Teoria do 

Papel e a Teoria da Identidade. Por sua vez, na Escola de Bristol com 

perspectiva da tradição dos estudos de grupos sociais, destacam-se: a 

Teoria da Identidade Social (TIS) e a Teoria da Autocategorização (SCT).  

Ressalta-se que a identidade, nos trabalhos da perspectiva 

interacionista, foi percebida como produto da socialização, ou seja, o 

indivíduo envolve-se em diferentes esferas (exemplo: família e mercado 

de trabalho), todas interligadas. À medida que o indivíduo atua nessas 

esferas, adota os papéis sociais correspondentes a essas instituições 

influenciando para que a identidade seja produto dos processos de 

socialização. Assim, a primeira teoria dessa vertente, a Teoria do Papel 

(SARBIN; ALLEN, 1968; SARBIN; SCHEIBE, 1983; SARBIN, 1986) 

explica que o comportamento humano é guiado por expectativas 

realizadas tanto pelo indivíduo quanto pelos outros, e que essas 

expectativas correspondem a diferentes papéis que os indivíduos realizam 

ou proíbem em suas vidas.  

A segunda lente teórica da perspectiva interacionista é a Teoria 

da Identidade (STRYKER,1968, 1985, 1987), a qual postula que a 

identidade emerge toda vez que um indivíduo tenta responder o 

questionamento sobre quem ele é a partir dos papéis que desempenha na 

sociedade ou que este possa vir a desempenhar. Desse modo, o indivíduo 

não possui apenas uma, mas várias identidades, e cada uma delas é 

percebida de acordo com a situação em que está envolvido podendo sofrer 

alterações conforme o estímulo ou a realidade que está sendo percebida 

(STRYKER, 1968).  

Como representantes da Escola de Bristol lista-se a TIS e a SCT. 

A primeira é amplamente discutida neste estudo, e a segunda, a SCT é 

extensão da TIS, a qual focou no processo de categorização social, mas 

ao invés de ver a dinâmica interpessoal e intergrupal como extremidades 

opostas de um continuum, caracterizou a identidade como operando em 
diferentes níveis de inclusão (TURNER et al., 1987; HORNSEY, 2008). 

Turner et al. (1987) nomearam três níveis de autocategorização que são 

importantes para o autoconceito: a categoria superordenada do eu como 

ser humano (ou identidade humana), o nível intermediário do eu como 

membro de um grupo social (identidade social), e o nível subordinado de 
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autocategorização pessoal com base em comparações interpessoais 

(identidade pessoal). Com isso existe um antagonismo funcional entre os 

níveis de autodefinição, de modo que, à medida que um nível se torna 

mais saliente, os outros níveis tornam-se menos (HORNSEY, 2008). 

Após essa breve explanação, é descrito a seguir os principais 

elementos delineadores da TIS que são: (i) categorização social, (ii) 

identificação social, e (iii) comparação social.  

2.2.1.1 Elementos da Teoria da Identidade Social 

De acordo com Tajfel (1978, 1981, 1982) e Turner (1981), para 

o indivíduo se identificar socialmente com um grupo, ele primeiro tem 

um processo de categorização social que estimula posteriormente um 

processo afetivo de identificação e, por fim, um autoavaliativo de 

comparação social.  

De modo geral, categorização é definida como o processo de 

identificar um estímulo e agrupá-lo como membro de uma categoria, 

distinguindo-o de outras (PEIXOTO, 2010). Nesse entendimento, é 

possível conferir ordem à complexidade de estímulos existentes no 

ambiente social, estruturando-o de modo a auxiliar o indivíduo na 

antecipação de comportamentos futuros, o que pode interferir no 

desenvolvimento da noção de previsibilidade e coerência do contexto 

social (PEIXOTO, 2010). Desse processo de categorização, os indivíduos 

tendem a acentuar as semelhanças entre estímulos de uma mesma 

categoria e enfatizar diferenças quando pertencem a categorias distintas, 

configurando-se assim, o efeito de acentuação (MANSTEAD; 

HEWSTONE, 1995).  

No processo da categorização social, há um aspecto que distingue 

da categorização dos objetos físicos, uma vez que o indivíduo também é 

membro de algumas categorias sociais e não de outras (PEIXOTO, 2010). 

Assim, toda categorização prevê outra distinção, que seria a intragrupal 

(categorias sociais às quais o sujeito pertence) e a intergrupal (categorias 

sociais às quais o sujeito não pertence) (BREWER, 1996).  

Na perspectiva da TIS, compreende-se que os indivíduos tendem 

a categorizar-se a si e a outros em várias categorias sociais que são 

definidas por características prototípicas extraídas dos membros 

(TAJFEL; TURNER, 1986). A categorização social serve a duas funções 

cognitivas: (i) segmentar e ordenar o ambiente social, proporcionando ao 

indivíduo um meio sistemático de definição dos outros; e (ii) permitir ao 

indivíduo localizar ou definir-se no ambiente social (TAJFEL; TURNER, 

1986).  
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Essa categorização permite também que as pessoas construam 

seu autoconceito que é constituído por uma identidade pessoal que 

engloba características idiossincráticas e uma identidade social que 

engloba as classificações de grupo (TAJFEL, 1978). A partir desse 

processo de categorização social tem-se o processo de identificação social 

que é a importância emocional que dá forma à identidade social de um 

indivíduo a um grupo. 

Deve-se ressaltar que a identificação social não é um fenômeno 

total ou nenhum, pois embora muitas categorias sociais sejam realmente 

categóricas (por exemplo, brasileiro, feminino, membro da empresa XYZ 

etc.), a extensão em que o indivíduo se identifica com cada uma delas é 

claramente uma questão de grau (ASHFORTH; MAEL, 1989). Ademais, 

as identidades sociais tendem a serem vistas positivamente, na medida em 

que o indivíduo percebe as características do grupo com maior status 

relativamente associadas com as do seu grupo. 

Ashforth e Mael (1989) argumentam que a identificação social 

parece derivar do conceito de identificação de grupo (TOLMAN, 1943) e 

discorrem sobre quatro princípios conforme apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Princípios de identificação social 

Principio Descrição 

1 

A identificação social é vista como uma construção cognitiva que 

não está necessariamente associada a comportamentos 

específicos ou estados afetivos (TOLMAN, 1943). 

2 

A identificação social é vista como experimento do indivíduo dos 

sucessos e falhas do grupo e muitas vezes é mantida em situações 

que envolvem grande perda ou sofrimento (BROWN et al., 1986), 

benefícios potenciais (TAJFEL, 1982), falhas nas tarefas 

(TURNER, 1981) e até falhas esperadas (GAMMONS, 1986). 

3 

A identificação social é distinta da internalização. A primeira se 

refere a termos de categorias sociais (estou) e a internalização se 

refere à incorporação de valores, atitudes, entre outros (penso). 

Embora certos valores e atitudes tipicamente estejam associados 

a membros de uma determinada categoria social, a aceitação da 

categoria como uma autodefinição não significa necessariamente 

a aceitação desses valores e atitudes (HOGG; TURNER, 1987).  

4 

A identificação com um grupo é semelhante à identificação com 

uma pessoa (um pai, herói de futebol) ou uma relação de função 

recíproca (marido-esposa, médico-paciente), na medida em que 

se define em si mesmo em termos de referente social. 

Fonte: Adaptado de Ashforth e Mael (1989). 
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Nesse entendimento, a identificação social é a percepção de 

pertencimento a uma classificação grupal, na qual o indivíduo percebe-se 

como um membro real ou simbólico de um grupo e psicologicamente 

entrelaçado com o destino deste (TOLMAN, 1943; MAEL; ASHFORTH, 

1992). Ela afeta os resultados convencionalmente associados à formação 

grupal, incluindo a coesão, cooperação, altruísmo intragrupo, e avaliações 

positivas do grupo além de estar associada à lealdade e ao orgulho no 

grupo e suas atividades (TURNER, 1982, 1984).  

Contudo, Turner (1985) argumenta que a identificação com uma 

coletividade pode surgir mesmo na ausência de coesão, similaridade, ou 

interação entre as pessoas, além de gerar impacto afetivo e 

comportamental. Todavia, é consenso que o senso de pertencimento está 

relacionado a percepção de limites do grupo, de diferenciação e 

distintividade; o que motiva o grupo a se tornar mais homogêneo para se 

diferenciar dos demais e se autoproteger (TURNER, 1985). 

A identificação pode ser entendida como multifacetada visto que 

Ellemers, Spears e Doosje (1999) reconheceram três componentes: (i) 

cognitivo, (ii) afetivo e (iii) avaliativo. O cognitivo diz respeito a 

consciência de associação de grupo, ou seja, ao estabelecer um senso de 

pertencimento a determinado grupo, a pessoa pode assumir seus 

protótipos e estereótipos, os quais expressam modelos e atributos que 

caracterizam e diferem o grupo dos demais. Como exemplos, pode-se 

citar as crenças, atitudes, sentimentos e o comportamento dos seus 

integrantes que maximizam as similaridades e as diferenças entre os 

grupos.  

O afetivo refere-se ao envolvimento emocional com o grupo, ou 

seja, evidenciado pelos sentimentos do indivíduo em relação ao fato de 

pertencer a um determinado grupo social. Desse modo, ao se comparar 

com outros grupos, evidenciar suas similaridades, equivalências, 

intenções e comportamentos, considera-se que o indivíduo tende a se 

manter como membro do grupo que lhe propicia uma autodefinição 

positiva, em oposição à quando as características afetam negativamente a 

sua autodefinição (ELLEMERS; SPEARS; DOOSJE, 1999).  

Por fim, o avaliativo remete à conotação positiva ou negativa 

refletida na autoestima derivada da associação a um grupo. Essa 

percepção de valoração revela tanto o valor e o prestígio do seu grupo 
social quanto a crítica dos demais grupos. Isso pode impelir os membros 

do grupo a adotarem comportamentos, compartilhar valores, crenças, 

normas e regras dos grupos percebidos como prestigiosos, geradores de 

uma percepção positiva (ELLEMERS; SPEARS; DOOSJE, 1999). 
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Portanto, salienta-se que embora os três componentes sejam 

inter-relacionados, o componente cognitivo tende a ser o primeiro no 

processo de identificação do indivíduo com um determinado grupo (VAN 

DICK, 2001). Todavia, posterior a essa fase, os demais componentes 

podem agir concomitantemente não ocorrendo, portanto, uma relação 

sequencial entre eles.  

A identificação social possui diversas formas de representação 

como, por exemplo, a identificação organizacional, considerada como o 

grau em que um membro se define pelos mesmos atributos que acredita 

definir a organização (VAN KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 2000). Isso 

acontece por meio de processos cognitivos de categorização, nos quais se 

formam autocategorias de associação organizacional e suas semelhanças 

com os outros na organização, além de diferenças em outras organizações 

diferentes (TURNER, 1985; TURNER et al., 1987). 

Embora os indivíduos possam, em princípio, identificar-se com 

múltiplos grupos no âmbito da organização, as identificações mais básicas 

são a identificação com a organização como um todo (identificação 

organizacional), a identificação com a unidade de trabalho, (identificação 

do grupo/equipe de trabalho) e a identificação com o grupo profissional 

(identificação profissional) etc. (VAN KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 

2000; ASHFORTH; JOHNSON, 2001). 

O processo de identificação social viabiliza-se a partir de uma 

despersonalização em favor da construção de uma identidade coletiva que 

transcende o individual e caracteriza o indivíduo como membro de um 

grupo social, desconsiderando sua dimensão particular e fortalecendo sua 

conexão e características comuns partilhadas com os demais membros do 

seu grupo (PEIXOTO, 2010).  

Essa maneira de reforçar a identidade de um grupo pode ser 

realizada por meio do processo da comparação social que possibilita que 

os indivíduos avaliem o status da identidade social de seu grupo e de 

outros, potencializando aspectos positivos do grupo do qual fazem parte, 

acentuando assim a noção de pertencimento a uma determinada categoria 

social (TURNER; TAJFEL, 1979). Esse processo, denominado 

favoritismo intragrupal, repercute na imagem de si e na autoestima 

individual (TURNER; BROWN; TAJFEL, 1979). 

A consciência de pertença de um indivíduo a um grupo é 
determinante para a uniformidade do comportamento social em relação 

ao próprio grupo e a outros (MANSTEAD; HEWSTONE, 1995). Essa 

uniformidade pode ser percebida cognitivamente, atitudinalmente e 

comportamentalmente na resposta de alguém em termos de significados 
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relevantes para o grupo (HOGG; ABRAMS, 1990; OAKES; HASLAM; 

TURNER, 1994).  

A respeito dessa dimensão, argumenta-se que os membros do 

grupo possuem percepções prototípicas dos colegas do grupo e também 

de outros grupos. Assim, os membros de um grupo, em comparação com 

os membros dos grupos externos, se tornam um coletivo de pessoas 

semelhantes que se identificam entre si, mantêm pontos de vista 

semelhantes e se comportam da mesma forma. Em síntese, a 

uniformidade faz com que seja ativado no indivíduo expectativas distintas 

em relação aos membros incluídos ou não em seu grupo de pertença, com 

forte tendência a estereotipar os integrantes de outros grupos sociais 

(HOGG; ABRAMS, 1990; OAKES; HASLAM; TURNER, 1994).  

Nessa direção, os indivíduos que compartilham a mesma 

identidade social tendem a interagir e a compreender a realidade a partir 

da perspectiva da categoria social da qual fazem parte, em um movimento 

de despersonalização que aumenta a atração dos membros de um mesmo 

grupo (HOGG; ABRAMS, 2005). A despersonalização faz referência a 

uma mudança na base da percepção dos indivíduos, que passam a 

visualizar a realidade mediante as perspectivas da sua categoria social 

(HOGG; ABRAMS, 2005). 

No âmbito organizacional, por exemplo, as comparações sociais 

visam a acentuação de diferenças entre distintos grupos de trabalho ou de 

categorias profissionais, e pode ser evidenciada quando se instaura uma 

situação de pouca definição nos limites de atuação ou as equipes de 

trabalho são multidisciplinares. A demarcação de esferas de atuação pode 

estar relacionada com o objetivo maior de afirmar a própria identidade, o 

que pode ocasionar conflitos ou entraves na comunicação entre esses 

profissionais (PEIXOTO, 2010).  

2.2.1.2 Estudos anteriores da TIS sob o escopo organizacional 

Para identificar estudos com o emprego da TIS no contexto 

organizacional procedeu-se uma busca em seis bases de dados 

internacionais, com a utilização da ferramenta ProKnow-C 

(VALMORBIDA et al., 2014), como instrumento de seleção de um 

portfólio bibliográfico. A seleção dos estudos foi realizada a partir da 

identificação das palavras-chave e seus correlatos em três eixos (Social 

Identity Theory; Organization; Intergroup Relations). No Quadro 5 são 

apresentados os estudos selecionados. 
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Quadro 5 – Estudos anteriores da TIS sob o escopo organizacional 

IDENTIDADE SOCIAL E RELAÇÕES INTERGRUPAIS 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Terry e Callan (1998) 

Examinar a extensão do viés em grupo em 

resposta a uma fusão organizacional 

planejada. 

Os dados foram coletados por meio de questionários 

aplicados a 1.104 funcionários de dois hospitais que 

pretendiam realizar o processo de fusão. 

Bergami e Bagozzi 

(2000) 

Distinguir componentes cognitivos, 

afetivos e avaliativos da identidade social 

na organização e mostrar como estes 

instigam comportamentos que beneficiam 

nos membros do grupo. 

A amostra foi composta por 951 funcionários de uma 

empresa alimentícia localizada na Itália. 

Glynn (2000) 

Explorar como a construção da identidade 

de uma instituição cultural está relacionada 

à construção de capacidades estratégicas e 

recursos. 

A pesquisa foi desenvolvida com a Orquestra Sinfônica de 

Atlanta. Foi utilizada metodologia qualitativa detalhada 

dividida em duas fontes de dados: (1) entrevistas 

semiestruturadas e (2) documentos de arquivo e contas de 

imprensa. 

Mortensen e Hinds 

(2001) 

Compreender melhor a relação entre a 

distribuição geográfica e os fatores que 

afetam o conflito dentro de equipes 

distribuídas além de sugerir mecanismos 

para superar o conflito. 

Realizou-se uma pesquisa pela web de equipes de 

desenvolvimento de produtos geograficamente distribuídas. 

Foram incluídas medidas de conflito, heterogeneidade 

cultural, identidade compartilhada e quantidade de 

comunicação usando diferentes meios. Foram realizadas 

entrevistas por telefone. A amostra final consistiu em vinte 

e quatro equipes, variando em tamanho de 5 a 17 membros, 

localizadas em 5 empresas. 

Continua em... 
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... continuação. 

IDENTIDADE SOCIAL E RELAÇÕES INTERGRUPAIS 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Lui, Ngo e Tsang 

(2003) 

Investigar o efeito do conflito interpapel 

que é uma forma de conflito de papéis 

geralmente experimentado por contadores 

profissionais, sobre a satisfação no trabalho 

e a propensão para sair. 

A coleta de dados ocorreu por meio de questionários junto 

a 251 contadores profissionais empregados em empresas de 

Hong Kong. 

Brunetto e Farr-

Wharton (2002) 

Relatar fatores da TIS que afetam a 

satisfação com o trabalho de um grupo de 

empregados do setor público. 

O estudo foi feito com análises qualitativas e quantitativas. 

Foram aplicados questionários a 178 policiais, sendo 

sêniors e sargentos em delegacias localizadas dentro de uma 

região australiana que incorpora uma mistura de áreas 

urbanas e regionais atendendo um corte transversal típico 

socioeconômico da Austrália. 

Hiller et al. (2014) 

Investigar o efeito de prestígio ocupacional 

percebido pelos contadores de gestão, no 

conflito profissional organizacional. 

Realizado por meio de 3 questionários: (1) primeiro 

questionário enviado a 850 contabilistas e resultou em 277 

respostas válidas; (2) Seis meses mais tarde foi enviado aos 

mesmos respondentes o segundo questionário do qual 

resultou em 207 respostas, sendo 188 utilizáveis; (3) 

terceiro questionário foi enviado e a amostra final contou 

com 137 pessoas. 

Gomez-Ruiz e 

Naranjo-Gil (2014) 

Analisar a forma como a motivação e o 

desempenho da equipe podem ser 

aprimorados por meio do uso interativo do 

Sistema de Controle Gerencial (SCG) e a 

identidade da equipe. 

Estudo experimental realizado em um laboratório usando o 

software z-Tree com 144 estudantes de pós-graduação da 

Universidade Pablo de Olavide em Sevilha. 

Continua em... 
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... continuação. 

IDENTIDADE SOCIAL E RELAÇÕES INTERGRUPAIS 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Van Os et al. (2014) 

Explorar sistematicamente como os 

profissionais de saúde usam estratégias de 

gerenciamento de identidade para manter 

uma identidade profissional positiva face a 

incidentes. 

Análise qualitativa das narrativas de incidentes em 14 

entrevistas semiestruturadas com médicos, enfermeiros e 

residentes em um hospital holandês. Os autores utilizaram 

um quadro de estratégias de gerenciamento de identidade 

para categorizar as narrativas. 

Bauer (2015) 

Examinar mecanismos para promover a 

independência do auditor que pode ser 

implementado independentemente da 

posse ou rotatividade do auditor. 

A pesquisa realizou dois experimentos: (1) contou com 92 

auditores de grandes empresas de auditoria com experiência 

média de 13 anos; (2) foi realizado com 76 auditores com 

experiência de profissão variando entre um ano e seis meses 

a sete anos. 

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Hennessy e West 

(1999) 

Examinar se a identificação organizacional 

está associada a relações intergrupais mais 

ou menos positivas. 

Pesquisa realizada por meio de questionários em uma 

organização hospitalar de uma cidade do norte da Inglaterra. 

A amostra consistiu em 156 pessoas trabalhando em 

equipes que incluíram enfermeiras, auxiliares de 

enfermagem, assistentes sociais, psicólogos clínicos, 

psiquiatras, fisioterapeutas entre outros. 

Van Knippenberg, e 

Van Schie (2000) 

Testar duas hipóteses sobre a importância 

da identificação do grupo de trabalho em 

relação à identificação organizacional. 

Os dados foram coletados por meio de dois questionários: 

(i) com governo local, (ii) com uma universidade. A 

amostra 1 contou com 76 questionários utilizáveis e a 

amostra 2 com 163. 

Continua em... 
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... continuação. 

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Reade (2001) 

Investigar os padrões e a força da 

identificação dos funcionários com a 

subsidiária local versus a organização 

global. 

Estudo de caso realizado por meio de questionários com 

gerentes de duas filiais de uma Multinacional (localizadas 

na Índia e no Paquistão). 

Foreman e Whetten 

(2002) 

Explorar como os membros de uma 

cooperativa rural se identificam com 

organizações de identidade múltipla. 

O estudo enviou questionários a 2.000 membros de 

cooperativas rurais. Aproximadamente 800 foram 

devolvidos sendo 670 utilizáveis. 

Van Knippenberg; 

Van Dick e Tavares 

(2007) 

Investigar se as avaliações de apoio 

recebidas da organização e seus 

representantes interage com a identificação 

organizacional para prever retiradas do 

trabalho. 

Pesquisa realizada por meio de 2 estudos: (1) explorou a 

interação entre o apoio organizacional e identificação 

organizacional em predizer a intenção de negócios e foi 

realizado por meio de questionários aplicados a 358 

contabilistas alemães; (2) investigou o vínculo entre suporte 

do supervisor e identificação organizacional e absenteísmo, 

realizado por meio de 515 questionários enviados a 

professores alemães. 

Van Dick et al. (2008) 

Investigar se em casos de alta identificação 

com a organização e o grupo de trabalho, a 

satisfação do trabalho resultante e o 

comportamento extra função seria maior do 

que nos casos em que os funcionários se 

identificam fortemente com um dos focos, 

mas apenas fracamente com o outro, ou se 

identificam com nenhum dos focos. 

Estudo realizados por meio de 2 procedimentos: (1) 

realizado por meio de aplicação de questionários a 358 

contadores de um banco alemão; (2) realizado por meio de 

questionários aplicados a 308 empregados de uma agência 

de viagens alemã. 

Continua em... 
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... conclusão. 

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Russell et al. (2010) 

Explorar a identificação social dos 

consultores hospitalares, em termos de 

percepção de sua posição na sociedade, as 

metas mais importantes para sua 

identificação social e como isso parece 

influenciar suas percepções de atividades. 

Amostra proposital de 15 consultores hospitalares de 

diversas especialidades e locais de trabalho da Irlanda. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com análises 

temáticas para interpretação dos dados. 

Carmeli e Shteigman 

(2010) 

Examinar o prestígio externo percebido 

tanto na organização quanto nos níveis de 

equipe, bem como a identificação coletiva 

da equipe como antecedentes da integração 

comportamental da equipe de alto escalão. 

Estudo desenvolvido por meio de questionários com 70 

equipes de alto escalão de pequenas e médias organizações. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Os resultados da busca revelaram 18 estudos publicados em 

periódicos internacionais que apresentam elementos importantes para a 

aplicação da TIS em âmbito organizacional. Neles é possível evidenciar 

ênfases nas relações intergrupais, nos processos grupais, na identidade 

social (organizacional, profissional, de equipe) e na identificação 

profissional. 

Dentre os artigos com ênfase nos processos grupais, destaca-se o 

de Terry e Callan, (1998) que investigaram a extensão do viés dos grupos 

de funcionários de dois hospitais que estavam em processo de fusão com 

vistas ao entendimento do efeito na identidade social e de Bergami e 

Bagozzi (2000) que contribuíram ao distinguir componentes cognitivos, 

afetivos e avaliativos da identidade organizacional e mostraram que o 

comprometimento afetivo e autoestima são os principais motivadores de 

comportamentos de cidadania organizacional. Na mesma linha, com 

ênfase em conflitos tem-se Mortensen e Hinds (2001) que entenderam a 

relação entre a distribuição geográfica e afetividade e não evidenciaram 

relação positiva entre distribuição geográfica e conflito afetivo ou conflito 

de tarefa. Lui, Ngo e Tsang (2003) que evidenciaram que o conflito 

interpapel dos contadores teve uma relação negativa sobre a satisfação no 

trabalho e um relacionamento positivo sobre a propensão para o 

desligamento da empresa; Hiller, Mahlendorf e Weber (2014) que 

concluíram que o prestígio ocupacional dos contadores gerenciais dentro 

da organização está positivamente associado à sua identidade profissional 

e organizacional.  

No que tange a ênfase na identidade social evidenciou-se os 

estudos de Glynn (2000) o qual revelou que a definição de identidade 

organizacional tem um efeito significativo nas percepções de suas 

competências no trabalho. Van Os et al. (2014) encontraram que os 

profissionais de saúde usam diferentes estratégias de gerenciamento de 

identidade para manter uma identidade profissional positiva frente a 

incidentes que acontecem no cumprimento de suas atividades; Gomez-

Ruiz e Naranjo-Gil (2014) concluíram que o uso interativo dos SCG 

aumenta o desempenho dos membros da equipe, induzindo a motivação 

identificada dos membros. Bauer (2015) mostrou que auditores com uma 

identidade de cliente mais forte concordam mais com a preferência do 

cliente e avaliam uma maior probabilidade de que ele continuará como 
uma empresa em andamento e estará disposto a aceitar uma redução de 

ativos menor, mas somente quando a identidade profissional não se torna 

saliente.  

Por sua vez, os artigos discorridos a seguir colaboram para a 

compreensão da identificação social de um indivíduo, seja com a 
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profissão, a equipe ou organização. Nessa linha, Hennessy e West (1999) 

concluíram que a identificação organizacional dos profissionais está 

associada a relações intergrupais mais ou menos positivas e que a 

tendência geral das pessoas é ir junto com o grupo ao qual elas se 

identificam, especialmente quando o grupo é saliente. Van Knippenberg 

e Van Schie (2000) testaram a importância da identidade da equipe de 

trabalho em relação à identificação organizacional e encontraram que a 

identidade da equipe de trabalho é mais forte do que a identidade 

organizacional devido à proximidade dos indivíduos; Reade (2001) 

percebeu que em caso de gestores de empresas subsidiárias possuem 

dupla identidade com a unidade e com a organização global; Foreman e 

Whetten (2002) identificaram que membros de cooperativas rurais de 

identidade múltipla comparam cognitivamente suas percepções e 

expectativas de identidade, e o nível resultante de congruência desta afeta 

significativamente seu nível de compromisso organizacional; Van 

Knippenberg, Van Dick e Tavares (2007) investigaram se avaliações 

positivas recebidas da organização e de seus representantes interagem 

com a identificação organizacional e preveem o absenteísmo no trabalho, 

o que resultou relação negativa pois quanto melhor avaliação e maior 

apoio, menor a taxa de absenteísmo; Van Dick et al. (2008) concluíram 

que relações positivas entre a identificação do grupo de trabalho e a 

satisfação no trabalho e comportamentos de cidadania organizacional são 

mais fortes quando os participantes se identificam mais com a 

organização como um todo; Russell et al. (2010) exploraram a 

identificação social dos consultores hospitalares, em termos de percepção 

de sua posição na sociedade, as metas mais importantes para sua 

identificação social e como isso influencia nas suas atividades de gestão 

e mudança e identificaram que a maioria dos participantes possuíam 

maior identificação com sua equipe de trabalho imediata tidos como 

fontes de validação e estima e que permitiam os consultores exercerem 

controle sobre seu trabalho; por fim, Carmeli e Shteigman (2010) 

evidenciaram que o prestígio externo percebido da equipe de alta gestão 

teve maior efeito na identificação coletiva da equipe, o que, por sua vez, 

resultou na integração comportamental dos indivíduos. 

Conforme as pesquisas relatadas, percebe-se que as abordagens 

da TIS no ambiente organizacional enfatizam diferentes pontos de análise 
dada a abrangência das premissas da teoria. Salienta-se que o 

direcionamento que tem obtido maior desenvolvimento é acerca da 

identificação social. Todavia, tem-se a chamada de vários autores para a 

necessidade de estudos da TIS acerca da saliência da identidade social no 

contexto organizacional, como também melhor entendimento dos vieses 
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comportamentais presentes nas relações intergrupos e intragrupos 

(HOGG; ABRAMS; BREWER, 2017). 

2.2.2 Relações Intergrupais e a Colaboração Interprofissional  

As relações intergrupais são entendidas como a interação, 

coletiva ou individual, entre indivíduos pertencentes a diferentes grupos 

sociais (SHERIF, 1966; TAJFEL, 1982). Essa definição permite 

compreender que, em situações que um indivíduo pertencente a um grupo, 

interagir com um membro de outro grupo em termos de identificação, 

têm-se um exemplo de relação intergrupal. 

Na literatura organizacional, as relações intergrupais têm sido 

abordadas sob distintas áreas de conhecimento, como: (i) a sociológica, 

que em geral têm focado em determinantes estruturais de 

comportamentos intergrupo como as diferenças de objetivos, as estruturas 

de tarefas, poder e status, além de examinarem o impacto dos processos 

sociais (comunicação e normas sociais); (ii) a política, que tem enfatizado 

os processos estratégicos, tais como formação de coligação, negociação, 

influência e ação coletivas; e (iii) a psicológica, que têm interpretado as 

relações intergrupais principalmente em termos de processos 

intraindividualista, como atração interpessoal, percepção social, contato 

social, confiança etc. (NICHOLSON, 1995).  

Inseridos nessas perspectivas têm-se alguns estudos acerca da 

temática de relações intergrupais, que tratam das explicações de 

competição e colaboração entre os grupos (KRAMER; LEONARDELLI; 

LIVINGSTON, 2011). Porém, para estas explicações a maioria dos 

pesquisadores analisaram variáveis sociopsicológicas, enquanto outros 

incluem variáveis estruturais relativas à situação intergrupal em que os 

indivíduos se encontram (âmbito social).  

No ambiente organizacional, em específico, os processos 

psicossociais mais enfatizados são o etnocentrismo e os vieses no grupo 

como preconceito, favoritismo e discriminação. Esses, são utilizados para 

explicar o surgimento de conflitos (em sua maioria) e de colaboração 

grupal (em sua minoria) (NICHOLSON, 1995). Porém, recentemente 

alguns estudos têm sido realizados para investigar a colaboração entre os 

grupos, sugerindo: a implementação de metas compartilhadas para 

reduzir a concorrência; algumas formas de contato intergrupos para 

aumentar a colaboração; melhoria na comunicação; algumas estratégias 

comportamentais para eliciar a interação colaborativa e construir a 

confiança, entre outros (NICHOLSON, 1995). Todavia, mesmo a partir 

desses insights os estudos para uma compreensão mais ampla dessas 
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relações se fazem necessários, em especial, os relacionados a colaboração 

intergrupal. 

A necessidade deve-se ao fato de que o ambiente de trabalho é 

determinado por constantes interações coletivas entre os indivíduos. Estas 

interações podem assumir diferentes formas, sendo uma delas a 

colaboração (THOENIG, 1998). A colaboração entre indivíduos de 

identidades sociais distintas denomina-se de interprofissional e, se baseia 

na premissa de que os indivíduos desejam ou precisam trabalhar juntos 

para oferecerem melhores resultados de suas atividades (D’AMOUR et 

al., 2008). 

São inúmeras as definições do termo colaboração evidenciadas 

na literatura, mas o que diz respeito a interação individual no âmbito 

organizacional, são comumente descritas a partir de cinco aspectos 

subjacentes: (i) compartilhamentos (de responsabilidades, tomada de 

decisões, de valores, de planejamento, de perspectivas e objetivos etc.); 

(ii) parceria (implica que dois ou mais indivíduos se juntem em um 

empreendimento colaborativo e que busquem resultados específicos, com 

comunicação, confiança e respeito mútuos); (iii) poder (baseado em 

conhecimento e experiência em vez de funções ou títulos); (iv) 

interdependência (que seja fluída e que o conjunto seja maior que a soma 

de todas as partes); e (v) colaboração entendida como processo humano 

e, também, como uma articulação que implica cooperação, integrando 

variadas categorias profissionais para o trabalho coletivo em diversos 

contextos de prática, bem como no trabalho interorganizacional e 

interinstitucional (D’AMOUR et al., 2005). 

A colaboração interprofissional, em especial na área de saúde, 

tem sido há muito tempo tema de discussão dos formuladores de políticas 

públicas e privadas por ser essencial para o cuidado integrado (KING et 

al., 2017). As práticas colaborativas interprofissionais iniciaram nos 

Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as equipes 

de médicos cirurgiões e enfermeiros trabalharam juntos para cuidar dos 

soldados feridos, criando o método de atuação multiprofissional nos 

cuidados aos pacientes (FJORTOFT, WINKLE, HOJAT, 2011). Na 

literatura, vários autores abordam a questão da colaboração 

interprofissional, e a partir de então, vários relatórios, guidelines e 

frameworks tem sido desenvolvido por várias organizações internacionais 
para incluir o trabalho em equipe interprofissional como parte da 

reformulação do sistema de saúde em todo o mundo. 

A colaboração interprofissional tem sido descrita conforme 

Matuda et al. (2015) como a (i) interação entre profissionais de diferentes 

campos de conhecimento que proporcionam atenção à saúde de forma 
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mais abrangente; (ii) está relacionada ao cuidado integral que se aproxima 

de práticas participativas e de relacionamentos pessoais mútuos e 

recíprocos entre os integrantes das equipes, contrapondo-se às 

tradicionais relações hierarquizadas; e (iii) envolve constante processo de 

comunicação e compartilhamentos (de informação, de tomada de 

decisões, de responsabilidades e de objetivos). 

Nos últimos anos, devido a crescente complexidade dos 

problemas de saúde, tornou-se necessário maior interdependência entre 

os profissionais, justificando assim maior colaboração interprofissional 

(KING et al., 2017). Contudo, observa-se uma compreensão limitada da 

complexidade das relações entre profissionais dessa área que, ao longo de 

sua educação, são socializados para adotar uma visão disciplinar de sua 

clientela e dos serviços que oferecem (D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 

2010). Além do mais, cada disciplina desenvolve sólidos quadros teóricos 

e disciplinares que dão acesso a jurisdições profissionais que muitas vezes 

são rigorosamente circunscritas e que constituem a essência do sistema 

profissional (D’AMOUR et al., 2005). Todavia, a colaboração requer 

mudanças nesse paradigma, para uma lógica não de competição e sim de 

colaboração. 

Face a essa necessidade de mudança, a literatura de colaboração 

interprofissional tem predominantemente relacionado as interações a 

médicos e enfermeiros (D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; KING et 

al., 2017). As pesquisas têm centrado no conceito geral de colaboração, 

nos antecedentes ou estruturas (BAGGS; SCHMITT, 1997), nas barreiras 

(RESNICK; BONNER, 2003) nos processos colaborativos e nos 

resultados (ESTABROOKS et al., 2005), e nas medidas (WEISS; 

DAVIS, 1985; SHORTELL et al., 1991; BAGGS 1994; USHIRO, 2009). 

Nos últimos anos, tem-se abordado com maior ênfase os antecedentes, 

processos e resultados da colaboração (D’AMOUR et al., 2005) com 

vistas a estudar formas de fomentar sua prática no dia a dia das 

organizações de saúde. 

Os antecedentes da colaboração, têm sido evidenciados como 

aqueles observados a partir de filosofias e crenças, liderança 

administrativa e recursos estruturais (MAHDIZADEH; HEYDARI; 

MOONAGHI, 2017). Eles também são entendidos como fatores que 

podem tanto beneficiar quanto dificultar a colaboração, tal como 
estruturas organizacionais não apoiadoras, o não uso de ferramentas 

motivacionais, a falta de feedback, além de mecanismos específicos para 

a promoção da colaboração (MAHDIZADEH; HEYDARI; 

MOONAGHI, 2017). 
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No entendimento de colaboração como processo, é enfatizada 

como processo dinâmico, baseado na confiança, familiaridade e 

compartilhamento de objetivos e metas. Ademais, pode ser entendido 

também sob os conceitos de comunicação, gerenciamento de pacientes, 

raciocínio clínico e processos de tomada de decisão (MAHDIZADEH; 

HEYDARI; MOONAGHI, 2017).  

Dentre os resultados da colaboração inclui-se melhorias nos 

cuidados dos pacientes; redução de complicações e do tempo de 

permanência hospitalar; aumento de satisfação dos pacientes e dos 

profissionais e consequente redução dos custos (BAGGS et al., 2004; 

PETRI, 2010; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). 

Quanto às consequências, estas podem ser entendidas como benchmarks 

para determinar o nível de colaboração entre os parceiros, ou seja, a 

colaboração além de melhorar os resultados dos serviços de saúde, 

também são medidas de exemplo para outros profissionais e organizações 

(MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017).  

Outra perspectiva que tem recebido destaque é o 

desenvolvimento de escalas para mensurar o nível de colaboração. Dentre 

elas apresentam-se algumas conforme Quadro 6. 

Quadro 6 – Escalas de mensuração de colaboração 

Escala Descrição 

Escala de Prática 

Colaborativa 

(Collaborative Practice 

Scale - CPS 

Desenvolvida por Weiss e Davis (1985), baseada 

no trabalho de Blake e Mouton (1970), Thomas 

e Kilmann (1978) e Thomas (1982), se concentra 

em métodos de interação usando resolução de 

problemas. Ela mede a quantidade de equilíbrio 

de energia, interação e valorização interpessoal 

que ocorre em uma relação colaborativa.  

Escalas de decisões de 

colaboração e satisfação 

sobre cuidados 

(Collaboration and 

Satisfaction with Care 

Decisions - CSACD) 

Desenvolvida por Baggs (1994), enfatiza a 

colaboração em 4 atributos: responsabilidade 

compartilhada, tomada de decisão 

compartilhada, comunicação aberta e 

coordenação.  

Questionário do 

enfermeiro-médico do 

ICU (ICUN-PQ) 

Desenvolvido por Shortell et al. (1991), mede o 

clima organizacional, com foco na unidade de 

cultura, liderança, comunicação, coordenação, 

resolução de problemas e gerenciamento de 

conflitos. 

Continua em... 
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... conclusão. 

Escala Descrição 

Escala de Jefferson para 

atitudes em relação à 

colaboração médico-

enfermeiro (The Jefferson 

Scale of Attitudes toward 

Physician Nurse 

Collaboration Care 

Toward) 

Desenvolvida por Hojat et al. (1999), aborda as 

áreas de responsabilidade, expectativas, 

aprendizado compartilhado, tomada de decisão, 

autoridade e autonomia. 

Escala de Colaboração de 

Enfermeiro-Médico 

(Nurse-Physician 

Collaboration Scale) 

Desenvolvida por Ushiro (2009), e se concentra 

na mensuração de comportamentos específicos 

associados às relações entre enfermeiros e 

médicos em situações reais de atendimento 

centrado no paciente. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Resumidamente, as escalas (CPS, CSACD e ICUN-PQ) foram 

desenvolvidas para medir a atitude em relação à colaboração entre 

profissionais de saúde; a CPS concentra-se nas frequências das ações 

colaborativas; a Escala de Coordenação Relacional enfatiza a eficácia da 

comunicação; e a de Ushiro (2009) nas relações em atividades práticas de 

colaboração. Essa última, a de Ushiro (2009), é uma das escalas mais 

recentes, elaborada com base nas interações de enfermeiros e médicos de 

unidades de três hospitais no Japão e que compila a maioria das 

características das anteriores. Por mais que ela seja mais direcionada ao 

paciente, ela enfatiza diversas interações processuais entre os 

profissionais, tais como: (a) compartilhamento de informações; (b) 

participação conjunta no planejamento, resolução de problemas e tomada 

de decisão; (c) cooperatividade baseada na comunicação, na confiança, 

no respeito e na consciência do papel (USHIRO, 2009).  

Com base nas definições apresentadas sintetiza-se que a 

colaboração médico-enfermeiro é um processo interpessoal em que 

ambas as partes se apresentam com objetivos compartilhados, devendo 

possuir a mesma capacidade de tomada de decisão, responsabilidade e 

poder para gerenciar o atendimento ao paciente, além de comunicação 

aberta, confiança e respeito mútuos para um relacionamento eficaz 

(PETRI, 2010). 

Para que a colaboração interprofissional em uma unidade 

hospitalar de alta complexidade aconteça, ela precisa de suporte 

organizacional ou administrativo (PETRI, 2010). A expectativa e o apoio 

da organização são primordiais para o seu sucesso (D’AMOUR et al., 
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2005; PETRI, 2010; KING et al., 2017) e pode ser reconhecido na forma 

de educação, treinamentos, recursos, recompensas ou incentivos etc. 

(PETRI, 2010). Outro fator organizacional que afeta é a formalidade dos 

controles gerenciais implementados com a finalidade de direcionamento 

e controle das atividades e dos indivíduos. Eles podem ser entendidos 

como mecanismos que influenciam tanto como fatores antecedentes, 

como nos processos e resultados da colaboração entre diferentes 

profissionais. 

2.2.3 Formalidade dos controles gerenciais 

No âmbito organizacional, a formalidade refere-se à 

especificação e uso de políticas, normas e procedimentos de trabalho e 

pode ser distinguida com respeito à interface humana com as coisas (por 

exemplo, instruções sobre determinado equipamento ou tarefa) ou com as 

pessoas (por exemplo, regras de interação interpessoal) (HAGE; AIKEN, 

1967; MORAND, 1995). 

A formalidade é um mecanismo administrativo eficaz, porém 

devem ser consideradas seus efeitos sob duas perspectivas: 

organizacional e individual. Sob a perspectiva organizacional ela pode 

refletir em eficiência de custo, na integridade da informação na tomada 

de decisões, na melhoria da comunicação, na interação e redução de 

vieses, erros de julgamento e inconsistência (VLAAR; VAN DEN 

BOSCH; VOLBERDA, 2006). Sob a perspectiva individual pode 

influenciar no aumento do orgulho do trabalho, no comprometimento, na 

satisfação no trabalho, no empowerment, na melhoria da eficiência e do 

desempenho no gerenciamento de tarefas (DEMING, 1986; ADLER; 

BORYS, 1996). 

Para Adler e Borys (1996) a formalidade em uma organização 

pode ser observada sob dois aspectos: (i) o grau de formalidade que é 

conceituado como a extensão das regras formalizadas que governam o 

comportamento no trabalho e o grau em que elas são aplicadas 

(codificação e uso); e (ii) o tipo de formalidade caracterizado em 

coercitivo e habilitante. A formalidade habilitante propõe que as regras e 

sistemas são projetados para dar suporte aos empregados com a intenção 

de facilitar a estrutura, refinar e conduzir processos de trabalho, além dos 

procedimentos fornecerem uma memória organizacional que captura 

lições aprendidas da experiência (ADLER; BORYS, 1996). Por sua vez, 

a formalidade coercitiva consiste em processos rígidos esboçados para 

coagir a realização de padrões pré-estabelecidos (ADLER; BORYS, 

1996). 
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Considerando que formalidade se refere a especificação e uso de 

mecanismos escritos, sua ênfase nesta pesquisa é dada sobre os controles 

gerenciais existentes em uma UTI. Argumenta-se que dependendo de 

como a formalidade dos controles gerenciais é percebida pode influenciar 

os funcionários a terem respostas emocionais positivas ou negativas 

(ADLER; BORYS, 1996). De acordo com Adler e Borys (1996), as 

percepções dos funcionários são mais positivas quando a formalidade 

permite que eles conduzam melhor suas tarefas, e mais negativas quando 

percebem que os gerentes tentam forçá-los a algo. 

Com relação aos controles gerenciais no âmbito organizacional, 

enfatiza-se que há inúmeras definições na literatura de gestão (SANTOS; 

LUNKES, 2017). A maioria dos autores coincide em destacar o fato de 

que o controle, em específico o gerencial, é qualquer mecanismo ou 

processo pelo qual a organização ou seus representantes direcionam, 

motivam e encorajam os seus membros a agir de maneira desejável para 

alcançar os objetivos organizacionais (OUCHI, 1977, 1979; 

EISENHARDT, 1985; FLAMHOLTZ; DAS; TSUI, 1985; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007; CARENYS, 2010). Este 

processo requer o (i) estabelecimento de normas, supervisão do 

comportamento dos indivíduos, medição dos resultados, avaliação e 

correção de desvios comportamentais (OUCHI, 1979; CARENYS, 2010); 

e (ii) estar ligado a processos de planejamento e de supervisão 

(ANTHONY, 1965; CARENYS, 2010). Assim, entende-se que as 

organizações precisam controlar os indivíduos por meio de mecanismos 

formais (SCOTT; BLAU, 1962) ou cooptá-los na cultura ou nos valores 

da organização (mecanismos informais) (OUCHI, 1979). 

Dentre os vários tipos de controles gerenciais de uma 

organização evidenciados na literatura pode-se citar os controles de: 

resultados, de ação, de pessoal e de cultura (MERCHANT; VAN DER 

STEDE, 2007; HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 2007), conforme 

detalhados no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Classificações dos controles gerenciais 

Objeto de 

controle 
Definição 

Resultados 

Tem por objetivo reforçar a realização de metas por meio de 

monitoramento e recompensa de resultados. Dentre as técnicas 

de controle destacam-se: mensuração de desempenho, 

planejamento, políticas de recompensa e relatórios de 

realização. 

Ação 

Tem por objetivo a prevenção de comportamentos indesejados e 

a promoção de comportamentos desejados para a realização de 

tarefas. Dentre as técnicas de controle destacam-se: guia de 

procedimentos, manuais de operação, supervisão de regras e 

restrições físicas e administrativas. 

Pessoal 

Tem por objetivo o cumprimento dos requisitos do trabalho. 

Dentre as técnicas de controle destacam-se: políticas de 

recrutamento, programas de treinamento, projetos e 

fornecimento de recursos suficientes para o trabalho. 

Culturais 

Tem por objetivo o estabelecimento de controles por meio de 

valores compartilhados, normas e crenças sociais. Dentre as 

técnicas de controle destacam-se: códigos de conduta, 

recompensas com base em grupo e interação. 

Fonte: Adaptado de Haustein, Luther e Schuster (2007). 

De acordo com a literatura, a necessidade de gerencial existe 

devido a três razões principais: (i) falta de direção, pois infere-se que o 

mais provável é que a falta de orientação exista se os objetivos de uma 

organização não forem definidos e comunicados claramente aos 

funcionários; (ii) problemas motivacionais uma vez que estes podem 

fazer com que os funcionários ajam em desacordo com os objetivos da 

organização; e (iii) limitações pessoais que são devido à falta de 

conhecimentos e recursos que diminuem a probabilidade dos funcionários 

tomarem decisões corretas (MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007).  

Ao discutir a formalidade dos controles gerenciais, também se 

faz necessário discutir a noção de informalidade. A informalidade pode 

se referir a maneiras de realizar o trabalho que não são descritas na 

estrutura formal da organização (MORAND, 1995). Nessa definição, a 

informalidade refere-se a padrões de comportamentos que não fazem 

parte da organização formal (MORAND, 1995).  

A informalidade, tanto da estrutura quantos dos controles 

gerenciais de uma organização é socialmente construída, e se faz 

importante dado que é inviável para uma organização depender apenas do 

que é formalmente estabelecido, principalmente quando seu nível de 
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complexidade é elevado, pela sua atividade, crescimento, diversificação 

de produtos/serviços e mercados (NELSON; VASCONCELLOS, 2007). 

Deste modo, se faz importante um equilíbrio da formalidade dos controles 

gerenciais com vistas aos melhores reflexos em suas atitudes e 

comportamentos, o que pode beneficiar indivíduo e organização, 

resultando principalmente em melhor desempenho e maior satisfação no 

trabalho. 

2.2.4 Satisfação no Trabalho 

Há várias décadas a satisfação no trabalho tem sido um tema 

frequentemente estudado na psicologia organizacional e industrial 

(LOCKE et al., 1983). Taylor (1911) no início do século XX, já 

evidenciava preocupação com as necessidades dos trabalhadores 

(exemplo: fadiga e cansaço), e como a redução destas poderiam melhorar 

a produtividade e a satisfação. Na sequência, evidenciou-se o interesse na 

influência dos fatores ambientais como a variedade do trabalho e a 

interação social na fadiga dos trabalhadores. Hoppock (1935), por 

exemplo, foi o primeiro a investigar os fatores que podem afetar a 

satisfação no trabalho, seguido pelo movimento das relações humanas, 

que em resposta às necessidades do mundo nas três primeiras décadas do 

século XX, se preocuparam com a satisfação no trabalho, liderança e 

produtividade (LOCKE, 1976). 

A satisfação no trabalho é definida como qualquer combinação 

de perspectiva psicológica, fisiológica e ambiental que faça com que um 

indivíduo responda se está ou não satisfeito com o seu trabalho 

(HOPPOCK, 1935). Embora ela possa ser influenciada por muitos fatores 

externos é proveniente de algo interno, relacionado com a forma como o 

indivíduo sente, e por isso é enfatizada como um estado emocional 

prazeroso, resultante de algum trabalho ou de experiências nele (LOCKE, 

1969). Em síntese, a satisfação no trabalho refere-se a resposta emocional 

às condições físicas e sociais evidenciadas nos locais e tarefas de trabalho 

(TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; FREZATTI, 2016). 

Com vistas a entender a literatura a respeito da satisfação no 

trabalho, enfatiza-se que os primeiros trabalhos sobre o assunto têm 

relação com três principais enquadramentos teóricos, sendo: (i) teorias de 

conteúdo de satisfação no trabalho; (ii) teorias de processos e de 

discrepâncias de satisfação no trabalho; e (iii) modelos situacionais de 

satisfação no trabalho (LOCKE, 1976; GLISSON; DURICK, 1988; 

THOMPSON, 1993; HOY; MISKEL, 1996), conforme sintetizados na 

Figura 3.
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Figura 3 – Abordagens teóricas sobre satisfação no trabalho 

 
Fonte: Adaptado de Webb (2012). 

Satisfação no trabalho 

Teorias de conteúdo 

As teorias de conteúdo 

tentam explicar a satisfação 

no trabalho em termos de 

necessidades que devem ser 

satisfeitas ou valores que 

devem ser alcançados 

(LOCKE, 1976). 

 

Exemplos: 

 Teoria da hierarquia de 

necessidades de Maslow 

(MASLOW, 1954). 

 Teoria de dois fatores de 

Herzberg (HERZBERG, 

1966)  

Teorias de Processo / Discrepância 

As teorias do processo podem explicar a 

satisfação no trabalho de duas maneiras: 

(1) a diferença entre os resultados de 

trabalho desejados de um indivíduo e o que 

um indivíduo realmente recebe na 

organização ou, (2) a motivação do 

trabalho de um indivíduo e incentivos 

organizacionais (HOY; MISKEL, 1996). 

Exemplos: 

 Modelos subtrativos e multiplicativos 

(VROOM, 1964)  

 Teoria ajuste pessoa-ambiente 

(HOLLAND’S, 1973)  

 Modelo teórico de incentivos-

contribuições (MARCH; SIMON, 1958). 

Modelos Situacionais 

Os modelos situacionais 

investigam como as 

características de tarefas, 

organizacionais e individuais 

(individualmente ou 

combinadas) influenciam a 

satisfação no trabalho (HOY; 

MISKEL, 1996). 

 

Exemplos: 

 Teoria das ocorrências 

situacionais da satisfação no 

trabalho (QUARSTEIN; 

MCAFEE; GALSSMAN, 1992)  

Os preditores de satisfação no 

trabalho de (GLISSON; 

DURICK, 1988). 
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Estes quadros teóricos evidenciam diversas características de 

como abordar a temática de satisfação no trabalho. Contudo, 

pesquisadores continuam com o interesse de entender o nível de 

satisfação no trabalho dos funcionários nas organizações, assim como 

quais as dimensões podem ou não ser razão de satisfação ou insatisfação.  

Nesta perspectiva, Spector (1997) evidenciou duas formas para 

avaliar a satisfação no trabalho, sendo: (i) uma visão global/holística dos 

sentimentos do indivíduo referente ao trabalho, e (ii) uma visão por 

dimensões/multidimensional, sob o entendimento de que a satisfação 

surge da execução de um trabalho com tarefas multivariadas. Em outra 

obra, Spector (2000) destacou três abordagens para explanar as causas ou 

determinantes da satisfação no trabalho: (i) a ambiental, que é relacionada 

à natureza do trabalho e aos aspectos do ambiente da organização; (ii) a 

pessoal, que refere-se às características pessoais (traços de personalidade) 

a qual alega que cada indivíduo possui determinadas características que o 

influenciam a gostar ou não do seu trabalho; e (iii) a interacionista, a qual 

assume que a satisfação no trabalho resulta de uma boa relação entre as 

características ambientais e pessoais dos trabalhadores. Esta última pode 

ser entendida também como interação entre indivíduo e trabalho. 

Além dos fatores descritos, no Quadro 8 é apresentado alguns 

outros encontrados na literatura. 

 

Quadro 8 – Fatores determinantes da satisfação no trabalho 

  Fatores e descrição Referência 

P
es

so
a

l  Pessoais como fatores demográficos = idade e sexo. 

Cunha, Rego e 

Cardoso (2007); 
 Diferenças individuais = afeto positivo, lócus de 

controle, necessidade de motivação e sucesso, entre 

outros. 

O
rg

a
n

iz
a

çã
o

  Autonomia = corresponde à autonomia do 

trabalhador. 

Spector (1997); 

Cunha, Rego e 

Cardoso (2007);  Carreira= a oportunidade de progredir na carreira 

eleva a satisfação no trabalho; reconhecimento; 

estabilidade; oportunidade de desenvolvimento pessoal; 

status; prestígio; 

Continua em... 
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... conclusão. 

O
rg

a
n

iz
a

çã
o

 
 Autonomia = corresponde à autonomia do 

trabalhador. 
Referência 

 Ambiente de trabalho = ambiente físico do trabalho, 

qualidade da interação com colegas e clientes, forma 

como uma organização trata os seus empregados, 

salário justo, benefícios e promoções; segurança no 

emprego, política da empresa justas; grau de confiança 

e a cultura da organização, recursos organizacionais; 

Spector (1997); 

Cunha, Rego e 

Cardoso (2007); 

 Valores relacionados com os resultados do trabalho 

= remuneração; benefícios; políticas e procedimentos 

da organização; segurança e supervisão; 

 Valores relacionados com o trabalho em si = 

oportunidades de progressão e reconhecimento do 

trabalho; a natureza do trabalho em si e da própria 

organização; comunicação; ritmo do trabalho; 

feedback, requisitos de tarefa; 

 Relacionamento com a chefia = bom ou mau 

relacionamento com a chefia; estilo de liderança, 

comunicação; 

 Relações interpessoais com os colegas e natureza do 

trabalho = boas relações com os colegas de trabalho 

contribuem para maiores níveis de satisfação e vice-

versa; comunicação; personalidade; 

In
te

ra
çã

o
 

 Resultado da interação e do ajustamento entre as 

pessoas e a condições de trabalho,  
Spector (1997); 

Cunha, Rego e 

Cardoso (2007); 

 Tipo de vínculo contratual = corresponde ao tipo de 

contrato celebrado entre o colaborador e contratante; ou 

seja, exigências apresentadas para contato social formal 

e informal durante o horário de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Estes fatores são alguns exemplos que podem afetar na satisfação 

no trabalho do indivíduo, e o seu resultado pode gerar determinados 

comportamentos que afetam o funcionamento organizacional, além de ser 

considerada o reflexo do funcionamento da organização. Sustenta esse 

argumento a colocação de Locke (1976), em que a satisfação no trabalho 

pode gerar consequências tanto para o indivíduo quanto para a 
organização, afetando nos aspetos comportamentais e na saúde física e 

mental do trabalhador.  

Salienta-se, portanto, que a satisfação no trabalho é uma das 

variáveis individuais mais estudadas na literatura organizacional, por 

influenciar o funcionamento da organização e contribuir para o aumento 
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da produtividade dos funcionários. Nessa linha é apresentado no Quadro 

9 uma síntese de estudos realizados sobre satisfação no trabalho e TIS. 

 

Quadro 9 – Estudos anteriores sobre TIS e satisfação no trabalho 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Brunetto e 

Farr-

Wharton 

(2002) 

Identificar os fatores que 

foram significativos na 

determinação da satisfação no 

trabalho dos oficiais de 

polícia no início de carreira e 

investigar como a identidade 

social pode explicar os 

resultados de satisfação no 

trabalho. 

Pesquisa realizada por meio 

de 2 métodos: (1) Focus 

Group com policiais 

australianos, (2) aplicação de 

um instrumento com 7 temas: 

controle, trabalho em si, 

política organizacional, 

promoção, pagamento, 

colegas de trabalho e os 

clientes. Compreendendo 61 

itens no total, sendo que 178 

questionários foram válidos.  

Van Dick et 

al. (2004) 

Demonstrar a relação entre a 

identificação organizacional, 

satisfação no trabalho e um 

dos fenômenos do 

comportamento 

organizacional (volume de 

intenções). 

Pesquisa com participantes 

de 4 grandes empresas na 

Alemanha: (1) 358 

funcionários de um grande 

banco de Hessia; (2) 107 

funcionários de um banco; 

(3) 211 agentes de Call 

Center; (4) 459 funcionários 

de um hospital. Os 

questionários tinham 

diferentes itens de 

identificação como 

cognitivo, afetivo e 

avaliativo. A análise dos 

dados consistiu em uma série 

de análises fatoriais. 

Loi; Yue e 

Foley (2004) 

Examinar o efeito de 

identificação profissional em 

diversas atitudes de trabalho e 

explorar a moderação dos 

papéis de gênero e de posse 

organizacional. 

Pesquisa com questionário 

aplicados a 514 advogados 

de Hong Kong. Foram 

testadas 9 hipóteses por meio 

de análise fatorial 

confirmatória e outros testes. 

Continua em... 
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... continuação. 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Van 

Knippenberg 

e Sleebos 

(2006) 

Averiguar como o 

comprometimento e a 

identificação organizacional 

se diferenciam, e como isso é 

refletido na atitude dos 

funcionários. 

Pesquisa baseada em 

questionários aplicados a 133 

docentes de uma 

universidade holandesa. Foi 

realizado análise fatorial 

confirmatória e análise da 

estatística descritiva. 

Moura et al. 

(2009) 

Examinar o papel da 

identificação organizacional e 

satisfação no trabalho em 

relação ao volume de 

intenções. Testar 2 modelos: 

(1) se o impacto da 

identificação organizacional 

sobre o volume de intenção é 

mediado pela satisfação no 

trabalho; (2) se o impacto da 

satisfação no trabalho sobre o 

volume de intenção é 

mediado pela identificação 

organizacional. 

Pesquisa realizada no Japão e 

no Reino Unido com 7 

amostras distintas nos dois 

países com 1367 

questionários válidos.  

Topa; 

Morales e 

Moriano 

(2009) 

Analisar os efeitos da 

percepção de violação do 

contrato psicológico e a 

identidade social sobre o 

comportamento 

organizacional do cidadão e a 

satisfação no trabalho de 

soldados espanhóis.  

Pesquisa longitudinal em 2 

fases: (1) quando todos os 

candidatos (566) entraram 

em seus centros de formação; 

(2) quando os restantes (153) 

estavam prestes a renovar seu 

contrato de trabalho. Foram 

realizadas análises de 

correlação e de equações 

estruturais. 

Madera, 

King e Hebl 

(2012) 

Explorar a influência de 

gerenciamento de identidade 

social do trabalho sobre as 

percepções da discriminação, 

a satisfação no trabalho e o 

volume de intenções. 

Pesquisa com questionário 

aplicados a 211 participantes. 

Dados testados por meio de 

análise fatorial confirmatória 

e análise de equações 

estruturais.  

Continua em... 
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... conclusão. 

Autor (es) Objetivo Metodologia 

Oktug 

(2013) 

Analisar os efeitos 

moderadores da idade e do 

tempo de trabalho na relação 

entre a identificação 

organizacional e satisfação no 

trabalho. 

Pesquisa realizada com 

aplicação de questionários a 

180 assistentes de vendas no 

setor de roupas prontas em 

Istambul. Os dados foram 

tratados por meio de análise 

de correlação e de regressão. 

Tuzun 

(2013) 

Analisar a relação entre os 

níveis de satisfação de 

comunicação organizacional, 

identificação e satisfação no 

trabalho. 

Pesquisa realizada com 304 

funcionários das companhias 

de seguros na Turquia. 

Dados tratados por meio de 

estatística descritiva, análise 

de correlação e análise 

fatorial confirmatória. 

Loi, Chan e 

Lam (2014) 

Examinar a influência da 

troca de líderes na 

identificação organizacional 

dos funcionários e na 

satisfação no trabalho. 

Pesquisa realizada em duas 

empresas na China com um 

total de 687 questionários 

coletados em dois momentos 

do ano de 2010. 

Basar e 

Basin (2015) 

Investigar o potencial efeito 

preditivo da identificação 

organizacional sobre a 

satisfação no trabalho e para 

determinar o papel 

moderador de percepções de 

política organizacional. 

Pesquisa realizada por meio 

de questionário aplicados a 

363 funcionários de uma 

fábrica de eletrodomésticos 

na Turquia. Os dados foram 

analisados por meio de 

equações estruturais. 

Karanika-

Murray et al. 

(2015) 

Fornecer uma compreensão 

de como a identificação 

organizacional relaciona-se 

com a satisfação no trabalho. 

Pesquisa realizada no Reino 

Unido com questionário 

aplicado a 177 funcionários. 

Saha; 

Kumar e 

Sikder 

(2015) 

Investigar a relação da 

identidade social e a 

satisfação no trabalho de 

bancários de bancos públicos 

e privados de Dhaka. 

Pesquisa utilizou fatorial 

para identidade social e 

satisfação no trabalho entre 

100 bancários.  

Makowski e 

Bebenroth 

(2016) 

Investigar quais fatores 

influenciam a satisfação no 

trabalho por repatriados 

japoneses. 

Pesquisa realizada por meio 

de questionário aplicados a 

90 participantes japoneses 

com experiência de trabalho 

internacionais e no Japão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Dentre os 14 artigos evidenciados na busca que aplicaram a TIS 

e satisfação no trabalho, destacam-se quatro deles com ênfase na variável 

de identidade social, sendo eles: (i) Loi, Yue e Foley (2004) evidenciaram 

que no contexto organizacional a identificação profissional é suscetível 

de exercer impacto significativo sobre as atitudes de trabalho entre os 

profissionais dado que é uma forma mais saliente da identidade social; 

(ii) Topa, Morales e Moriano (2009) observaram que a identidade social 

atua como mediadora dos efeitos da percepção de não conformidade nos 

resultados, além de que os indivíduos que se sentem muito identificados 

com a organização mostram um alto nível de satisfação com o 

cumprimento das promessas relacionadas ao salário e um trabalho fixo; 

(iii) Madera, King e Hebl (2012) concluíram que a manifestação de uma 

identidade de equipe no trabalho está relacionada com a menor percepção 

de discriminação e que a supressão de uma identidade de grupo está 

relacionada com maior percepção de discriminação; e (iv) Saha, Kumar e 

Sikder (2015) concluíram que há correlação positiva entre a identidade 

social e a satisfação no trabalho além de que existe correlação entre auto-

orientação e orientação por grupos de funcionários dos bancos públicos e 

privados da cidade de Dhaka. 

Os outros dez estudos restantes enfatizaram como variável da 

TIS a identificação social da seguinte maneira: (i) Brunetto e Farr-

Wharton (2002) investigaram junto a alguns policiais se fatores como 

satisfação com colegas oficiais e a supervisão que recebem, aumenta a 

satisfação no trabalho dos funcionários em início de carreira, mas em 

contraste observaram que a insatisfação com a clientela, com a forma de 

pagamento e com as políticas de gestão organizacional são fatores que 

afeta na satisfação; (ii) Van Dick et al. (2004) concluíram que a 

identificação organizacional contribui para a satisfação no trabalho e que, 

por sua vez explica as intenções de um empregado em sair da 

organização; (iii) Van Knippenberg e Sleebos (2006) verificaram que 

ocorre divergências de padrão de relacionamento para identificação 

organizacional e compromisso e sugeriram que, embora sejam 

parcialmente sobrepostos estes fatores refletem diferentes aspectos da 

relação entre indivíduo e organização assim como a satisfação no 

trabalho; (iv) Moura et al. (2009) mostraram que a satisfação no trabalho 

pode afetar os sentimentos sobre a organização como um todo, e a 
evidência sugere que este, por sua vez, afeta a intenção de desligamento 

do indivíduo da organização; (v) Oktug (2013) verificou que a idade não 

modera a relação entre a identificação organizacional e satisfação no 

trabalho dos funcionários, mas o tempo de empresa sim; (vi) Tuzun 

(2013) concluiu que além das conexões positivas entre a identificação 
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organizacional e a satisfação no trabalho, há também níveis de 

identificação que podem predizer a satisfação e com isso destaca a 

relevância da identidade social para a satisfação no trabalho nas 

organizações; (vii) Loi, Chan e Lam (2014) apontaram que a qualidade 

da troca dos líderes tem uma relação positiva com a identificação 

organizacional dos funcionários e que esta, atua como mediadora entre 

troca de líderes e satisfação no trabalho; (viii) Basar e Basin (2015) 
apontam que a identificação organizacional e as percepções de políticas 

organizacionais são importantes preditores de satisfação no trabalho, pois 

enquanto a identificação organizacional prediz positivamente a satisfação 

no trabalho, a percepção de política organizacional prediz negativamente; 

(ix) Karanika-Murray et al. (2015) constataram um efeito indireto e 

positivo da identificação organizacional via engajamento no trabalho 

(vigor, dedicação e absorção no trabalho) na satisfação no trabalho; e (x) 

Makowski e Bebenroth (2016) constataram que repatriados japoneses 

possuem um alto nível de identificação organizacional, além de que são 

mais satisfeitos quando trabalham em empresas com sistema de negócio 

ocidental.  

De acordo com o descrito destaca-se que a maioria dos trabalhos 

enfatizaram a abordagem da identificação organizacional, aplicados em 

diferentes tipos de organizações e com metodologias predominantemente 

quantitativas. Por isso, à luz dessas considerações, vale ratificar que se 

faz indispensável a realização de estudos qualitativos nesta área, com 

vistas a entender como a satisfação no trabalho pode ser influenciada pela 

identidade social manifestada em diferentes relações intergrupais em 

interação com os controles gerenciais. 

2.3 POSICIONAMENTO TEÓRICO 

A Teoria da Identidade Social tem suas raízes na psicologia 

social e tenta explicar as cognições e comportamentos dos indivíduos nas 

interações intergrupais (TAJFEL; TURNER, 1979). Os primeiros estudos 

da TIS foram aplicados para entender como o contexto social afeta as 

relações intergrupais, contudo, com o avanço das pesquisas a atenção foi 

redirecionada com a finalidade de entender também os processos 

intragrupo (TURNER et al., 1987; HORNSEY, 2008). Esses 

refinamentos foram formalizados por Turner et al. (1987), sob o escopo 

de uma nova vertente teórica, a Teoria da Autocategorização. 

A TIS se sustenta sob três elementos fundamentais: (i) a 

categorização social entendida como um processo de sistematização e 

ordenação do ambiente social; (ii) a identificação social relacionada à 
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medida em que um indivíduo experimenta um sentimento de unidade com 

um grupo e; (iii) a comparação social referente ao fato de que os 

indivíduos procuram construir uma identidade social positiva mediante o 

cotejamento das características do seu grupo, com os demais (TAJFEL; 

TURNER, 1979; HOGG; ABRAMS, 1990). Em síntese, a TIS procura 

elucidar a construção da identidade social no âmbito das relações 

intergrupais, enfatizando os processos que delimitam uma determinada 

identificação. 

Dentre algumas abordagens de aplicação da TIS, mencionam-se 

as relacionadas a entender os tipos de self e identidade; a diferenciação 

baseada em protótipos; as influências por meio da liderança; as 

motivações de identidade social; o comportamento coletivo e o protesto 

social; a resolução de dilemas sociais; as emoções intergrupais; as 

relações intergrupais e harmonia social (HOGG; ABRAMS; BREWER, 

2017). Nesta última temática, em especial, os pesquisadores buscam 

identificar as condições que influenciam os membros de um grupo a 

discriminar em favor do seu (endogrupo - o grupo a que o indivíduo 

pertence) e contra os outros (exogrupos - os grupos exteriores aos quais o 

indivíduo não pertence) (TAJFEL; TURNER, 1979).  

No âmbito organizacional, os indivíduos podem se identificar 

com diferentes focos de identidade social como, por exemplo, 

profissionais, ocupacionais e organizacionais (VAN KNIPPENBERG; 

VAN SCHIE, 2000; ASHFORTH; JOHNSON, 2001; BURFORD, 2012). 

Cada uma dessas identidades é um foco importante para os indivíduos no 

trabalho, uma vez que podem moldar sua autodefinição e, em última 

análise, motivar seus comportamentos (ASHFORTH; JOHNSON, 2001).  

Em uma organização hospitalar, por exemplo, considerada como 

um ambiente complexo devido à estrutura altamente diferenciada, 

caracterizada pela grande especialização e divisão do trabalho 

(D’AMOUR et al., 2005), percebe-se com maior nitidez as características 

dos grupos, em especial, os tipificados pela identidade profissional 

(medicina, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, entre outras), setor 

(clínicos, cirúrgicos, pediatria, UTI etc.), por background (clínicos e 

administradores) ou até por equipes de especialidades (cardiologia, 

gastroenterologia, ginecologia, pediatria, entre outras).  

É sob a compreensão da relação entre profissionais de distintas 
identidades sociais que se pode constatar disputas entre os grupos de 

prestadores de serviços de saúde, em especial, entre médicos e 

enfermeiros (D’AMOUR et al., 2005). É também, entre estes 

profissionais que nos últimos anos tem sido incentivada a prática da 

colaboração (D’AMOUR et al., 2005) para a melhoria na comunicação e 
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nos cuidados dos pacientes; redução de complicações e tempo de 

permanência hospitalar; redução de custos; além da satisfação dos 

pacientes e dos próprios profissionais (BAGGS et al., 2004; PETRI, 2010; 

MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). Para que isso ocorra 

se faz necessário que os indivíduos trabalhem suas identificações com a 

equipe e até mesmo a identificação organizacional. 

A colaboração entre médicos e enfermeiros pode influenciar e ser 

influenciada por fatores físicos e estruturais da organização (D’AMOUR 

et al., 2005). Um destes fatores é o nível de formalidade dos controles 

gerenciais, os quais são estabelecidos pelos gestores para influenciar o 

desempenho e o comportamento das pessoas (FLAMHOLTZ, 1983), a 

fim de colocar em prática as estratégias da organização para que atinja 

seus objetivos. 

Adler e Borys (1996) argumentam que as percepções dos 

funcionários a respeito da formalidade dos controles gerenciais podem ter 

variações. Dependendo do nível de formalidade, as respostas emocionais 

são mais positivas (quando ela permite que eles conduzam melhor suas 

tarefas) ou negativas (quando percebem que os gerentes tentam forçá-los 

a algo) (ADLER; BORYS, 1996). 

Em algumas situações como no caso das atividades de uma UTI, 

conforme a formalidade dos controles gerenciais seja percebida pelos 

profissionais ela pode influenciar para que tenha mais ou menos 

colaboração interprofissional assim como maior ou menor coesão da 

equipe multiprofissional. Isso porque a formalidade de alguns tipos de 

controle auxilia na fluidez da comunicação e nos compartilhamentos de 

informações, de tomada de decisão, de responsabilidade e objetivos, e 

isso faz com que os profissionais a percebam positivamente.  

Neste exposto, destaca-se que dependendo da formalidade 

atribuída a estes controles, diferentes respostas são evidenciadas dos 

respondentes. Argumenta-se também que estes mecanismos podem afetar 

na satisfação do trabalhador visto que pode ser uma resposta emocional 

às condições físicas e sociais nos locais e tarefas de trabalho (TARRANT; 

SABO, 2010; PALOMINO; FREZATTI, 2016). 

No que concerne a satisfação, os enfermeiros e médicos podem 

percebê-la por meio de fatores distintos. Os enfermeiros, por exemplo, 

tendem a sentir-se mais satisfeitos quando percebem autonomia na 
execução do trabalho, além de boa interação e bom relacionamento com 

os colegas de trabalho, em especial com os médicos (SLAVITT et al., 

1978; STAMPS et al., 1978). Por sua vez, os médicos podem sentir maior 

satisfação por terem bom relacionamento com pares, com os colegas de 

trabalho, em especial os enfermeiros, bem como com os pacientes; além 
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da disposição de todos os recursos organizacionais de que precisam para 

o cumprimento do trabalho (LICHTENSTEIN, 1984). Desse modo, 

observa-se que a satisfação no trabalho se constitui a partir de várias 

influências, mas os fatores de relacionamentos interprofissionais são de 

grande relevância. 

Face ao exposto, este estudo adota como posicionamento teórico 

que, em uma UTI, as relações de colaboração interprofissional entre 

membros de dois grupos de identidade social distinta (médicos e 

enfermeiros) interagem com a formalidade dos controles gerenciais, 

podendo influenciar na manifestação da identidade social de equipe 

multiprofissional de forma mais saliente e, consequentemente, afetar na 

satisfação no trabalho desses profissionais. 
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3 METODOLOGIA 

Com vistas a responder a problemática deste estudo, este capítulo 

apresenta: o posicionamento metodológico; o delineamento da pesquisa; 

as proposições da pesquisa; os construtos da pesquisa; o instrumento da 

pesquisa; as características do estudo; os procedimentos de coleta dos 

dados; os procedimentos de análise dos dados; o desenho de pesquisa; e 

as limitações da pesquisa. 

3.1 POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

Paradigmas de pesquisa podem ser compreendidos como crenças 

e pressupostos que o pesquisador tem acerca da realidade observada, a 

respeito de como as coisas são (ontologia) e da forma como ele acredita 

que o conhecimento humano é construído (epistemologia) (BURRELL; 

MORGAN, 1979). Desse modo, essas crenças e pressupostos é que 

direcionam a metodologia de pesquisa - estratégia de pesquisa, métodos 

de coleta e de análise dos dados. 

No contexto das ciências sociais uma das classificações 

paradigmáticas mais reconhecidas é de Burrell e Morgan (1979), que 

abordam os paradigmas em termos de quatro amplas visões de mundo: 

funcionalista, interpretativista, humanista radical e estruturalista radical. 

Estas visões são enquadradas em paradigmas objetivos (funcionalista e 

estruturalista radical) e paradigmas subjetivos (interpretativista e 

humanista radical). Assim, cada um desses quatro paradigmas define os 

fundamentos de modos opostos de análise social e possui implicações 

radicalmente diferentes para os estudos das organizações. Estes 

paradigmas são analisados sob quatro dimensões: ontologia, 

epistemologia, natureza humana e natureza metodológica (BURREL; 

MORGAN, 1979). 

No tocante à posição ontológica do pesquisador evidencia-se na 

literatura duas opções: a realista e a nominalista (BURREL; MORGAN, 

1979). Este estudo pauta-se na alternativa ontológica realista a qual 

postula que o mundo social externo à cognição do pesquisador é 

composto de estruturas concretas, reais e relativamente imutáveis, 

(BURREL; MORGAN, 1979). Assim, identifica-se esta lente para 
observar o fenômeno objeto deste estudo, sob a perspectiva dos 

profissionais médicos e enfermeiros. 

Em relação ao direcionamento epistemológico, este estudo 

sustenta-se pela visão positivista que procura explicar e predizer o que 

acontece no mundo social pela busca de regularidades e relações causais 
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entre seus elementos constituintes (BURREL; MORGAN, 1979). Desse 

modo, há o interesse de se entender de forma detalhada como se manifesta 

a identidade social de indivíduos de grupos distintos quando das relações 

de colaboração em interação com a formalidade dos controles gerenciais 

da organização. Outro complemento é que, conforme se manifestam estas 

interações (relações de colaboração e controles gerenciais) os indivíduos 

podem se sentir mais ou menos satisfeitos com o trabalho, com as relações 

intergrupais e o ambiente em si. 

A natureza humana considera os aspectos do determinismo ou do 

voluntarismo para analisar a natureza das relações entre o homem e a 

sociedade na qual ele está inserido, sendo considerados elementos 

essenciais às teorias sociais (BURREL; MORGAN, 1979). No primeiro 

aspecto, o homem e suas atividades são determinados pela situação ou 

pelo ambiente, enquanto no voluntarista, o homem é autônomo e possui 

livre arbítrio (BURREL; MORGAN, 1979). Nessa direção, este estudo 

respalda-se na natureza humana determinista, dado que as relações de 

colaboração interprofissional entre médicos e enfermeiros podem 

influenciar e ser influenciadas pelos mecanismos de controle do ambiente 

no qual estiverem em interação.  

Sob a perspectiva metodológica, tem-se as abordagens 

nomotética ou ideográfica. A primeira enfatiza a importância da pesquisa 

baseada em protocolos sistemáticos e técnicos, enquanto a abordagem 

ideográfica ressalta que o próprio subjetivo do indivíduo revela sua 

natureza e características ao longo da investigação (BURREL; 

MORGAN, 1979). Nesta direção, esta pesquisa respalda-se sob o aspecto 

nomotético pelo qual é possível obter conhecimento da realidade das 

relações de colaboração interprofissional, da formalidade dos controles 

gerenciais, da manifestação da identidade social e da satisfação no 

trabalho dos indivíduos a partir das entrevistas e observações 

semiestruturadas. 

Por fim, neste estudo adota-se como orientação o paradigma 

funcionalista que tem como finalidade buscar explicações racionais para 

o mundo social; usa métodos das ciências naturais para problemas sociais 

(BURRELL; MORGAN, 1979). Em síntese, nesta pesquisa busca-se 

compreender como ocorre a manifestação da identidade social de um 

indivíduo que esteja em circunstâncias intergrupal de colaboração e que 
esta influencie ou seja influenciado pelo uso dos controles gerenciais em 

uma organização. Dessa interação, pode refletir no indivíduo determinado 

tipo de identidade social além de maior ou menor satisfação para com o 

seu trabalho em uma unidade hospitalar de alta complexidade.  
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é categorizada como qualitativa, a qual permite “a 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos” (RICHARDSON, 

2012, p. 90). Sob essa perspectiva, se aborda o problema de forma 

qualitativa devido à busca de interpretações, na realidade de uma UTI de 

como se manifesta a identidade social nas relações entre os indivíduos no 

âmbito grupal, sua interação com a formalidade dos controles gerenciais 

e o reflexo na satisfação do indivíduo para com o trabalho.  

No tocante à abordagem relacionada ao objetivo do estudo, sua 

classificação é de caráter exploratória e descritiva (COOPER; 

SCHINDLER, 2010; GRAY, 2012; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2013). Para Gray (2012), pesquisas exploratórias são realizadas quando 

se sabe pouco sobre dado fenômeno e, ao explorar o assunto, o 

pesquisador decide se a investigação é viável ou não. Assim, este estudo 

se configura como tal por buscar compreender como a identidade social 

se manifesta em contextos intergrupais em uma UTI. Ademais, os 

resultados desta pesquisa fornecem uma descrição abrangente de como 

membros de identidades sociais distintas colaboram e interagem com a 

formalidade dos controles gerenciais existentes no ambiente e refletem na 

satisfação no trabalho do indivíduo. 

Estas classificações se justificam ainda pelo fato de serem 

investigadas as interações entre os construtos propostos. Conforme a 

discussão teórica desenvolvida na revisão da literatura evidenciou-se que 

há algumas relações para a situação proposta, contudo, não foram 

constatadas obras que abordaram o contexto global do modelo de 

pesquisa, razão que suscita a consecução deste estudo. Salienta-se ainda 

que pesquisas que relacionam elementos da TIS com variáveis 

organizacionais no âmbito não laboratorial (experimental) são ainda 

incipientes. Assim, é relevante acrescentar à ciência, o comportamento 

observado dessa realidade. 

Quanto aos procedimentos técnicos adotou-se o método de 

estudo de caso. Esta técnica é considerada adequada quando se busca 

investigar o como e o porquê de um fenômeno em contexto real, 

apreender a sua complexidade a partir de sua 

singularidade/particularidade e entender sua articulação e interação nos 

seus contextos (STAKE, 2007). Neste estudo, seu uso se deve ao interesse 

de uma investigação com profundidade, completa e contextual, de 
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situações resultantes das relações entre membros de dois grupos de 

identidade social distinta em uma UTI. 

3.3 PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 

O ambiente de trabalho compreende constantes interações 

coletivas entre os indivíduos, as quais podem assumir diferentes formas, 

sendo uma delas a colaboração (THOENIG, 1998). Quando indivíduos de 

dois grupos de identidade social profissional distintas interagem percebe-

se a colaboração interprofissional que envolve diversos aspectos como 

compartilhamentos e parceria, os quais devem ser facilitados pela 

comunicação (D’AMOUR et al., 2005). Em linhas gerais, a colaboração 

pode ser entendida como um processo humano e, também, como uma 

articulação que implica cooperação, e integra diversas categorias 

profissionais para o trabalho coletivo em diferentes contextos de prática 

(D’AMOUR et al., 2005).  

A UTI é uma unidade de alta complexidade dentro de um 

hospital, destinada a pacientes graves ou de risco que requerem atenção 

profissional especializada, materiais específicos e tecnologias necessárias 

ao diagnóstico, monitorização e terapia contínua (RESOLUÇÃO nº 7, 

2010). Essas características, assim como outras relacionadas a estrutura 

do ambiente podem afetar a colaboração interprofissional (D’AMOUR et 

al., 2005). Dentre uma delas pode-se citar o nível de formalidade dos 

controles gerenciais que são implementados com a finalidade de 

direcionamento de atenção, motivação e encorajamento dos indivíduos 

para agir de forma a apoiar os objetivos da organização (OUCHI, 1977, 

1979; EISENHARDT, 1985; FLAMHOLTZ; DAS; TSUI, 1985; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007; CARENYS, 2010). Conforme 

o grau de determinados mecanismos se pode ter maiores estímulos para a 

colaboração interprofissional na equipe multiprofissional. 

A literatura de gestão apresenta dois fluxos de pesquisas acerca 

da formalidade no âmbito organizacional, que são as avaliações positivas 

e as avaliações negativas (ADLER; BORYS, 1996). Assim, dependendo 

do nível de formalidade, os indivíduos podem apresentar atitudes 

positivas quando ela permitir que eles desempenhem melhor suas tarefas, 

e negativas, quando a alta gestão tentar coagir as suas ações (ADLER; 

BORYS, 1996). Nesse contexto, conjectura-se que: 

Proposição 1: As relações de colaboração interprofissional 
interagem com a formalidade dos controles gerenciais em um 

ambiente complexo. 
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Entender como se dá a interação entre a colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais em uma UTI 

permite compreender a manifestação da saliência da identidade social dos 

indivíduos em determinadas situações. Isso porque, as identidades sociais 

podem estar relacionadas à organização como um todo, a subgrupos como 

sua unidade ou equipe de trabalho, e a profissão (VAN KNIPPENBERG; 

VAN SCHIE, 2000; ASHFORTH; JOHNSON, 2001; BURFORD, 

2012). Dependendo do contexto, uma das identidades sociais pode-se 

tornar mais saliente, produzindo assim uma hierarquia de identidades 

aninhadas (HOGG; TERRY, 2001). 

Embora várias identidades se tornem salientes por causa de pistas 

contextuais, algumas tendem a ser mais acessíveis do que outras pelo fato 

de serem mais valorizadas ou importantes (HOGG; TERRY, 2001). Essa 

acessibilidade se refere a força da identidade e pode ser descrita como 

uma associação entre o senso de identidade de um indivíduo e sua 

identidade social (FOREHAND; DESHPANDE; REED, 2002). Neste 

contexto, conjectura-se que quando reunidos em equipes 

multiprofissionais, os indivíduos de identidades sociais profissionais 

distintas, por vezes, tendem a se manifestar mais salientes a de sua 

unidade ou equipe de trabalho em comparação com a identidade social de 

formação profissional. Assim, supõe-se teoricamente que: 

Proposição 2: A interação entre a colaboração interprofissional 

e a formalidade dos controles gerenciais influencia na 
manifestação de forma mais saliente da identidade social de 

equipe multiprofissional em um ambiente complexo. 

Os resultados atitudinais, sejam eles positivos ou negativos 

atribuídos à formalidade são, por vezes, devido a um desalinhamento dos 

requisitos da tarefa e da organização e/ou desenho do trabalho (ADLER; 

BORYS, 1996). Os funcionários podem reagir positivamente quando 

altos níveis de formalidade estiverem associados a tarefas rotineiras e 

quando baixos níveis estiverem associados a tarefas não rotineiras 

(ADLER; BORYS, 1996). Contudo, se houver muitos procedimentos 

aplicados com demasiada rigidez pode-se afetar a autonomia do indivíduo 

o que implicará em menor satisfação e desmotivação (ADLER; BORYS, 

1996).  

A satisfação no trabalho pode ser compreendida como uma 

resposta emocional às condições físicas e sociais nos locais e tarefas de 

trabalho (TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; FREZATTI, 2016), 

além de estar associada a componentes afetivos relativos às relações entre 

as pessoas no local de trabalho. Ela depende do nível com que o indivíduo 
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consegue obter os elementos que ele considera relevante a partir de suas 

experiências para assim satisfazer suas necessidades e objetivos 

(TAMAYO, 2000), além de depender do contentamento da relação com 

colegas, chefia, salário, com o tipo de trabalho realizado e com 

oportunidades de promoção e carreira.  

A satisfação no trabalho de um indivíduo, portanto, pode ser 

influenciada pelas interações entre as relações colaborativas de indivíduos 

de grupos profissionais distintos - médicos e enfermeiros, e o nível 

percebido de formalidade dos controles gerenciais que são estabelecidos 

no ambiente da UTI. Assim, pressupõe-se teoricamente que: 

Proposição 3: A interação entre a colaboração interprofissional 

e a formalidade dos controles gerenciais influenciam na 

satisfação no trabalho dos profissionais em um ambiente 

complexo. 

Destacadas as proposições a serem testadas, é evidenciado na 

sequência os construtos da pesquisa. 

3.4 CONSTRUTOS DA PESQUISA 

Construtos são definidos como uma imagem ou ideia abstrata 

elaborada especificamente para uma determinada pesquisa e/ou 

construção de teoria e são construídos ao combinar os conceitos mais 

simples e concretos, principalmente quando a ideia ou imagem que se 

pretende transmitir não está diretamente sujeita a observação (COOPER; 

SHINDLER, 2010). Nesse entendimento, os construtos podem ser 

compreendidos como um conjunto de conceitos, categorias e/ou variáveis 

que representam uma teoria, e são operacionalizados de forma a 

investigar empiricamente os conceitos teóricos que representam 

(COOPER; SHINDLER, 2010). 

Na sequência são apresentados os construtos da pesquisa, sua 

definição constitutiva e operacional e as respectivas referências.  

3.4.1 Construto - Colaboração Interprofissional 

As relações intergrupais podem ser entendidas como a interação 
- coletiva ou individual - entre indivíduos pertencentes a diferentes grupos 

sociais (SHERIF, 1966; TAJFEL, 1982) que podem ser influenciadas por 

distintos fatores. As relações intergrupais podem acontecer no ambiente 

de trabalho, o qual é definido com constantes interações coletivas entre 

os indivíduos. Estas interações podem assumir diferentes formas, uma 
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delas é a colaboração (THOENIG, 1998), que se baseia na premissa de 

que os indivíduos desejam ou precisam trabalhar juntos para oferecer 

melhores serviços e terem melhores resultados.  

Dentre as diversas definições evidenciadas na literatura, pode-se 

sintetizar que a colaboração médico-enfermeiro é um processo 

interpessoal em que ambas as partes se apresentam com objetivos 

compartilhados, devendo possuir a mesma capacidade de tomada de 

decisão, responsabilidade e poder para gerenciar o atendimento ao 

paciente, além de comunicação aberta, confiança e respeito mútuos para 

um relacionamento eficaz (PETRI, 2010). Por sua vez, dentre as práticas 

de colaboração interprofissional incluem elementos como 

responsabilidade, tomada de decisão, coordenação, comunicação, 

cooperatividade, compartilhamentos, assertividade, autonomia, confiança 

mútua e respeito (CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH 

COLLABORATIVE, 2010) que permitem a influência sinérgica de 

conhecimento e habilidades entre os indivíduos.  

Em síntese, a colaboração interprofissional é considerada como 

forma de reduzir a competição entre profissionais e substituir o 

desequilíbrio nas relações de poder no cuidado em saúde, por relações de 

parceria interprofissional e responsabilidade coletiva (D’AMOUR et al., 

2008). Ademais, é preconizada como possibilidade de otimizar os 

serviços, fortalecer os sistemas e incitar melhorias de resultados na 

assistência à saúde. 

Com base nesses esclarecimentos, apresenta-se no Quadro 10 as 

definições constitutivas e operacionais e os elementos de análise para o 

construto de colaboração interprofissional.
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Quadro 10 – Colaboração interprofissional 

Colaboração interprofissional: É um processo interpessoal em que ambas as partes (médicos e enfermeiros) se apresentam com 

objetivos compartilhados, devendo possuir a mesma capacidade de tomada de decisão, responsabilidade e poder para gerenciar o 

atendimento ao paciente, além de comunicação aberta, confiança e respeito mútuos para um relacionamento eficaz (PETRI, 2010). 

Categorias de 

análise 
Definição constitutiva Elementos e Definição Operacional 

Coleta de 

dados 

Comunicação 

Refere-se a uma situação em que os 

profissionais se comunicam de 

forma aberta, colaborativa e 

responsiva (O’DANIEL; 

ROSENSTEIN, 2008).  

Abertura: Medida em que os membros de um grupo 

acreditam que podem falar com os membros de outro, sem 

medo de repercussões (MANOJLOVICH; DECICCO, 

2007; MANOJLOVICH; ANTONAKOS; RONIS, 2009).  

Entrevistas e 

observações 

Precisão: Medida em que os membros de um grupo 

acreditam que a informação transmitida pelos membros de 

outro, é precisa (MANOJLOVICH; DECICCO, 2007; 

MANOJLOVICH; ANTONAKOS; RONIS, 2009). 

Pontualidade: Medida em que os membros de um grupo 

acreditam que a informação sobre um atendimento é 

retransmitida prontamente aos membros de outro grupo 

(MANOJLOVICH; DECICCO, 2007; MANOJLOVICH; 

ANTONAKOS; RONIS, 2009). 

Compreensão: Medida em que os membros de um grupo 

acreditam que a comunicação na unidade é eficaz e 

abrangente (MANOJLOVICH; DECICCO, 2007; 

MANOJLOVICH; ANTONAKOS; RONIS, 2009). 

Continua em ... 
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Conclusão ... 

Categorias de análise Definição constitutiva Elementos e Definição Operacional 
Coleta de 

dados 

Compartilhamento  

Processo que depende 

da interação e relações 

entre as pessoas 

(USHIRO, 2009). 

Informações: refere-se à medida em que as informações são 

transmitidas aos pares e colegas em um relacionamento 

interprofissional (USHIRO, 2009).  

Entrevistas 

e 

observações 

Tomada de decisão: as perspectivas dos profissionais são 

levadas em consideração durante o planejamento de 

intervenções destinadas a resolver problemas de atendimento ao 

paciente e das situações da unidade (PETRI, 2010). 

Responsabilidade: todos os profissionais envolvidos 

cooperam no processo de colaboração interprofissional e tem 

responsabilidade pelo resultado (D’AMOUR et al., 2005; 

PETRI, 2010; KING et al., 2017). 

Objetivos: compartilhamento de objetivos, metas ou visões é 

necessário para garantir que os profissionais sejam unidos e 

trabalhem em prol de um resultado comum (D’AMOUR et al., 

2005; PETRI, 2010; KING et al., 2017). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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A colaboração interprofissional é de grande preocupação no setor 

de saúde, e tem sido uma discussão chave na melhoria da qualidade da 

atenção à saúde (D’AMOUR et al., 2005; PETRI, 2010; KING et al., 

2017). Ela reflete na UTI e em toda a organização hospitalar, 

potencializando a melhoria da produtividade e da eficiência da equipe por 

meio de uma coordenação aprimorada dos serviços ao paciente 

(D’AMOUR et al., 2005), na consequente redução de custos (BAGGS et 

al., 2004; PETRI, 2010; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 

2017), além de ser essencial para a sobrevivência organizacional (PETRI, 

2010). 

3.4.2 Construto - Formalidade dos controles gerenciais 

A formalidade refere-se à especificação e uso de políticas, 

normas e procedimentos de trabalho e pode ser distinguida com respeito 

a interface humana com as coisas (por exemplo, instruções sobre 

determinado equipamento ou tarefa) ou com as pessoas (por exemplo, 

regras de interação interpessoal) (HAGE; AIKEN, 1967; MORAND, 

1995). Ela pode ser percebida sob dois aspectos: o grau de formalidade, 

definido como a extensão das regras formalizadas que governam o 

comportamento no trabalho e o grau em que elas são aplicadas; e o tipo 

de formalidade, caracterizado em coercitivo e habilitante (ADLER; 

BORYS, 1996). Neste estudo, a formalidade é investigada sob o primeiro 

aspecto: o grau de formalidade. 

Para aplicação do grau de formalidade, é identificado na UTI o 

uso dos controles gerenciais pelos profissionais fazendo-se uso da 

tipologia de objetos de controle de Merchant e Van Der Stede (2007) 

conforme destacado no Quadro 11. Após o levantamento desses 

controles, é verificado o grau de formalidade em que eles são percebidos 

conforme apresentado no Quadro 12. 

.
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Quadro 11 – Controles gerenciais 

Controles gerenciais: Mecanismos usados para assegurar que os comportamentos e decisões dos empregados são consistentes 

com os objetivos e estratégias da organização. Têm como foco encorajar, possibilitar, ou, algumas vezes, forçar empregados a 

agirem no melhor interesse da organização (MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). 

Categorias 

de análise 
Definição constitutiva Elementos e Definição Operacional 

Coleta de 

dados 

Resultados 

Tem por objetivo reforçar a realização de metas por 

meio de monitoramento e recompensa de resultados 

(HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 2007; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). 

Mensuração de desempenho, 

planejamento, políticas de recompensa 

e relatórios de realização. 

Entrevistas, 

observações e 

análise de 

documentos.  

Ação 

Tem por objetivo a prevenção de comportamentos 

indesejados e a promoção de comportamentos 

desejados para a realização de tarefas (HAUSTEIN; 

LUTHER; SCHUSTER, 2007; MERCHANT; VAN 

DER STEDE, 2007). 

Guia de procedimentos, manuais de 

operação, supervisão de regras e 

restrições físicas e administrativas. 

Pessoal 

Tem por objetivo o cumprimento dos requisitos do 

trabalho (HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 2007; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). 

Políticas de recrutamento, programas 

de treinamento, projetos de trabalho e 

fornecimento de recursos suficientes 

para o trabalho. 

Culturais 

Tem por objetivo o estabelecimento de controles por 

meio de valores compartilhados, normas e crenças 

sociais (HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 2007; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). 

Códigos de conduta, recompensas com 

base em grupo e interação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Quadro 12 – Formalidade dos controles gerenciais 

Categorias 

de análise 
Definição constitutiva Elementos de análise e definição operacional 

Coleta de 

dados 

Formalidade 

Refere-se à especificação e uso 

de políticas, normas e 

procedimentos de trabalho e 

pode ser distinguida com 

respeito a interface humana com 

as coisas ou com as pessoas 

(HAGE; AIKEN, 1967; 

MORAND, 1995). 

O grau de formalidade é a extensão das regras formalizadas 

que governam o comportamento no trabalho (codificação) e o 

grau em que elas são aplicadas (uso) (ADLER; BORYS, 

1996). Assim avalia-se da seguinte forma: 

Entrevistas, 

observações e 

análise de 

documentos.  

(i) alto grau de formalidade há à existência de mecanismos 

(políticas, manuais, regras, procedimentos) escritos, e que são 

amplamente divulgados e utilizados na unidade;  

(ii) baixo grau de formalidade quando há mecanismos 

(políticas, manuais, regras, procedimentos) escritos, e que não 

são amplamente divulgados e utilizados na unidade; 

(iii) informalidade quando não há mecanismos (políticas, 

manuais, regras, procedimentos) escritos, e que os 

procedimentos e tarefas da unidade são realizados de acordo 

com os costumes, ou seja, não está descrita na estrutura 

organizacional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Após identificado o construto de formalidade segue-se na 

seqência o construto de satisfação no trabalho. 

3.4.3 Construto - Satisfação no trabalho 

A satisfação no trabalho é definida como qualquer combinação 

de perspectiva psicológica, fisiológica e ambiental que faça com que um 

indivíduo responda com sinceridade se está ou não satisfeito com o seu 

trabalho (HOPPOCK, 1935). Embora ela possa ser influenciada por 

muitos fatores externos é proveniente de algo interno, relacionado com a 

forma de como o indivíduo sente, e por isso é enfatizada como um estado 

emocional prazeroso, resultante de algum trabalho ou de experiências no 

trabalho (LOCKE, 1969). Em síntese, portanto, a satisfação no trabalho 

refere-se a resposta emocional às condições físicas e sociais evidenciadas 

nos locais e tarefas de trabalho (TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; 

FREZATTI, 2016). 

Dentre as formas pelas quais a satisfação no trabalho pode ser 

percebida, tem-se as apresentadas no Quadro 13. Ressalta-se que para 

operacionalização deste estudo, a satisfação no trabalho é percebida a 

partir dos relatos dos profissionais e observações.
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Quadro 13 – Satisfação no trabalho 

Satisfação no trabalho: refere-se a resposta emocional às condições físicas e sociais evidenciadas nos locais e tarefas de trabalho 

(TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; FREZATTI, 2016). 

Categorias de 

análise 
Definição constitutiva Definição operacional 

Coleta de 

dados 

Autonomia 

Refere-se à quantidade de dependência, iniciativa e 

liberdade relacionadas ao trabalho, quer seja permitida 

ou exigida nas atividades de trabalho diário (SLAVITT 

et al., 1978; STAMPS et al., 1978). 

Autonomia no trabalho e na 

tomada de decisões. 

Entrevistas 

e 

observações 

Interação 

 Refere-se à oportunidades e exigências apresentadas 

para contato social formal e informal durante o horário 

de trabalho (SLAVITT et al., 1978; STAMPS et al., 

1978). 

Interação com outros 

profissionais. 

Relacionamento 

médicos/enfermeiros 

Refere-se à quantidade e tipo de interação profissional 

entre médicos e enfermeiros (SLAVITT et al., 1978; 

STAMPS et al., 1978; LICHTENSTEIN, 1984). 

Relação com outros profissionais 

(médicos e enfermeiros). 

Recursos 

Organizacionais 

Refere-se à todos os meios colocados à disposição da 

organização e necessários à realização das suas 

atividades (humanos, materiais e tecnológicos, 

financeiros) (LICHTENSTEIN, 1984). 

Recursos (humanos e não 

humanos) disponíveis para 

realização das tarefas 

Prestígio do 

trabalho/Status 

Profissional 

Refere-se à importância geral ou significância sentida 

sobre o trabalho no nível pessoal e para a organização 

(SLAVITT et al., 1978; STAMPS et al., 1978). 

Percepção de prestígio e status no 

trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Ressalta-se que para operacionalização deste estudo, a satisfação 

no trabalho é percebida a partir dos relatos dos profissionais e 

observações. 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de coleta de dados, ou seja, o roteiro de entrevistas 

elaborado a partir das evidências da literatura passou por várias 

adequações, sendo três delas as mais significativas. A primeira foi a partir 

dos direcionamentos obtidos da qualificação do projeto, oportunidade na 

qual foi solicitado a redução das perguntas que ao todo continha 51 

questões. A segunda adequação foi a partir das recomendações de ajustes 

por parte dos avaliadores do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH-UFSC) 

que resultou ao final em 28 questões. A terceira, foi a partir da aplicação 

do teste piloto com três profissionais, sendo duas enfermeiras e uma 

médica e que resultou na versão final do instrumento conforme é 

apresentado detalhadamente no Apêndice C e de forma sintética no 

Quadro 14.
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Quadro 14 – Instrumento de pesquisa 

C
o

n
st

ru
to

 
Assertivas Referências 

C
o

la
b

o
ra

çã
o

 

A colaboração médico-enfermeiro é um processo interpessoal em que ambas as partes se 

apresentam com objetivos compartilhados, devendo possuir a mesma capacidade de 

tomada de decisão, responsabilidade e poder para gerenciar o atendimento ao paciente, 

além de comunicação aberta, confiança e respeito mútuos para um relacionamento eficaz: 

Petri (2010). 

1.1) Você pode comentar a 

respeito da colaboração nas 

relações entre enfermeiros e 

médicos nas atividades desta 

unidade? 

a) Compartilhamentos de informações dos pacientes e 

da unidade (quais informações, como acontece etc.) 

D’Amour et al. (2005); Ushiro 

(2009); Petri (2010); King et 

al. (2017). 

b) Compartilhamentos do processo de tomada de 

decisão e discussão das decisões dos paciente assim 

como as gerais da unidade; 

c) Compartilhamentos de responsabilidade (cooperação 

nos processos de cuidado e responsabilidade pelo 

resultado) 

d) Compartilhamentos de objetivos, metas, valores etc. 

1.2) Você pode comentar como 

se dá a comunicação entre 

enfermeiros e médicos nas 

atividades desta unidade? 

a) Comunicação entre enfermeiros/médicos (abertura, 

precisão, compreensão; pontualidade);  

b) Circulação da informação; 

c) Adequação de tempo e espaço; 

Roberts’s e O’Reilly (1974); 

Shortell et al. (1991); 

Manojlovich e Decicco 

(2007); Manojlovich; 

Antonakos e Ronis (2009). 

Continua em… 
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… continuação. 

F
o

rm
a

li
d

a
d

e 
d

o
s 

C
o

n
tr

o
le

s 
A formalidade se refere à especificação e uso de políticas, normas e procedimentos de 

trabalho e pode ser distinguida com respeito a interface humana com as coisas ou com as 

pessoas: 

Hage e Aiken, (1967); Morand 

(1995). 

2.1) Você pode comentar sua 

percepção a respeito do grau de 

formalidade dos controles 

gerenciais desta unidade e sua 

interação com a colaboração 

interprofissional? 

a) Valores e crenças; 

Merchant e Van Der Stede 

(2007); Haustein; Luther e 

Schuster (2007). 

b) Treinamentos sistemáticos; 

c) Padrões a serem alcançados e comportamento 

esperado; 

d) Instrumentos de feedback; 

e) Instrumentos para acompanhar se os procedimentos 

foram seguidos de maneira adequada;  

f) Cronogramas, protocolos, normas e rotinas;  

g) Limites estabelecidos de atuação;  

h) Instrumentos para melhorar a segurança e a 

qualidade, 

i) Em interação com a colaboração o que eles resultam, Elaboração própria 

S
a

ti
sf

a
çã

o
 n

o
 T

ra
b

a
lh

o
 

A satisfação no trabalho refere-se a resposta emocional às condições físicas e sociais 

evidenciadas nos locais e tarefas de trabalho: 

Tarrant e Sabo (2010); 

Palomino e Frezatti (2016). 

3.1) Como você avalia sua 

satisfação no seu trabalho a 

partir das interações da 

colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles 

gerenciais? 

a) Autonomia no trabalho; 

Slavitt et al. (1978); Stamps et 

al. (1978); Lichtenstein 

(1984). 

b) interação entre os profissionais  

c) Relacionamento entre os profissionais; 

d) Reconhecimento e compreensão; 

e) Acesso aos recursos humanos e não humanos; 

f) Prestígio e status; 

Continua em... 
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... conclusão. 

Id
en

ti
d

a
d

e 
S

o
ci

a
l 

A identidade social é o conhecimento do indivíduo de que ele pertence a certos grupos 

sociais, juntamente com algum significado emocional e de valor dessa associação: 
Tajfel e Turner (1979) 

4.1) Você pode comentar como 

percebe as influências quando 

das relações de colaboração e da 

formalidade de controles 

gerenciais sobre a sua identidade 

social (de profissão e de equipe 

multiprofissional) e de seus 

colegas? 

a) Formalidade dos controles desta unidade e as 

relações de colaboração; 

Tajfel e Turner (1979); Van 

Knippenberg e Van Schie 

(2000); Burford (2012) 

b) Manifestação/saliência da identidade social 

(discurso, símbolos, ações...) 

4.2) Você pode comentar como 

percebe a manifestação da 

identidade social (de profissão e 

de equipe multiprofissional) de 

seus colegas de unidade? 

a) Discursos, símbolos, ações... 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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No Quadro 14 estão dispostos, os construtos, as assertivas e as 

referências das perguntas elaboradas para a entrevista semiestruturada.  

3.6 CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

Nesta subseção, são apresentados os principais procedimentos 

adotados para a operacionalização do estudo. Inicialmente, é descrito 

como foi o processo de preparação para o estudo de caso, as ações 

adotadas para garantir a qualidade e os critérios utilizados para a sua 

seleção. Na sequência, descreve-se a sua caracterização, justificam-se as 

unidades de análise que são investigadas, caracterizam-se os participantes 

(médicos e enfermeiros) que participaram da pesquisa e discorre-se o 

modo com que os dados foram coletados. Ademais, apresenta-se também 

o processo de análise dos dados e as questões éticas da pesquisa. 

3.6.1 Preparação do caso 

Para Yin (2005), o estudo de caso pode se configurar como uma 

estratégia de pesquisa nas modalidades de estudo de caso único ou casos 

múltiplos, que se distinguem basicamente em relação ao número de casos 

analisados. O autor também salienta que o projeto de estudo de caso pode 

ser: (i) único holístico (unidade única de análise e único caso); (ii) de caso 

único incorporado (unidades múltiplas de análise e único caso); (iii) de 

casos múltiplos holísticos (unidade única de análise e múltiplos casos); e 

(iv) de casos múltiplos incorporados (unidades múltiplas de análise e 

múltiplos casos). Neste estudo, adota-se a classificação de projeto de caso 

único incorporado por enfatizar dois grupos de profissionais (médicos e 

enfermeiros). 

Partindo da questão norteadora da pesquisa e dos objetivos 

apresentados, o espaço e os participantes desta investigação foram 

selecionados devido à importância do contexto de trabalho que os 

envolve. Assim, a pesquisa foi desenvolvida junto a médicos e 

enfermeiros da UTI adulto de um hospital universitário localizado na 

cidade de Florianópolis - Santa Catarina. A opção por tal instituição foi 

estabelecida pela sua importância referencial para a região e todo estado, 

além dos diversos tipos de pacientes assistidos por seus profissionais. 

Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da 

organização, o referido hospital busca desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e assistência em saúde, atua nos três níveis de 

assistência (o básico, o secundário e o terciário) e é também referência 

estadual em patologias complexas, clínicas e cirúrgicas, com grande 
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demanda na área de câncer e cirurgia de grande porte, nas diversas 

especialidades. Tem como característica importante o seu atendimento de 

emergência funcionando interruptamente, atendendo em áreas separadas 

adultos, gestantes e crianças.  

A UTI adulto do hospital foi inaugurada na década de 1980, com 

7 leitos. Em fevereiro de 2008 sua localização foi alterada para uma área 

física ampla e melhor distribuída com capacidade para atender 18 leitos. 

Atualmente a UTI é voltada para o atendimento de alta complexidade do 

paciente gravemente enfermo em diversas áreas, como: Clínica Médica, 

Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Vascular, Onco-

hematologia, Neurocirurgia (cirurgia de epilepsia), Nefrologia, Urologia, 

Ginecologia e Obstetrícia. 

3.6.2 Qualidade do estudo de caso 

Nesta pesquisa seguiu-se os processos necessários para a 

qualidade da pesquisa qualitativa. Sobre este ponto Gibbs (2009) salienta 

que a qualidade da pesquisa está situada em cinco pontos: reflexividade, 

validade, confiabilidade, generalização e ética de análise. A reflexividade 

é entendida no reconhecimento de que o produto da pesquisa reflete parte 

das origens e da formação, do meio e das preferências do pesquisador 

(GIBBS, 2009). Assim, para atender este ponto buscou-se a objetividade, 

a precisão e a não tendenciosidade das análises.  

Em relação a validade da pesquisa, essa depende de técnicas 

utilizadas pelo pesquisador para mitigar ou eliminar erros e aumentar a 

possibilidade de explicações dos dados. Nesse ponto, conforme 

recomendações de Yin (2005) utilizou-se da triangulação para aumentar 

a credibilidade e a confiabilidade da pesquisa. Assim, a triangulação nesta 

pesquisa ocorreu da seguinte maneira: de posse das informações obtidas 

nas observações em campo, nas análises de documentos e nas entrevistas, 

buscou-se cruzar os dados a fim de relacioná-los tanto em suas 

convergências quanto divergências. As primeiras, sem dúvida, foram 

significativamente maiores. Na sequência, durante e após a finalização da 

coleta de dados (tanto por meio das observações quanto pelas entrevistas), 

iniciaram-se as fases referentes à análise de conteúdo. Depois das 

categorias delimitadas na análise de conteúdo foram incorporados 

exemplos de acontecimentos observados na UTI e obtidos por meio de 

análise dos documentos.  

No que tange ao critério de confiabilidade do estudo, Yin (2005) 

argumenta que busca minimizar os erros e os possíveis vieses no estudo 

e pode ser obtida, por meio da adoção de um protocolo de pesquisa, de 
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notas de campo e da criação de um banco de dados para armazenar os 

registros coletados no campo. Para o atendimento deste critério antes da 

entrada em campo elaborou-se o protocolo da pesquisa (Apêndice A) e 

durante as observações em campo elaborou-se o relatório de campo que 

auxiliou para análise e triangulação dos dados. 

Em complemento, Gibbs (2009) descreve que a confiabilidade 

do estudo pode ser a partir da transcrição das entrevistas que deve ser 

revisada para não conter erros óbvios. Nesta pesquisa, a transcrição das 

entrevistas foi realizada e posteriormente enviadas aos participantes para 

aprovação. Isso se configura além de uma técnica da pesquisa qualitativa 

também uma preocupação com a confiabilidade das informações. 

No tocante à generalização, Strauss e Corbin (2008, p. 128) 

defendem que “é preciso cuidado para não generalizar além dos grupos e 

contextos examinados em seu projeto”. Nessa perspectiva, no relatório de 

campo e nas análises dos dados, buscou-se não generalizar as 

informações, mas tratá-las de maneira ordenada. 

Por fim, o quinto ponto se refere a ética, importante elemento 

para a qualidade da análise dos dados (GIBBS, 2009). A atenção com as 

questões éticas é importante, visto que nas pesquisas, especialmente a 

qualitativa pode haver aceitação explícita da influência de crenças e 

valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos de pesquisa, sobre o 

método e sobre a interpretação de resultados (GIBBS, 2009). Por isso, 

desde o início do estudo, já na introdução, ao evidenciar o problema, o 

pesquisador deve atentar para as questões éticas que envolvem a pesquisa, 

inclusive na justificativa do problema (CRESWELL, 2007). Isso porque, 

segundo Creswell (2007) é importante que o problema a ser estudado 

tenha como objetivo beneficiar a sociedade, as organizações ou os 

indivíduos que estão sendo estudados, em vez de beneficiar o próprio 

pesquisador.  

3.6.3 Critérios de seleção do caso 

Uma das etapas da pesquisa do estudo de caso é a seleção do 

caso, que constituirá o objeto da investigação. Essa etapa é importante na 

construção da teoria a partir do estudo de caso (EISENHARDT, 1989). 

Para Yin (2005), há alguns critérios de seleção como: acessibilidade dos 

informantes, localização geográfica conveniente e riqueza dos 

documentos disponíveis. 

Isto posto, a seleção do caso deste estudo se deu a partir da 

acessibilidade dos informantes e pela localização geográfica conveniente 

(YIN, 2005). Ademais, a escolha da UTI e dos entrevistados (médicos e 
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enfermeiros) se justifica pelos objetivos e problema previamente 

definidos para esta pesquisa.  

Para seu desenvolvimento, no dia 30 de outubro de 2017, foi 

realizada uma visita preliminar (pesquisadora e orientador) à Gerência de 

Ensino e Pesquisa do hospital, com o objetivo de verificar a viabilidade 

da realização da pesquisa. Na ocasião, reuniu-se com a gerente geral de 

ensino e pesquisa para avaliar a possibilidade de acesso às dependências 

da UTI e aos profissionais. Após levantadas as primeiras informações 

deu-se continuidade, encaminhando no início do ano de 2018 o projeto de 

pesquisa para análise e aprovação do Comitê de Ética interno do hospital 

o qual foi deferido e anexado junto a documentação enviada na sequência 

ao Comitê de Ética (CEPSH - UFSC). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo CEPSH-UFSC no dia 20 de 

setembro de 2018, com o Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética - CAAE nº 89791418.1.0000.0121, em conformidade com as 

Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 510/2016. 

Foram reservados todos os direitos dos profissionais, garantindo-lhes a 

liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento no 

decorrer do trabalho. Aos profissionais que participaram do estudo foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

conforme Apêndice B, que foi devidamente assinado e arquivado pelos 

pesquisadores. 

Vale ressaltar também o interesse da autora desta pesquisa em ter 

maior conhecimento prático acerca da realidade de unidade hospitalar de 

alta complexidade. Devido a isso vinculou-se em ao projeto de serviço 

voluntário de visitação aos doentes junto à Associação dos Amigos do 

Hospital Universitário (AAHU), durante 6 meses. Para isso participou de 

capacitações, que é uma prática adotada pela instituição tendo em vista a 

relevância técnica e humana do serviço de apoio aos pacientes do HU, 

seja no sentido social ou espiritual. A partir deste vínculo, além de 

conhecer um pouco mais da rotina hospitalar também conheceu e auxiliou 

muitas pessoas sejam elas doentes internados e acompanhantes. Isso 

ajudou muito para a aplicação e conclusão desta pesquisa. 

3.6.4 Participantes da pesquisa e elementos de análise 

Para a realização desta pesquisa foram selecionados profissionais 

das categorias de medicina e enfermagem que trabalham na UTI de um 

hospital universitário localizado no estado de Santa Catarina. A escolha 

desses participantes se deve ao fato de serem os principais atores da 

prestação de serviços da saúde (D’AMOUR et al., 2005), e porque estes 
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exercem atividades assistenciais ininterruptas nas unidades, cenário da 

pesquisa. Apesar das especificidades de cada área, estes profissionais 

vivenciam as mesmas situações e condições de trabalho semelhantes 

(D’AMOUR et al., 2005), o que se torna relevante para conhecer a 

manifestação da identidade profissional nas atividades que precisam de 

relações colaborativas entre eles e que estejam em contato com a 

formalidade dos controles gerenciais do ambiente. 

Para a seleção dos participantes se utilizou de alguns critérios, a 

saber: (i) diferentes idades e tempos de serviço dos profissionais, visto o 

interesse em captar diferentes percepções; (ii) se eram profissionais 

efetivos pois conjectura-se que assim já teriam uma identidade social 

constituída tanto com a profissão quanto com a equipe de trabalho e com 

a organização; e (iii) profissionais de diferentes turnos, para tentar 

verificar possíveis diferenças de opiniões devido ao turno de trabalho e as 

rotinas. 

Para se ter acesso aos participantes e consequentemente realizar 

a pesquisa, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEPSH-UFSC 

reuniu-se (a pesquisadora e orientador) com a gerência de ensino e 

pesquisa. Nesta oportunidade, as representantes da medicina e da 

enfermagem viabilizaram o encontro com a enfermeira referência da UTI, 

o qual aconteceu no dia 01 de outubro de 2018.  

No dia seguinte, dia 02 de outubro a pesquisadora, a gerente de 

pesquisa em enfermagem e a enfermeira referência se reuniram para as 

instruções de como funciona a UTI, de como a pesquisadora poderia 

proceder, os horários que poderia frequentar o ambiente e as possíveis 

pessoas que poderiam direcionar nas observações e entrevistas, assim 

como esclarecer as possíveis dúvidas.  

No dia 03 de outubro com o auxílio de duas residentes em 

enfermagem e uma de medicina iniciou-se os primeiros contatos com os 

responsáveis de cada categoria das equipes da manhã, tarde e noite. Daí 

em diante se prosseguiu com as tratativas para respectivas entrevistas e se 

iniciou as observações das rotinas da unidade. As entrevistas e 

observações ocorreram durante o mês de outubro e foi vivenciado 

aproximadamente 25 horas de campo. 

A realização do contato com os potenciais entrevistado se deu 

durante o período de trabalho na unidade. No caso de duas médicas, suas 
participações foram por indicação de outro membro da equipe que fez o 

convite inicial. Porém, independente da maneira pela qual o profissional 

foi inicialmente abordado, foi explicado a todos, de maneira geral, sobre 

o tema da pesquisa, objetivos e modo de coleta de dados. Após aceitarem 

participar do estudo, alinhou-se a melhor data e horário para eles serem 
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entrevistados com exceção apenas de um único profissional (médico) que 

aceitou ser entrevistado logo na sequência do primeiro contato. Esse 

médico é plantonista noturno e de final de semana, e por isso segundo ele 

era melhor a realização imediata da entrevista. 

Para a realização das entrevistas, utilizou-se da sala da 

coordenação da enfermagem ou da sala de troca de plantão da 

enfermagem para que a entrevista ocorresse sem interrupções. 

Independentemente do local em que aconteceram, os ambientes eram 

confortáveis, bem iluminados, com pouca ou nenhuma circulação de 

pessoas, silencioso na medida do possível e, de maneira geral, escolhido 

pelo próprio informante. Nesses lugares havia, ao menos, um sofá, ou 

uma cadeira ou uma poltrona, para a pesquisadora e entrevistado 

sentarem-se, e uma mesa para alocação do gravador; o que facilitou o 

acompanhamento das perguntas pelo roteiro de entrevistas e as anotações 

no diário de campo de alguma possível intercorrência. 

Após ambos (pesquisadora e entrevistado) estarem acomodados 

procedeu-se com as orientações da entrevista e foi entregue o TCLE para 

sua respectiva assinatura. As entrevistas foram gravadas com o auxílio de 

um gravador e reprodutor Minigravador Digital Sony ICD-PX240 com 

capacidade de armazenamento de 4Gb. O tempo de duração das 

entrevistas foi variável e dependeu do interesse do participante em 

discorrer mais ou menos acerca do assunto. A duração de cada entrevista 

é destacada no Quadro 15.  

 

Quadro 15 – Data de realização e duração das entrevistas 

Profissão 
Participantes 

da pesquisa 

Data da 

entrevista 
Turno Duração 

Medicina 

MED_1 16/10/2018 Manhã 28 min 40 seg. 

MED_2 17/10/2018 Tarde 11 min. 

MED_3 17/10/2018 Tarde 11 min. 50 seg. 

MED_4 17/10/2018 Tarde 25 min. 40 seg. 

MED_5 26/10/2018 Noite 22 min. 

Enfermagem 

ENF_1 17/10/2018 Tarde 18 min. 

ENF_2 18/10/2018 Manhã 18 min. 20 seg. 

ENF_3 22/10/2018 Manhã 23 min. 20 seg. 

ENF_4 23/10/2018 Noite 36 min. 

ENF_5 24/10/2018 Noite 21 min. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 



106 

Salienta-se que nas situações de algumas entrevistas agendadas 

(quatro enfermeiras) precisou-se reagendar devido a intercorrências que 

aconteceram com os pacientes no horário combinado. Argumenta-se 

também que durante a realização das entrevistas foram utilizados alguns 

recursos para que o entrevistado pudesse compreender a pergunta 

elaborada, para que continuasse a falar ou que voltasse a falar. Para a 

melhor compreensão das perguntas deu-se exemplos (instrumentos de 

controle: Procedimentos Operacionais Padrão - POPs, prontuários etc.; se 

eram formalmente escritos e devidamente utilizados etc.); para a 

continuidade da fala utilizou-se a comunicação não-verbal de consentir 

com a cabeça ou sons como “sim, sim; entendo ...”; e para que o 

participante voltasse a falar se complementou com outras perguntas sobre 

o mesmo tema da pergunta anterior. Contudo, todas as entrevistas foram 

fluídas e com significativo interesse dos participantes.  

3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de entrevistas, 

observação e documentos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

De posse das autorizações necessárias, referentes aos trâmites 

institucionais (liberação por parte da Gerência de Ensino e Pesquisa e 

entrega de uma autorização de permissão de livre entrada no hospital) e 

éticos (aprovação do Comitê de Ética - CEPSH/UFSC), se iniciou o 

contato com os integrantes da equipe da UTI para a entrada no campo. 

Em um primeiro momento, buscou-se a aproximação com os 

indivíduos que trabalham na unidade, de maneira pessoal e individual, 

oportunidade na qual foram explanados os objetivos da pesquisa e a 

metodologia a ser aplicada. 

Resumidamente a entrada no campo seguiu os seguintes passos: 

apresentação da pesquisadora; menção do interesse e importância da 

pesquisa; apresentação das credenciais (éticas e institucionais); 

explicação dos motivos da pesquisa; justificativa da escolha do 

entrevistado e garantia dos seus direitos, dentre outras questões. A entrada 

no campo pela pesquisadora se deu em 01 de outubro de 2018 e decorreu 

com visitas até dia 02 de novembro de 2018. 

3.7.1 Entrevistas 

A respeito das entrevistas, Bryman (2012) argumenta que há 

várias formas de realização, porém as mais conhecidas são: não 

estruturada e semiestruturada. Na primeira, o pesquisador usa sua 
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memória como um guia de instruções para lidar com uma certa variedade 

de tópicos. Nesta, pode haver apenas uma única pergunta que o 

entrevistador faz, e o entrevistado pode responder com liberdade ao 

entrevistador, respondendo a pontos que parecem dignos de serem 

seguidos. Em contrapartida, na entrevista semiestruturada o pesquisador 

tem uma lista de perguntas ou tópicos específicos para serem abordados, 

muitas vezes referido como um guia de entrevista (roteiro de entrevista). 

Contudo, as perguntas podem não ser realizadas exatamente da maneira 

descrita e indagações que não estejam incluídas no guia podem ser 

realizadas quando o entrevistador entender necessário, conforme as 

respostas dadas pelos entrevistados (BRYMAN, 2012).  

Nesta direção, foi utilizado o tipo de entrevista semiestruturada 

que é um dos modelos mais comuns em estudos de caso (STAKE, 2007) 

e também pelo objetivo de buscar entender como a identidade social se 

manifesta nas relações entre membros de dois grupos de identidade social 

distinta em que podem afetar e ser afetadas pela formalidade dos controles 

gerenciais do ambiente de uma UTI e refletir na satisfação do indivíduo 

para com o trabalho. A busca desse entendimento se deve ao interesse de 

captar as percepções diretamente dos membros dos grupos identitários 

analisados acerca das suas relações intergrupais de colaboração. 

 As entrevistas foram efetivadas por meio de agendamentos, 

pessoalmente com os profissionais, para ajustar os melhores horários e 

datas, com vistas a não prejudicar o fluxo das atividades laborais da UTI. 

Foram realizadas na sala de reunião da UTI e na sala de passagem de 

plantão com vistas a preservação da privacidade dos participantes. 

Quando da realização das entrevistas, inicialmente foram 

brevemente explicitados os objetivos da pesquisa, apresentado o TCLE e 

também explicada a necessidade do uso do gravador de voz. Após a 

assinatura do TCLE pelo entrevistado (que recebeu uma das vias 

devidamente assinada pelos pesquisadores) as falas foram gravadas e 

transcritas logo em seguida, visando à manutenção da integralidade e a 

privacidade dos participantes. 

Para a transcrição dos dados das entrevistas não se utilizou 

nenhum recurso específico e seguiu-se as regras principais, a saber: 

padrão de identificação da entrevistadora e do participante; dois pontos 

logo depois das iniciais do nome da entrevistadora e do participante; os 
momentos de silêncio foi anotado com pontilhado entre parênteses; 

formas de expressão de emoções ou sentimentos foi registrado entre 

parênteses etc. Depois de transcritas, as entrevistas salvas em editor de 

texto, foram revisadas e enviadas aos participantes via e-mail para 

registro.  
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Utilizou-se para a realização das pesquisas a técnica de saturação 

de dados provenientes das entrevistas. Nesse ponto, após terem sido 

efetivadas 10 delas (com cinco médicos e cinco enfermeiros), percebeu-

se o início da repetição das ideias centrais dos dados coletados e se deu 

por encerrada a coleta. 

3.7.2 Observação 

A técnica de observação é utilizada em diversas áreas de 

conhecimento, visto que ela possibilita ao pesquisador extrair 

informações de grupos e situações que com outras técnicas se tornariam 

mais complexo ou até impossível (RICHARDSON, 2012). Nas pesquisas 

qualitativas ela é classificada como: (a) participante quando o observador 

não é apenas um espectador dos fatos que está estudando, mas se coloca 

na posição e ao nível dos elementos humanos que compõem o fenômeno 

observado; e (b) não participante quando o investigador não toma parte 

nos conhecimentos objeto de estudo como se fosse membro do grupo 

observado, mas apenas atua como espectador atento (RICHARDSON, 

2012). 

Diante dessas definições, nesta pesquisa adotou-se a modalidade 

não participante (RICHARDSON, 2012). Os dados provenientes das 

observações foram alcançados por meio do acesso a documentos, 

narrações de acontecimentos, visualizações de fatos ocorridos ou diálogos 

estabelecidos com os profissionais entrevistados, além de conterem 

anotações referentes às manifestações subjetivas do pesquisador, sejam 

emoções ou ideias suscitadas pelo campo. 

Argumenta-se que antes da entrada em campo, levantou-se 

possíveis fatos e situações que deveriam ser observados, mas à medida 

que as observações foram acontecendo o olhar foi sendo cada vez mais 

refinado. Essas observações pautadas em um roteiro (Apêndice D) foram 

registradas em um caderno específico, e descreviam desde o que 

acontecia em cada uma das visitas à UTI, as ocorrências e intercorrências, 

os agendamentos e reagendamentos das entrevistas por parte de algum 

participante, entre outras informações.  

Desse modo, as principais notas foram organizadas em: (i) notas 

de campo: informações descritivas do ambiente da UTI (tal como 

localização, espaço físico e de como é distribuída, tecnologias etc.), da 

constituição da equipe de saúde da UTI (equipes profissionais como de 

medicina, enfermagem, fisioterapia etc.); (ii) notas de observação dos 

profissionais referente as informações das rotinas; e (iii) notas descritivas 

das entrevistas referente as informações relacionadas às características 
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dos participantes, ao tempo que trabalham no hospital e na UTI, sua 

formação; assim como também em relação ao local em que aconteceram 

as entrevistas e de alguma situação específica que tenha ocorrido durante 

o encontro. 

Para o bom desenvolvimento das observações, buscou-se 

conhecer as regras explícitas (por exemplo, as relacionadas a higiene das 

mãos que devem ser lavadas ou usar álcool gel para esterilização toda vez 

que entrar e sair do ambiente; não tocar nos equipamentos, medicamentos 

e outros dispositivos etc.), as implícitas (de convivência, de como falar 

etc.) e as rotinas da UTI. Isso facilitou para o melhor entendimento do 

ambiente e de sua realidade, bem como do aceite da presença da 

pesquisadora pelos membros da equipe. Em linhas gerais, esses cuidados 

e atitudes são recomendados para a convivência em uma UTI bem como 

para a realização de uma pesquisa em campo. 

As observações foram realizadas antes, durante e depois das 

entrevistas, nos três turnos de trabalho da unidade (matutino, vespertino 

e noturno), em diversos dias da semana, em dias consecutivos, ou 

ocasionalmente alternados, no decorrer de aproximadamente 30 dias. Os 

fatos observados foram delineados de acordo com os objetivos desta 

investigação, ou seja, as rotinas da unidade, os horários, as relações de 

trabalho e interprofissionais, os controles como normas, regras e 

procedimentos, a hierarquia etc. Assim sendo, foram realizadas 

observações referentes a conversas informais, comportamentos, gestos, 

expressões, crenças, hábitos, usos, costumes, entre outros.  

Ressalta-se que dentre os profissionais observados, além de 

médicos e enfermeiros, estavam os técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, técnicos em radiologia e hemodiálise, funcionários da limpeza e 

manutenção da unidade, residentes, alunos da graduação (de diversas 

áreas de formação), que estavam presentes durante os estágios ou no 

desempenho das atividades de bolsa de trabalho, entre outros.  

As observações tais como as visitas na UTI, foram gradualmente 

encerradas. No início, as visitam eram diárias e duravam de 5 a 6 horas. 

Com o início da realização das entrevistas, as visitas passaram a ser 

esporádicas (no horário agendado). Ao final, as visitas tornaram-se 

pontuais para resolver apenas detalhes ou pendências informacionais do 
trabalho de campo. 
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3.7.3 Documentos 

Como complemento, utilizou-se também de análises de 

documentos relacionados à UTI estudada para entender quais os controles 

gerenciais que afetam os indivíduos analisados, se são formalizados e 

qual o grau da formalidade. Dentre estes documentos pode-se citar: 

organograma; manual de rotinas de procedimentos; protocolos (técnicos, 

assistenciais, clínicos etc.); procedimentos operacionais padrão (POPs); 

prontuários; regulamentos técnicos; listas de regras; check-list; registros 

técnicos; manuais operacionais; manuais de uso de equipamentos; 

relatórios de infecções; cronogramas; escalas; lista de normas e políticas 

do ambiente etc. Esses e outros documentos foram obtidos tanto 

internamente na UTI quanto no site eletrônico da instituição. 

Tanto as equipes médicas quanto de enfermagem precisam 

elaborar alguns relatórios que são um conjunto de anotações referentes às 

condições dos pacientes observadas num determinado período, tais como: 

sinais vitais, eliminação, alimentação, queixas e outros. Essas anotações, 

em sua maioria constituem o prontuário dos pacientes e para o caso da 

enfermagem tem-se alguns impressos padronizados para esta finalidade: 

(i) o impresso do plano de cuidados de enfermagem com o espaço 

destinado às anotações de cuidados e intercorrências; (ii) o impresso 

específico para anotações de cuidados de enfermagem; e (iii) o impresso 

do balanço hídrico (que representa a monitoração detalhada de líquidos 

administrados e eliminados por paciente em um determinado período). 

Esses dois últimos são realizados diariamente e são de responsabilidade 

do técnico de enfermagem, porém, é atribuição do enfermeiro fazer o 

fechamento dos balanços hídricos, calcular a variação entre ganhos e 

perdas e incluir este dado no relatório de evolução dos pacientes, 

contribuindo assim com o processo de análise e conclusão sobre o estado 

de saúde do indivíduo. 

Outros relatórios também foram observados como os destacados 

no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Principais relatórios da rotina da UTI - registros dos médicos e 

enfermeiros 

Relatório Descrição 

Admissão 

Documento de entrada do paciente na unidade (seja por 

internação, transferências externas ou internas). É 

incumbência da equipe de enfermagem as principais 

anotações como data e horário da admissão, como se deu 

a entrada, motivo da internação, queixas principais, 

condições gerais, sinais vitais etc. 

Alta 

Documento de liberação do paciente em que primeiro o 

médico registra a alta, depois o enfermeiro faz as 

orientações de saúde e registra-as no prontuário.  

Transferência 

Externa 

Documento de registro preenchido quando ocorre a 

mudança de um paciente de um hospital para outro, o 

médico solicita a transferência e o enfermeiro relata um 

resumo de informações com data, horário e destino do 

paciente, resumo do caso (motivo da internação, quantos 

dias ficou na unidade, problemas de enfermagem 

levantados e a terapêutica adotada) condições no 

momento da transferência (nível consciência, orientação, 

soro, curativos etc.), pertences enviados junto com o 

paciente ou entregue aos familiares etc.  

Encaminhamento 

para o centro 

cirúrgico 

Documento de transporte do paciente ao centro cirúrgico 

do hospital em condições seguras, em que é 

responsabilidade da equipe de enfermagem conferir as 

condições do paciente antes do condutor chegar. 

Atestado de 

Óbito 

Documento no qual é de competência do médico seu 

preenchimento e entregar para a família ou para o 

responsável do serviço social. Compete ao enfermeiro 

fazer o relatório da assistência prestada até a constatação 

do óbito e os encaminhamentos pós-morte. 

Prontuário do 

paciente 

Documento único por paciente, constituído de um 

conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 

geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre 

a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de 

caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 

comunicação entre membros da equipe multiprofissional 

e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo 

(RESOLUÇÃO CFM nº. 1638/2002). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Nenhum dos relatórios podem ser rasurados, e deve-se evitar o 

uso de corretivos, fitas adesivas ou riscar o texto. Assim, quando ocorrer 

erros ao escrever uma palavra ou frase, é recomendado que o profissional 
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coloque entre parênteses, seguido pelo termo “digo” precedido da palavra 

corrigida. 

3.7.4 Triangulação 

A triangulação é entendida como uma combinação de técnicas de 

coleta de dados para o estudo de um mesmo fenômeno e seu uso em 

pesquisas qualitativas tem a função de permitir que um fenômeno social 

seja pesquisado por diferentes pontos de vista (YIN, 2005). Pode ser 

como: (i) triangulação de dados (uso de múltiplas fontes de dados); (ii) 

triangulação de pesquisadores (participação de diferentes avaliadores); 

(iii) triangulação de teorias (por diferentes perspectivas teóricas); e (iv) 

triangulação metodológica (uso de diversos métodos) (YIN, 2005). 

Em se tratando do processo de triangulação dos dados, este 

procedimento ocorreu da seguinte maneira: de posse dos dados obtidos 

nas observações em campo e das entrevistas, buscou-se cruzar os dados a 

fim de relacioná-los tanto em suas convergências quanto divergências. As 

primeiras, sem dúvida, foram significativamente maiores. Na sequência, 

durante e após a finalização da coleta de dados, tanto por meio das 

observações quanto pelas entrevistas, iniciaram-se as fases referentes à 

análise de conteúdo, explanada no próximo capítulo.  

Nesse processo, inicialmente foram categorizados e 

subcategorizados os conteúdos das falas dos participantes. Em seguida, 

depois de delimitadas as categorias, foram incorporados exemplos de 

acontecimentos observados na UTI. Em consequência, os resultados desta 

investigação foram discutidos, analisados e interpretados conjuntamente, 

com vistas a aproximação das falas dos médicos e enfermeiros com os 

fatos observados, ou em antítese, evidenciar possíveis ambivalências 

entre o que foi dito e o que era realizado. 

3.8 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

O processo de análise dos dados consiste em extrair sentido dos 

dados de texto e imagem (CRESWELL, 2007). Em síntese, envolve toda 

a preparação dos dados para análise, a condução para diferentes e 

aprofundados entendimentos, abrangendo também a representação dos 

dados e a sua interpretação mais ampla. 

Nesse entendimento, ressalta-se que após a realização das 

entrevistas, elas foram transcritas conforme as recomendações de Gibbs 

(2009), o qual argumenta que a transcrição faz com que o pesquisador se 

familiarize com o conteúdo tornando mais fácil a percepção de várias 
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informações. Após a transcrição elas foram remetidas aos participantes 

para solicitação de aprovação. A transcrição das entrevistas resultou em 

60 páginas de registros e o relatório com as anotações de campo 15 

páginas, totalizando 75 páginas para aplicação da análise de dados. 

Após as transcrições, as entrevistas foram categorizadas com 

auxílio do software NVivo versão 12. Foram previstas quatro categorias 

(ou nós): colaboração interprofissional, formalidade dos controles 

gerenciais, identidade social e satisfação no trabalho. De acordo com as 

sugestões de Strauss e Corbin (2008), realizou-se a vinculação da 

descrição das entrevistas dos médicos e enfermeiros (consideradas as 

duas unidades de análise deste estudo) às categorias mencionadas.  

O software NVivo gerou relatórios, por categoria codificada, 

com os extratos das entrevistas, que foram codificados em cada uma das 

categorias utilizadas. Vale salientar que além dos extratos resultantes do 

processo pelo software NVivo também foram selecionados vários outros 

trechos evidenciados como importantes no decorrer da realização das 

entrevistas, das transcrições e das várias leituras realizadas do material. 

Posteriormente ao processo de categorização, efetuou-se a análise dos 

dados, tendo como base os conteúdos e os trechos selecionados 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Neste estudo, seguiu-se os passos da Análise de Conteúdo que é 

conceituada como um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens (BARDIN, 2011). Para sua utilização são indicadas três fases: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - a 

inferência e a interpretação (BARDIN, 2011). 

A pré-análise pode ser caracterizada como uma fase de 

organização, na qual se estabelece um esquema de trabalho que deve ser 

preciso, com procedimentos bem definidos, porém flexíveis (BARDIN, 

2011). Envolve a leitura flutuante, ou seja, um primeiro contato com os 

documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a formulação 

das proposições e objetivos, a preparação dos indicadores que orientarão 

a interpretação e a preparação formal do material (BARDIN, 2011). Para 

isso, escolhem-se os documentos a serem analisados (entrevistas 
precisam ser transcritas e a sua reunião constituirá o corpus da pesquisa), 

obedecendo-se a regras de exaustividade (esgotamento total da 

comunicação); representatividade (amostra deve representar o universo); 

homogeneidade (os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem 

obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes); 
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pertinência (os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo 

da pesquisa) e exclusividade (um elemento não deve ser classificado em 

mais de uma categoria) (BARDIN, 2011; CÂMARA, 2013). 

Na segunda fase de exploração do material, são escolhidas as 

unidades de codificação, adotando-se conforme Bardin (2011) e Câmara 

(2013), os seguintes procedimentos: (i) codificação, que compreende a 

escolha de unidades de registro, a seleção de regras de contagem, e a 

escolha de categorias que são rubricas ou classes que reúnem um grupo 

de elementos (unidades de registro) em razão de características comuns; 

e (ii) categorização, classificada em semântico (fundamentado em 

categorias temáticas), sintático (fundamentado em verbos, adjetivos etc.), 

léxico (distinção das palavras de acordo com seu sentido, a sinonímia e 

os sentidos aproximados) e expressivo (quando se trata de algum 

elemento expressado pelo sujeito na linguagem e na escrita).  

De acordo com Bardin (2011), as categorias podem ser criadas a 

priori ou a posteriori, ou seja, a partir apenas da teoria ou após a coleta de 

dados. Assim, esta investigação, depois de seguir todos os passos 

descritos para proceder à análise dos dados, utilizou-se da categorização 

semântico-léxica, a fim de delinear suas categorias. 

Na terceira fase, nominada tratamento dos resultados, a 

inferência e interpretação é amparada nos resultados brutos, os quais o 

pesquisador procura tornar significativos e válidos (CÂMARA, 2013). 

Esta interpretação deve ir além do conteúdo manifesto dos documentos, 

pois interessa ao pesquisador o conteúdo subjacente, ou seja, o sentido 

que se encontra por trás do imediatamente captado (BARDIN, 2011; 

CÂMARA, 2013). Durante a interpretação dos dados, fez-se necessário 

retornar ao referencial teórico, pois ele dará o embasamento e as 

perspectivas significativas para o estudo, além de dar sentido à 

interpretação. As interpretações a que levam as inferências são sempre no 

sentido de buscar o que se esconde sob a aparente realidade, o que 

significa verdadeiramente o discurso enunciado, o que querem dizer em 

profundidade certas afirmações, aparentemente superficiais (BARDIN, 

2011; CÂMARA, 2013).  

Dessa forma, a análise dos dados seguiu essa sequência descrita. 

Documentos, observações de campo, informações disponíveis no site da 

organização serviram como meios de triangulação e favoreceram a 
qualidade do estudo de caso, em conformidade com Yin (2005). Assim, a 

transparência dessas etapas do processo da investigação é fundamental 

para a validação dos procedimentos utilizados para o desenvolvimento do 

estudo. 
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3.9 DESENHO DA PESQUISA 

Apresenta-se na Figura 4, de maneira sumária, os procedimentos 

adotados para a realização desta pesquisa, sistematizado em cinco etapas: 

(i) na primeira etapa, definiram-se o problema e os objetivos de pesquisa; 

(ii) na segunda, elaboraram-se a trajetória epistemológica com base na 

TIS, as seções que integram o referencial teórico e o posicionamento 

teórico; (iii) na terceira etapa, desenvolveu-se a estratégia da pesquisa, 

com a elaboração dos construtos da pesquisa e do instrumento de coleta 

de dados, além das proposições da pesquisa; (iv) a quarta etapa envolveu 

a trajetória da análise dos dados, da transcrição das entrevistas, da 

codificação e da categorização dos dados; (v) na quinta e última etapa 

realizou-se o agrupamento das informações, e a triangulação das 

evidências da pesquisa, com a apresentação dos resultados que se 

materializam na resposta da questão problema.
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Figura 4 – Desenho de pesquisa 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Com base no desenho de pesquisa evidencia-se a sequência de 

cinco etapas desmembradas em fenômeno e contexto, fundamentos 

teóricos, as estratégias (metodologia) de pesquisa, análises dos dados e 

finalização. 

3.10 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisas orientadas por estudo de caso podem apresentar 

limitações em consequência da interferência e visão de mundo dos autores 

e participantes. Assim, fatores limitadores podem se manifestar no 

decorrer do estudo, tanto sob os aspectos relacionados ao referencial 

teórico, a seleção dos elementos e categorias de análise, como também na 

metodologia, análise e considerações finais da pesquisa. Apesar da 

atenção empregue para minimizar ao máximo as possíveis limitações, 

essas muitas vezes são inerentes ao estudo, o que ressalta a importância 

de sua evidenciação e discussão. 

Conforme desenho da pesquisa, parte-se da revisão teórica para 

seleção dos elementos e categorias de análise e formulação das 

proposições do estudo. Nesta direção, destaca-se como limitação, uma 

possível inobservância de outras categorias de análise capazes de explicar 

interação entre as relações de colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais, a manifestação mais saliente da 

identidade e o reflexo na satisfação no trabalho do indivíduo. Isso pode 

acontecer tanto por um viés de abordagem do pesquisador, como pela 

restrição de acesso a outras obras e o aprofundamento da revisão teórica 

realizada. 

No que tange às escolhas metodológicas realizadas, aponta-se 

como limitação a dimensão temporal do estudo, visto que é realizado com 

dados coletados em apenas um momento, o que dificulta estabelecer 

relações causais com outros momentos. Ademais, limita-se também, pelo 

fato de não contemplar as possíveis influências que outras variáveis 

ambientais internas e externas exercem sobre a relação dos participantes, 

assim como na formalidade dos controles gerenciais existentes no 

ambiente. 

Ainda sob o escopo das escolhas metodológicas, foram 

realizadas todas as recomendações como o planejamento da pesquisa, 

utilização do protocolo do estudo e de estratégias de análise, triangulação 

dos dados e validação dos resultados, foram realizadas. Contudo, faz-se 

necessário ressaltar como limitação do estudo possíveis análises 

intuitivas, viés que possa ter emergido tanto do pesquisador como dos 
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próprios entrevistados, em função da subjetividade de algumas questões 

abordadas no estudo. 

As limitações quanto aos resultados devem ser observadas com 

parcimônia, dado as especificidades das circunstâncias e por isso não 

podem ser extrapolados para outras situações. Embora outros estudos 

possam tentar verificar a mesma proposta, serão outras pessoas e outros 

contextos. No entanto, quanto às características de replicação, aponta-se 

que o estudo não considera este fator limitativo, pois foram evidenciados 

os requisitos que permitem a replicação do estudo, desde que observadas 

as peculiaridades de cada caso.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresenta-se a descrição e análise dos dados 

resultantes da pesquisa. De início, evidencia-se a caraterização dos 

participantes da pesquisa e a caracterização da UTI adulto na qual eles 

trabalham. Na sequência, descreve-se os achados dos elementos 

investigados conforme apontados nos construtos da pesquisa. Por fim, 

desenvolve-se a interface entre os construtos e os objetivos deste estudo.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A seguir é apresentado no Quadro 17 o perfil dos participantes 

destacando-se o gênero, idade, o nível de escolaridade e o tempo de 

atuação na UTI. 

Quadro 17 – Participantes da pesquisa 

Categoria 
Código 

análise 
Gênero Idade 

Nivel 

escolaridade 

Tempo de 

atuação 

(UTI) 

Medicina 

MED_1 Masculino 42 
Mestrado 

completo 
12 anos 

MED_2 Feminino 32 
Doutorado em 

andamento 
4 anos 

MED_3 Feminino 31 
Mestrado 

completo 
1 ano 

MED_4 Feminino 34 
Especialização 

intensivismo 
4 anos 

MED_5 Masculino 47 
Especialização 

intensivismo 
8 anos 

Enfermagem 

ENF_1 Feminino 32 
Mestrado 

completo 
8 anos 

ENF_2 Feminino 28 
Especialização 

intensivismo 
4 meses 

ENF_3 Feminino 42 
Mestrado 

completo 
4 anos 

ENF_4 Feminino 46 
Doutorado 

completo 
8 anos 

ENF_5 Feminino 32 
Especialização 

intensivismo 
7 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A partir do Quadro 17, destaca-se que apenas 2 participantes são 

do gênero masculino, ambos representantes da categoria profissional 

médica. A idade dos profissionais da medicina varia entre 31 a 47 anos, 

já dos participantes da enfermagem varia entre 28 a 46 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade, enfatiza-se que 4 profissionais 

têm especialização lato sensu (2 profissionais de cada categoria), 4 deles 

tem mestrado, 1 está em fase de doutoramento e 1 tem doutorado 

concluído. Estas informações evidenciam a dedicação dos profissionais à 

formação acadêmica com (i) a intenção de produção de conhecimento e 

não apenas de especialização teórico-prática de uma área, (ii) além de que 

a UTI está localizada em um hospital universitário (hospital-escola), o 

que configura-se propício para a formação continuada, e (iii) pelo fato de 

que todos os profissionais entrevistados trabalham de acordo com o 

regime de contratação Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União (RJU), que possibilita flexibilização de horário e até o afastamento 

total para os servidores estudantes, além de conceder uma gratificação 

salarial pela conclusão do curso. 

Com relação ao período de tempo que os profissionais trabalham 

na UTI, apenas 1 tem menos de um ano; 4 têm entre um e cinco anos; 4 

trabalham de cinco a dez anos, e um profissional exerce suas atividades 

no referido local há mais de 12 anos. Enfatiza-se a observação de que a 

maioria dos entrevistados atuam na UTI desde o período de recém-

formados e alguns fizeram suas residências no mesmo ambiente em que 

hoje prestam seus serviços. 

Dos participantes do grupo da enfermagem dois deles trabalham 

no período noturno, enquanto dos médicos apenas 1 que é plantonista. 

Percebe-se que há uma homogeneidade de fatores relacionados à 

idade, tempo de trabalho e tempo de atuação na UTI conforme 

identificado nas características dos participantes. Também se ressalta o 

fato de que os profissionais já trabalham há um certo tempo juntos, o que 

pode ser positivo para a coesão da equipe multiprofissional do setor. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA UTI 

A UTI, ambiente de realização desta pesquisa, caracterizada 

como assistencial, de ensino e pesquisa, se encontra situada no quarto 

andar de um hospital universitário considerado de médio porte (com 210 

leitos ativos), próxima às unidades de tratamento dialítico, centro 

cirúrgico e de internação cirúrgica. O ambiente é separado em duas áreas, 

na parte interna, possui 18 boxes (atualmente 12 em funcionamento) 

sendo 3 de isolamento e totalmente fechados, e os demais separados entre 



121 

si por paredes inteiras, mas com a frente aberta para favorecer as 

observações contínuas dos pacientes tal como o acesso aos equipamentos 

e a sua limpeza. Estes boxes estão separados, meio a meio, em duas 

subunidades (A e B). Ainda na parte interna, tem-se local para guarda de 

roupas, medicamentos e materiais; posto de preparo de medicações, com 

balcão e pia; expurgo para sólidos e líquidos e limpeza de material; posto 

de enfermagem com visão centralizada dos leitos; e também mesas para 

os médicos. Na parte externa há salas de descanso para médicos e 

enfermeiros, banheiros (masculino e feminino), sala de estoque de 

materiais (remédios e outros). Ao lado da porta de acesso à UTI encontra-

se uma secretaria para arquivo próprio da unidade, separada em 3 salas: 

(i) de referência médica, (ii) de referência da enfermagem e (iii) uma 

pequena biblioteca de uso comum aos profissionais. 

A UTI é caracterizada como de atendimento geral, do tipo clínica 

e cirúrgica. São admitidos pacientes de diferentes intercorrências clínicas, 

como as respiratórias, as que acometem o sistema cardiovascular, 

neuromusculares, hematológicas, reumatológicas, grandes queimados, 

pós-operatórios de cirurgia torácica, abdominal, urológica, vascular, 

cabeça e pescoço e transplante hepático. A equipe da UTI é composta por 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e técnicos 

em radiologia e hemodiálise. Por ser um hospital-escola, a UTI também 

é um ambiente acadêmico e, portanto, um espaço em que circulam além 

dos profissionais com algum regime de contratação com o hospital, os 

residentes, acadêmicos e estagiários de diferentes profissões. 

A equipe médica possui 20 profissionais distribuídos nos turnos 

matutino (6 horas), vespertino (6 horas) e para o turno da noite, finais de 

semana e feriados (12 horas) e com idades entre 32 e 61 anos, com tempo 

de atuação em UTI variando entre 1 e 31 anos. A equipe de enfermagem 

é constituída de 16 enfermeiros (15 mulheres e 1 homem) e 41 técnicos 

de enfermagem (38 mulheres e 3 homens) divididos também nos três 

turnos de trabalho conforme as escalas. A equipe de fisioterapia é 

composta exclusivamente por 6 mulheres, com tempo de atuação em UTI 

variando entre 2 e 14 anos, distribuídas em turnos de 6 e 12 horas. As 

fisioterapeutas revezam-se nos plantões em finais de semana e feriados, 

para que nesses dias sempre haja uma profissional na UTI das 7 às 
19horas. Os profissionais da medicina, de enfermagem e de fisioterapia 

são lotados exclusivamente na unidade; os demais, realizam uma rotina 

nos períodos da manhã e tarde, mas também compartilham a sua carga 

horária semanal com outras unidades do hospital. 
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No que concerne às escalas de trabalho, as dos médicos são 

divididas em dois turnos diurnos e um turno noturno (8h-14h, 14h-20h, 

ou 20h-8h) e em cada subunidade (A ou B) da UTI, trabalham, 

concomitantemente, dois médicos. Nos turnos da equipe de enfermagem 

(7h-13h, 13h-19h, ou 19h-7h) há dois enfermeiros em cada subunidade 

(A ou B) e um técnico de enfermagem para cada dois pacientes 

internados.  

No cotidiano da UTI, as atividades de todos os profissionais que 

integram o processo de trabalho têm, como finalidade maior, a produção 

do diagnóstico e da terapêutica. No que tange ao processo de trabalho, 

observou-se aspectos de complementaridade e interdependência dos 

diferentes profissionais; existindo em algumas situações a necessidade de 

flexibilidade na divisão do trabalho. Assim, um profissional colabora com 

o de outra área, para o bom andamento das tarefas e o melhor atendimento 

aos pacientes.  

Em relação às atribuições, o médico é o responsável pelos 

pacientes e todos os procedimentos de apoio ao diagnóstico são por ele 

solicitados. Ele prescreve o tratamento a ser ministrado pelas outras 

categorias profissionais e controla o processo de trabalho da UTI como 

um todo. Por ser um hospital universitário também há alguns médicos 

preceptores que são acompanhados pelos residentes e, por vezes, de 

alguns alunos em estágio na unidade. 

Por sua vez, os enfermeiros têm como incumbência: (i) o papel 

assistencial, que consiste em obter a história do paciente, realizar exame 

físico, executar procedimentos e intervenções relativas ao tratamento, 

avaliar as condições clínicas, orientar os pacientes para continuidade do 

tratamento; e também (ii) o papel gerencial, que consiste na utilização de 

instrumentos gerenciais para a gestão da unidade, atividade esta que 

consiste na previsão, provisão, manutenção, controle de recursos 

materiais e humanos para o funcionamento do serviço e, pela gerência do 

cuidado que abrange o planejamento, a execução e a avaliação da 

assistência, passando pela delegação das atividades, supervisão e 

orientação da equipe de enfermagem (CHAVES; LAUS; CAMELO, 

2012). 

Sob a incumbência gerencial dos enfermeiros na UTI, verificou-

se a gestão dos recursos materiais dado que o atendimento aos pacientes 
não pode sofrer interrupções por insuficiência na quantidade ou na 

qualidade dos materiais. Ainda nessa linha, os enfermeiros são 

responsáveis por coordenar os escriturários para o levantamento das 

necessidades de material tecnológico, e de recursos materiais que estão 



123 

faltando no almoxarifado. Isso é controlado pela prescrição de uso diário, 

para prover o almoxarifado e não deixar faltar nada. 

Dentre algumas outras obrigações do papel assistencial dos 

enfermeiros que foram observadas durante o estudo ressalta-se a coleta 

de dados, a prescrição e a evolução dos pacientes, para qual utiliza-se de 

instrumentos como o exame físico realizado para a avaliação física, 

cardíaca e pulmonar; as informações da passagem de plantão; os 

resultados de exames e as anotações de enfermagem. O registro da 

evolução é feito na folha de prescrição comum a todos os profissionais de 

saúde, seguindo um padrão, contendo dados subjetivos, objetivos e 

condutas de enfermagem. A prescrição da enfermagem é diária e pode ser 

complementada ou alterada de acordo com a necessidade do paciente e 

conforme o andamento dos turnos.  

Os registros das informações destes processos são repassados 

durante a passagem de plantão que é um instrumento de trabalho usado 

pela enfermagem como também pelos médicos, no início e no término de 

cada turno de trabalho. Esse instrumento envolve todos os indivíduos do 

grupo (enfermeiros, técnicos e residentes; ou médicos e residentes) e são 

repassadas as principais ocorrências acerca da evolução dos pacientes 

durante o turno, os cuidados prestados, os exames realizados ou por 

realizar e as alterações nas prescrições médica ou de enfermagem 

(D’EMPAIRE; AMARAL, 2017).  

Observou-se na prática que a passagem de plantão é uma 

atividade útil para garantir a continuidade do processo de trabalho, além 

de ser um momento de troca de informações e da prática comunicativa 

devido à preocupação dos profissionais em transmitir os informes a 

respeito dos cuidados a serem executados e das tarefas prescritas a serem 

cumpridas. Em síntese, tanto a realização da passagem de plantão da 

equipe de enfermagem quanto da medicina é muito similar, porém a 

medicina tem um número menor de pessoas e por vezes os médicos 

requerem a presença de um dos enfermeiros para complementar algumas 

informações específicas. 

Outro instrumento de trabalho realizado por todos os 

profissionais da equipe da UTI é o round multiprofissional que ocorre no 

período da manhã (em torno das 10:30/11 horas). O round (também 

conhecido como visita multiprofissional diária) é uma reunião que, além 
do caráter técnico, possui um caráter educacional e é chefiado pelo 

médico de plantão do turno (GURSES; XIAO, 2006). Em sua realização 

participam médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos e demais profissionais da equipe 
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multiprofissional, tais como os residentes e os acadêmicos que assistem a 

rotina.  

Durante o round são discutidas as informações, metas e planos 

terapêuticos caso a caso dos pacientes internados na UTI por meio de um 

check-list, e são referentes a sua evolução clínica diária e as condutas 

terapêuticas adotadas que devem ser iniciadas, reavaliadas ou retiradas no 

decorrer dos plantões subsequentes (GURSES; XIAO, 2006). Este é um 

momento que afeta a melhoria da comunicação e da colaboração da 

equipe como um todo, além de reduzir o tempo de permanência do 

paciente no hospital e auxiliar na melhoria do desempenho de vários 

indicadores de qualidade da unidade (MED_1). 

Por fim, para o funcionamento da UTI faz-se necessário o 

acompanhamento de alguns indicadores de avaliação conforme 

estipulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da 

Instrução Normativa (IN) nº 4, de 24 de fevereiro de 2010 (IN nº 4, 2010). 

Essa instrução também preconiza o monitoramento mensal dos seguintes 

indicadores: taxa de mortalidade absoluta e estimada; tempo de 

permanência na UTI; taxa de reinternação em 24 horas; densidade de 

incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV); taxa de 

utilização de ventilação mecânica (VM); densidade de incidência de 

infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) relacionada ao acesso 

vascular central; taxa de utilização de cateter venoso central (CVC); 

densidade de incidência de infecções do trato urinário (ITU) relacionada 

ao cateter vesical; trato respiratório; infecção do trato urinário; e corrente 

sanguínea (IN nº 4, 2010). 

4.3 VISÃO GERAL DOS DADOS DAS ENTREVISTAS  

Para destacar uma visão geral do conteúdo das entrevistas, 

segregado por unidade de análise – médicos e enfermeiros, criou-se por 

meio do software NVivo a nuvem de palavras que, segundo Lunardi, 

Castro e Monat (2008), é uma forma de evidenciar a frequência dos dados 

linguísticos contidos em um texto e tem como padrão de visualização as 

palavras apresentadas em ordem alfabética ou não, escritas em tamanhos 

variados. Salienta-se que o tamanho é proporcional ao número de vezes 

que a palavra aparece no texto analisado. 

Nesta pesquisa, a nuvem de palavras contribui para qualidade do 

estudo de caso, pois se busca obter múltiplas e convergentes fontes de 

evidências do desencadeamento da análise de conteúdo (YIN, 2005). 

Assim, na Figura 5 é apresentada a nuvem de palavras gerada a partir do 

conjunto de respostas obtidas dos participantes da equipe de medicina. 
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Figura 5 – Nuvem de palavras - Médicos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A Figura 5 permite considerar que, do relato dos entrevistados 

médicos as palavras em destaque são: paciente, médico, enfermagem, 

equipe, trabalho, profissionais, hospital e pessoas. Relata-se que a palavra 

UTI também emergiu com grande frequência nos relatos, todavia não está 

destacada nessa nuvem pois adotou-se como filtro, palavras com mais de 

4 letras. 

As palavras mencionadas bem como as demais da nuvem, 

refletem o dia a dia da UTI com destaque à colaboração, comunicação, 

metas, relação e a alguns instrumentos de controle gerencial como os 

POPs, round, check-list, ao trabalho multidisciplinar, e em especial o 

cuidado ao doente. 

A Figura 6 ilustra a nuvem de palavras resultantes do conjunto 

de respostas obtidas dos participantes da equipe de enfermagem. 
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Figura 6 – Nuvem de palavras - Enfermagem 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Pode-se verificar, a partir da visualização da Figura 6, as palavras 

mais citadas pelas entrevistadas da enfermagem. Tal como a nuvem de 

palavras dos participantes médicos, a da equipe de enfermagem também 

destaca a maioria dos termos relacionados ao dia a dia da UTI, ao 

ambiente de trabalho, ao trabalho em equipe, a segurança do paciente, ao 

uso de mecanismos para a execução das atividades como a realização do 

round multiprofissional, procedimentos, metas etc. 

A comparação entre as duas nuvens de palavras permite perceber 

e confirmar que a centralidade da prestação de serviço de ambos os 

profissionais (médicos e enfermeiros) é no paciente, e que eles devem 

trabalhar em equipe de forma colaborativa. 

4.4 COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

A UTI, por ser um local de circulação restrita, permite o convívio 

efetivo mais próximo entre indivíduos de diferentes formações 

profissionais, o que possibilita o desenvolvimento da colaboração no 

trabalho. Assim, para entender como se dá a colaboração de médico-

enfermeiro neste ambiente, descrita como um processo interpessoal em 

que ambas as partes se apresentam com objetivos compartilhados, 

devendo possuir a mesma capacidade de tomada de decisão, 

responsabilidade e poder para gerenciar o atendimento ao paciente, além 
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de comunicação aberta, confiança e respeito mútuos para um 

relacionamento eficaz (PETRI, 2010), observou-se as respectivas 

categorias de análise: comunicação e compartilhamentos de informações, 

de tomada de decisão, de responsabilidade e de objetivos. 

Durante as observações realizadas no cotidiano da UTI, 

constatou-se que a disponibilidade de recursos considerados 

fundamentais, tais como, estrutura física em conformidade com padrões 

técnicos, material permanente e de consumo em quantidade e qualidade 

adequadas e, uma equipe treinada e atualizada (RESOLUÇÃO Nº 7, 

2010), não são suficientes para garantir a qualidade dos cuidados aos 

pacientes. Isso porque há componentes relacionados aos processos de 

trabalho, não identificados claramente no dia a dia, que de fato interferem 

no resultado final com o paciente, tal como a colaboração entre os 

profissionais que agrega tanto o componente técnico como as inter-

relações que se estabelecem na organização do processo de trabalho e que, 

se não compromete a qualidade da assistência, pelo menos afeta sua 

efetividade (D’AMOUR et al., 2005). Ademais, a colaboração 

interprofissional influencia todo o processo de trabalho da unidade e o seu 

bom andamento, além de afetar o comportamento e o psicológico dos 

profissionais envolvidos (KING et al., 2017).  

Isto posto, a partir dos elementos propostos para análise 

ressaltam-se a seguir as categorias de comunicação e compartilhamento. 

4.4.1 Comunicação 

A comunicação refere-se a uma situação em que os profissionais 

se comunicam de forma aberta, colaborativa e responsiva (O’DANIEL; 

ROSENSTEIN, 2008). Ela pode ser facilitada pela: (i) abertura, medida 

em que os profissionais de um grupo acreditam que podem falar com os 

de outro, sem medo de repercussões; (ii) precisão, medida em que os 

profissionais de um grupo acreditam que a informação transmitida pelos 

membros de outro grupo é precisa; (iii) pontualidade, quando os 

profissionais de um grupo acreditam que a informação sobre um 

atendimento é retransmitida prontamente aos membros de outro grupo e, 

(iv) compreensão, medida que os profissionais acreditam que a 

comunicação na unidade é eficaz e abrangente (MANOJLOVICH; 

DECICCO, 2007; MANOJLOVICH; ANTONAKOS; RONIS, 2009). 

A comunicação entre os profissionais de uma UTI se revela como 

uma parte importante do fluxo de informação nos cuidados de saúde, e a 

sua eficácia é a pedra angular da segurança do paciente (GURSES; XIAO, 

2006). Conforme o relato do MED_1 e em convergência com alguns 



128 

estudos (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015), descreve-se que falhas no 

trabalho em equipe e na comunicação entre os diferentes profissionais tem 

sido um dos principais fatores que contribuem para os erros médicos, 

eventos adversos e, consequentemente, diminuição da qualidade dos 

cuidados  

A maneira como ocorre a comunicação entre os profissionais tem 

sido apontada por pesquisadores como fundamental para um cuidado de 

saúde seguro (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). Nessa direção, 

observou-se na UTI investigada alguns momentos formais em que mais 

ocorre a comunicação, como é o caso da passagem de plantão e do round 

multiprofissional. O primeiro é um ato que formalmente garante a 

continuidade da assistência prestada, transmitindo as informações do 

estado de cada paciente, as pendências, tratamentos, exames, cirurgias a 

serem realizadas ou canceladas e as situações do próprio setor a serem 

resolvidas administrativamente. Essas considerações estão em linha com 

a literatura conforme apregoado por D’Empaire e Amaral (2017).  

Sobre a passagem de plantão, a entrevistada (ENF_1) do grupo 

de enfermagem complementa que é feito nas trocas de turnos da manhã, 

tarde e noite e que também é um momento em que são relembradas as 

metas, sendo aquelas que já foram cumpridas, as que ainda não, e os 

porques ou justificativas daquelas não cumpridas.  

É nesta oportunidade que a atenção e o saber ouvir são de grande 

relevância ao entendimento e processamento das informações, pois uma 

mensagem transmitida e recebida distorcida pode causar danos 

irreversíveis (D’EMPAIRE; AMARAL, 2017). Isso porque, conforme 

constatado na literatura (D’EMPAIRE; AMARAL, 2017) e observado na 

prática, durante algumas passagens de plantão a comunicação é 

unidirecional (um profissional que passa o plantão descreve a situação 

clínica e os tratamentos atuais). Todavia, esta comunicação de via única 

pode não ser suficiente quando de pacientes complexos com múltiplas 

patologias e incertezas clínicas Assim, destaca-se a necessidade de 

compreensão da importância deste ato principalmente no que tange ao seu 

papel de mitigação de possíveis erros que podem decorrer por falta ou por 

incompleta informação repassada nesta oportunidade. 

Outro exemplo de momento de comunicação interprofissional é 

o round multiprofissional. Nesta oportunidade cada caso (paciente) é 
apresentado pelo médico intensivista, seguido de todos os membros da 

equipe assistencial (enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

nutricionistas, psicólogos e os residentes multiprofissionais), que emitem 

seu parecer sobre o paciente e as condições que envolvem sua assistência 

de acordo com um check-list formalizado pela instituição. As informações 
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e as metas para cada caso norteiam os profissionais nos demais turnos 

(tarde e noite). 

A prática do round voltou recentemente a ser diariamente 

realizada (há menos de 1 ano) pois tinha sido temporariamente suspensa 

(ENF_1; ENF_2; ENF_3; MED_1). Embora sua realização despenda de 

um período (em torno de meia hora ou pouco mais) que pode vir a atrasar 

as tarefas de alguns profissionais ela é bem avaliada, pois de acordo com 

o relato do MED_1 antes de seu retorno “(...) era muito complicado assim, 

a interação dos profissionais, cada um via o paciente de uma forma, as 

metas não estavam bem claras para os diferentes profissionais e isso 

gerava bastante ruídos de comunicação, bastante conflitos entre a equipe 

e acabava prejudicando o paciente”. Essa volta da prática deu-se em 

comum acordo dos profissionais e por indicação da gestão (MED_1). 

O round, portanto, é um mecanismo que tem sido efetivo para 

maior integração das equipes e seu reflexo é percebido em todos os turnos 

conforme relato da MED_4. De acordo com a referida entrevistada, esse 

mecanismo promove o engajamento dos profissionais (tanto por parte dos 

médicos quanto da equipe de enfermagem) para os objetivos a serem 

cumpridos na unidade. Mesmo nos demais períodos (tarde e noite) em 

que se dá continuidade do que foi definido pela manhã, e mesmo não 

existindo um cronograma específico para acontecer, alguns 

questionamentos vão ocorrendo em algumas soluções de demanda, e vão 

sendo sanados de modo multiprofissional (MED_4). 

Uma boa comunicação entre médicos e enfermeiros no decorrer 

do turno pode evitar falhas e implicações em diversos procedimentos, 

como: (a) pedir medicação emergencialmente sem prescrever no 

prontuário do paciente, ou até mesmo prescrever, porém, confundir o 

paciente a ser administrado; (b) esquecer-se de confirmar as alergias e 

administrar a medicação indevidamente; (c) solicitar exames e consultas 

com especialistas verbalmente sem descrever no prontuário seja ele 

eletrônico ou manual etc. Para reduzir estes e outros possíveis erros, os 

profissionais devem ter uma boa interação, respeito mútuo, estabelecer 

funções, compartilhar informações e, principalmente, ter muita atenção 

(D’EMPAIRE; AMARAL, 2017). Deste modo, além dos mecanismos 

formais, o bom senso de cada indivíduo deve imperar neste ambiente. 

Cabe ressaltar que a comunicação pode fluir não apenas de modo 
verbal, mas também por meios não verbais (GURSES; XIAO, 2006). Em 

vista disso, observou-se também outros meios que possibilitam os 

processos comunicativos internos fluírem como: vários murais de recados 

nos quais são anexados avisos importantes sobre escalas, reuniões, 

treinamentos etc., e que ficam próximos aos postos da enfermagem e dos 
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médicos com livre acesso para os profissionais; a intranet que funciona 

dentro dos limites de toda a instituição; comunicados internos etc.  

Outros tipos de meios comunicativos observados na unidade são 

os registros de assistência da enfermagem e da medicina, anotações da 

enfermagem (referentes a movimentação dos pacientes, interna ou 

externamente à unidade; às ações da enfermagem e da medicina; às 

manifestações físicas; as funções fisiológicas; aos aspectos psicossociais, 

entre outras), evolução médica, resumo clínico, resultados de exames 

laboratoriais etc. Outro registro importante é o prontuário do paciente, 

que tem alta formalidade e deve ser preenchido por todos os profissionais 

da saúde, dentro de suas responsabilidades. É definido pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) como sendo um documento único, 

constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 

geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 

paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e 

científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo 

(RESOLUÇÃO CFM nº. 1638/2002). 

Além dos canais escritos que viabilizam a comunicação 

interprofissional, percebeu-se também a falta de outros. Consoante ao 

relato do MED_1, na UTI “(...) não tem reuniões clínicas nem 

administrativas que envolvam a equipe multiprofissional. Essa parte é 

falha, isso poderia ajudar muito não só no cuidado, mas eu acho que tinha 

que ter participação do grupo, pelo menos das pessoas envolvidas na 

gestão de forma conjunta para planejar a organização e mesmo a gestão 

da unidade”. 

Essa necessidade relatada pelo profissional (MED_1) está em 

consonância com o que a literatura (RODRIGUES; NOGUEIRA, 2015) 

indica como ferramentas consideradas importantes para estimular a 

comunicação e o trabalho em equipe, como: autocorreção, considerada 

fundamental para evitar erros e melhorar a qualidade; reuniões de equipes 

com a alta gestão, fundamentais para evitar lapsos na transmissão formal 

de informações a todos os membros da equipe; modelo/mapa mental 

compartilhado, ou seja, compreensão mútua dos problemas, metas e 

estratégias relacionadas com a situação em que se encontra a unidade etc. 

Em síntese, percebeu-se que a comunicação na UTI estudada tem 
abertura, precisão, e dentro do possível, pontualidade. Quando não ocorre 

isso, alguns profissionais cobram-se uns aos outros como, por exemplo, o 

caso de um enfermeiro solicitar a prescrição a ser seguida, a solicitação 

de algum exame que seja necessário realizar esclarecimentos de cuidados 

etc. (ENF_3). Contudo, ainda se faz necessário o estímulo de diversas 
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outras técnicas para fomentar a comunicação, como reuniões, 

treinamentos multiprofissionais, que visem a consciência situacional, 

apoio e confiança mútua entre os membros da equipe (MED_1; ENF_3). 

4.4.2 Compartilhamentos 

O compartilhamento é um atributo para a efetividade da 

colaboração interprofissional, e implica no igual envolvimento de todos 

os profissionais (PETRI, 2010). Nesse entendimento, buscou-se 

investigar os processos de compartilhamento de informações, de tomada 

de decisão, de responsabilidade e de objetivos, metas e valores. 

O compartilhamento de informações refere-se à medida em que 

as informações são transmitidas aos pares e colegas em um 

relacionamento interprofissional (USHIRO, 2009) e é considerada 

condição sine qua non para a colaboração interprofissional, dada a 

necessidade de negociação e acordo entre diferentes expertises e áreas 

profissionais (ZWARENSTEIN; GOLDMAN; REEVES, 2009). Em 

linhas gerais, pode ser entendido como um conjunto de atividades pelas 

quais as informações são fornecidas a outras pessoas, de forma proativa 

ou mediante solicitação, de modo que as informações tenham impacto na 

imagem de outras pessoas e criem um entendimento compartilhado, ou 

mutuamente compatível do mundo (SONNENWALD, 2006). Nessa 

perspectiva, o processo de compartilhamento de informações incorpora 

dois aspectos principais: dar e receber informações a outras pessoas 

(SONNENWALD, 2006). 

Para o êxito do compartilhamento de informação há necessidade 

de ferramentas, meios e mecanismos adequados para a realização das 

trocas informacionais (GURSES; XIAO, 2006). Nas observações dos 

profissionais na UTI percebeu-se que grande parte das informações é 

compartilhada informalmente por meio dos canais de relacionamento 

(face a face), ou seja, dialogada no decorrer da rotina de trabalho. De 

acordo com a ENF_1, estes profissionais precisam interagir sempre que 

necessário durante os turnos e que dependendo do profissional há maior 

fluidez do compartilhamento de informações e até do compartilhamento 

de tomada de decisão. 

De modo formal, o compartilhamento de informações se dá 

estimulado por canais institucionalizados como o prontuário do paciente 

e o round multiprofissional. O prontuário do paciente tem muitas 

vantagens, e uma delas é permitir o compartilhamento de informações a 

partir dos registros de informações a respeito das prescrições terapêuticas. 

O round, é um mecanismo que além de estimular a comunicação também 
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fomenta o compartilhamento de informações principalmente nos períodos 

subsequentes a sua realização (tarde e noite). De acordo com a ENF_1, 

este é “(...) o momento que de forma mais intensa ocorre uma interação 

propriamente dita, um compartilhamento de informações de uma 

profissão com a outra (...) e estimula o compartilhamento de informações 

que ocorre o dia todo”.  

O round, neste ponto, mostra-se como um ato por meio da qual, 

ideias, opiniões, fatos e documentos são transferidos de um indivíduo (ou 

grupo) para outros, isto é, informações acerca de um paciente que foram 

levantadas por determinados profissionais são explanadas para todos 

conforme já exposto por Gurses e Xiao (2006). Um dos profissionais 

(MED_1) relatou que durante o round, os enfermeiros podem fornecer 

insights e informações que normalmente não seriam obtidos a partir da 

leitura das anotações de enfermagem, ou por qualquer outro método 

usado por estes profissionais. Assim, percebe que há compartilhamento 

de técnicas e experiências anteriores entre os profissionais, o que é muito 

positivo para a integração da equipe e para o cuidado do paciente, além 

de refletir na eficácia da colaboração interprofissional. 

No entanto, percebe-se ainda a necessidade de melhoria no 

compartilhamento de informações, tal como o relato da ENF_3. 

Quanto ao compartilhamento de informação às 

vezes a gente tem sempre que chamar um ou outro 

para quando tomar alguma decisão nos informe, 

não por orgulho, mas porque muitas decisões deles 

a gente requer alguma atuação da tecnica de 

enfermeira ou nossa mesmo e às vezes vem só 

escrito no papel e não avisado para a gente. Mas a 

gente, na medida do possível fala: Tem que avisar. 

Então a gente tem que puxar, às vezes é pessoal, às 

vezes a pessoa está concentrada e não é por mal, 

mas a gente tem que estar sempre lembrando: Toda 

tua decisão tem que nos repassar porque às vezes a 

gente vê se precisa ligar para alguém, chamar 

alguém e talvez isso muda a rotina nossa, em 

função dessa decisão.  

De acordo com o excerto mencionado percebe-se a necessidade 

de maior atenção ao compartilhamento de informações indivíduo a 

indivíduo (face a face) como uma forma de troca social, isto é, que seja 

construído a partir de diálogos mais efetivos entre os profissionais. Isso 
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porque deve ser entendido como um processo de mão dupla, no qual 

enfermeiros e médicos, por exemplo, se beneficiam das informações uns 

dos outros e têm interesses e objetivos mútuos. Assim sendo, o 

compartilhamento de informações não é uma ação individual, mas um 

esforço coletivo e colaborativo que ocorre em redes - intragrupais e 

intergrupais - da unidade.  

Outro tipo de compartilhamento é durante a tomada de decisão, 

a qual pode ser entendida a partir da negociação e compromisso no seu 

processo (USHIRO, 2009). A tomada de decisão, é um processo essencial 

da natureza humana e em síntese se refere a seleção de alternativas 

evidentes ou de soluções aceitáveis para uma determinada situação 

(NOOME, 2002). Por isso, em trabalhos de equipe multiprofissional 

recomenda-se que as perspectivas de todas as disciplinas sejam levadas 

em consideração (PETRI, 2010). 

No contexto da UTI, conforme observações realizadas, os 

profissionais são desafiados a participar de tomadas de decisão 

relacionadas ao cuidado do paciente e da família, diante de situações 

complexas como, por exemplo, manter ou suspender o suporte de vida. 

Sendo assim, há decisões tomadas ao longo de toda a trajetória da doença, 

e há decisões específicas que são tomadas em momentos cruciais dos 

cuidados ao paciente. 

Nessa direção, dentre as constatações percebeu-se que na maior 

parte dos casos a assistência é centrada no médico e a palavra final na 

maioria das vezes é dele, apesar de se perceber espaço para negociações 

e discussões sempre com vistas ao melhor resultado (ENF_3; MED_5). 

Todavia, de acordo com o MED_1, todas as decisões têm início com uma 

discussão dos casos e situações em equipe ou pelo menos com um ou 

outro profissional de outra formação. 

Nos relatos de alguns entrevistados pode-se notar que no geral, 

as tomadas de decisões são centrais, ou seja, cada um dentro de suas 

atribuições profissionais, pois “(...) ao médico cabe diagnosticar, ver as 

situações que estão acontecendo com o paciente, tomar a decisão e 

prescrever para que a enfermeira também faça suas atribuições (...)” 

(MED_5). No entanto, dentro do possível sempre há discussões conjuntas 

acerca dos casos conforme for a abertura do profissional (ENF_1). Isso 

reflete em sentimentos de valorização e satisfação individual e, 
consequentemente, melhora o convívio na unidade, tanto no nível de 

indivíduos quanto das categorias profissionais como um todo (ENF_1). 

Algumas decisões são discutidas e decididas durante o round que 

acontece pela manhã, mas em outros turnos não existe um momento 

formalizado para acontecer a tomada de decisão, haja vista que não é algo 
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planejado, mas, por exemplo, quando o caso é muito grave, aí as equipes 

(médicos, enfermeiros e demais profissionais) se reúnem e discutem a 

respeito da situação/caso (ENF_4). 

Outros elementos de compartilhamento investigados foram de 

responsabilidade, na qual todos os profissionais envolvidos devem 

cooperar no processo de colaboração interprofissional e ter 

responsabilidade pelo resultado (D’AMOUR et al., 2005; D’AMOUR et 

al., 2008; PETRI, 2010); e o compartilhamento de objetivos, metas ou 

visões que são necessários para garantir que os profissionais sejam unidos 

e trabalhem em prol de um resultado comum (D’AMOUR et al., 2005; 

D’AMOUR et al., 2008; PETRI, 2010). 

A respeito do primeiro elemento, verificou-se que, como o 

trabalho em uma UTI é em equipe a responsabilidade de cada profissional 

compete na importância do seu papel para a resolução de problemas e nas 

tomadas de decisões para formular e executar planos para o cuidado ao 

paciente. Em síntese, a responsabilidade de cada um fazer o seu melhor 

faz toda a diferença em se trabalhar em uma equipe multiprofissional 

(MED_1). 

Por sua vez, identificar e compartilhar objetivos comuns é um 

ponto de partida essencial para o agir colaborativo, e determinante 

interacional para o sucesso da colaboração interprofissional (MED_1). 

Sobre isso, salienta-se que o objetivo mais provável para reunir os 

distintos atores sociais é a promoção do cuidado centrado no paciente, 

como forma de responder as necessidades de saúde o que está em linha 

com os argumentos de D’Amour et al. (2008).  

Por fim, pode-se sintetizar que os momentos de passagem de 

plantão e o round multiprofissional são momentos que proporcionam 

maior interação entre os profissionais médicos e enfermeiros. Juntamente 

com outros mecanismos como o check-list e o prontuário viabilizam de 

maneira formal maior comunicação e compartilhamento entre os 

profissionais, fomentando assim maior colaboração. 

4.5 FORMALIDADE DOS CONTROLES GERENCIAIS 

A formalidade refere-se à especificação e uso de políticas, 

normas e procedimentos de trabalho e pode ser distinguida com respeito 

a interface humana com as coisas ou com as pessoas (HAGE; AIKEN, 

1967; MORAND, 1995). Pode ser investigada sob o grau de formalidade, 

definido como a extensão das regras formalizadas que governam o 

comportamento no trabalho e o grau em que elas são aplicadas (ADLER; 

BORYS, 1996).  
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Em uma organização, os controles gerenciais correspondem a 

mecanismos que os gestores usam para direcionar a atenção, motivar e 

encorajar os indivíduos a agir de forma a apoiar os objetivos 

organizacionais (OUCHI, 1977, 1979; EISENHARDT, 1985; 

FLAMHOLTZ; DAS; TSUI, 1985; MERCHANT; VAN DER STEDE, 

2007; CARENYS, 2010). Com base nessa definição, ressalta-se que os 

controles gerenciais são abordados a partir do grau de formalidade (alto, 

baixo e informalidade) entendido pela sua codificação e uso (HAGE; 

AIKEN, 1967). 

Ao considerar que as regras rotinizam as atividades 

organizacionais e definem relações de autoridade, conexões entre as 

subunidades e estruturas de tomada de decisão (MARCH et al., 2000), 

observou-se na UTI inúmeras delas, tanto para o andamento da própria 

unidade quanto para a execução dos procedimentos realizados 

diariamente pelos profissionais. Todos eles têm funções definidas, em 

especial os médicos e enfermeiros que são os principais agentes da 

unidade. Todavia, nem todos os procedimentos realizados possuem alto 

grau de formalidade pois são executados sem necessariamente seguir uma 

regra formalmente descrita na estrutura organizacional.  

Essa observação é corroborada com os relatos a respeito dos 

POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) que visam padronizar e 

minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais, 

pela descrição dos procedimentos que devem ser seguidos pelos 

profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos etc.). A entrevistada ENF_5 

relata que na UTI tem muitos POPs, mas que são pouco utilizados e pouco 

divulgados aos profissionais, uma vez que está apenas disponibilizado no 

site da instituição. Por sua vez, a ENF_2 salienta que estes POPs são 

importantes dentro de uma instituição em especial, na UTI estudada que 

tem admitido profissionais de vários estados do país e que trazem consigo 

outras experiências e visões diferentes. Logo, essa formalidade e o devido 

uso devem ser incentivados a todos, tanto pela segurança do paciente 

quanto pelo respaldo ao profissional (ENF_2). 

Os POPs são elaborados devido à complexidade e multiplicidade 

de ações desenvolvidas na UTI pelos diferentes profissionais para 

favorecer a continuidade e uniformidade da assistência e organização da 

rotina (SALES et al., 2018). De acordo com a ENF_2, os POPs servem 
como padrões pois neles estão indicados o direcionamento para cada 

profissional para situações rotineiras na assistência ao paciente, segundo 

os achados científicos de modo a facilitar o trabalho individual e da 

equipe.  
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Na UTI estudada, além dos POPs há protocolos clínicos e os de 

organização dos serviços, que apesar de sua formalidade não são tão 

utilizados. Embora sejam dispositivos formalizados que visam disciplinar 

atividades e tarefas, dependem de elementos como o comportamento, a 

formação e a subjetividade de cada profissional, para atingir o que se 

propõem (CHAVES; LAUS; CAMELO, 2012). Embora as falas 

mencionem a existência de protocolos e POPs, diversos não estão sendo 

utilizados, pois estão em revisão pela alta gestão. 

Os procedimentos formalizados tornam a vida dos indivíduos 

mais previsível e, com isso, reduzem a ambiguidade e a ansiedade 

(SCHEIN, 1992). Por isso que a implementação de novos controles, às 

vezes, acontece a pedido de algum profissional (MARCH et al., 2000), 

fato que aconteceu com a reimplementação do round, que fazia parte das 

atividades diárias, ficou por um tempo cessado e voltou a ser realizado.  

Evidenciou-se em uma das entrevistas que se faz necessário a 

formalidade de alguns controles para os profissionais terem mais 

direcionamentos de horários e até maior cobrança dos já existentes por 

parte da instituição, com vistas a maior funcionalidade e efetividade 

(ENF_3). De acordo com a profissional ENF_3, isso se aplicaria tanto 

para o ambiente interno da UTI (programação de coletas de alguns 

exames, liberação das altas, liberação das prescrições etc.) quanto para 

outros setores que são interdependentes, como a farmácia, com o envio 

dos medicamentos, laboratórios etc.  

Para atuação na UTI, recomenda-se aos profissionais ter uma 

especialização específica para atendimento nesta unidade devido as suas 

especificidades (RÉA-NETO et al., 2010). Isso porque, de acordo com as 

observações das rotinas da unidade, na maioria das vezes o enfermeiro 

assume as atividades de gerenciamento e supervisão das atividades, mas 

a grande parcela dos cuidados diretos ao paciente é realizada pelos 

técnicos que executam as atividades consideradas indispensáveis à 

assistência dos pacientes, como higiene, alimentação, terapêutica 

medicamentosa, realização de curativos, entre outras. 

Devido a isso, diversos treinamentos para os profissionais se 

fazem necessários. Esses vão desde o treinamento para admissão de novos 

profissionais que são acompanhados durante alguns dias (ou semanas) 

para treinar as técnicas, obter conhecimento das rotinas e funcionamento 
da unidade (ENF_2). De acordo com Adler e Borys (1996), o treinamento 

não deve apenas ajudar os usuários a entender como as regras e rotinas 

funcionam, mas também quais são seus principais componentes e sua 

lógica, e como ela se encaixa no quadro geral da unidade. 
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Outros treinamentos são relacionados às políticas de educação 

continuada, que apesar de apoiada pela instituição, há alguns profissionais 

que encontram dificuldades, conforme exemplo mencionado pelo 

MED_5: “(...) o hospital tem que te estimular a participar em eventos, por 

exemplo, o hospital nem te libera da tua carga horária para você fazer um 

evento que muitas vezes é pago do seu bolso e que vai agregar coisas para 

o hospital”. 

Na opinião de outros entrevistados, há alguns anos foram 

oferecidos alguns treinamentos multiprofissionais em relação a 

elaboração e implementação de POPs, sendo que alguns foram 

terminados, executados e outros não foram completamente 

implementados (ENF_5; MED_4). Em síntese, são poucos os 

treinamentos oferecidos, especialmente para realização fora do 

expediente de trabalho e quando ocorre são específicos para as categorias 

profissionais e vai quem quer (ENF_1). Deste modo, atesta-se que não há 

uma formalidade das políticas de treinamento e desenvolvimento dos 

profissionais na unidade, mas, embora a instituição deva promover 

treinamentos e atualizações contínuas, também é de responsabilidade do 

profissional buscar mais conhecimentos para sua formação e, assim, 

aprimorar sua prática e fundamentar suas ações.  

Ainda a respeito de treinamentos, deve-se mencionar que nos 

últimos meses estão acontecendo algumas capacitações para os 

profissionais da unidade devido à adesão do hospital ao projeto 

colaborativo “Melhorando a segurança do paciente em larga escala no 

Brasil” (ENF_1; ENF_3; MED_4). Este projeto faz parte do Programa de 

apoio ao desenvolvimento institucional do SUS (PROADI-SUS), em 

parceria com cinco hospitais de excelência, e tem como objetivo orientar 

os profissionais de saúde de 119 hospitais públicos participantes, quanto 

às melhores práticas para o cuidado do paciente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018).  

Quanto a outros controles gerenciais identificados na UTI, tem-

se o check-list de verificação de resultados das metas por paciente, 

checados a partir de formulário de objetivos diários, preenchido por todos 

os integrantes da equipe multiprofissional (PRONOVOST et al., 2003). 

Ele tem alto grau de formalidade e permite a determinação dos objetivos 

diariamente, a identificação e eliminação de possíveis riscos, a criação de 
um plano de cuidados explícitos para os pacientes e para a equipe 

multiprofissional (em especial a de enfermagem) (PRONOVOST et al., 

2003). 

Em síntese, argumenta-se que a UTI investigada tem vários tipos 

de controles com diferentes tipos de formalidade (alta, baixa, 
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informalidade). Aqueles que tem formalidade mais alta, por vezes 

promovem maior relação colaborativa entre os profissionais o que pode 

resultar em melhores interações. 

4.6 INTERAÇÃO - COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL E 

FORMALIDADE DOS CONTROLES GERENCIAIS 

A colaboração é construída pela iniciativa dos indivíduos, mas 

também é afetada pelos fatores do ambiente (D’AMOUR, 1997). Sob tal 

perspectiva, D’Amour (1997) define que a colaboração interprofissional 

acontece a partir de um conjunto de relações e interações que permitem 

ou não os profissionais compartilhar seus conhecimentos, suas 

experiências e habilidades etc. 

Um dos fatores do ambiente de uma UTI que pode interagir com 

a colaboração interprofissional é a formalidade dos controles gerenciais e 

das políticas organizacionais (D’AMOUR, 1997). Argumenta-se que, 

quando da realização de trabalhos em que seja necessária a colaboração 

interprofissional, quanto mais alta a formalidade melhor será o resultado, 

visto que ambos profissionais terão descrições definidas de trabalho, 

regras, regulamentos e instruções específicas sobre os processos de 

trabalho. Do contrário, quando houver baixo grau de formalidade, o 

comportamento dos profissionais pode ser relativamente não 

programado, sendo então mais livres para aplicar suas próprias ideias e 

experiências (HAGE; AIKEN, 1967). Isso pode, de certa forma, não ser 

benéfico para uma colaboração interprofissional efetiva. 

Nesta direção, levantou-se a partir das entrevistas e observações 

quais eram os mecanismos existentes na UTI para direcionar a atenção, 

motivar e encorajar os indivíduos a agir de forma a apoiar os objetivos 

organizacionais (LONG; BURTON; CARDINAL, 2002), e também o seu 

grau de formalidade. A partir dessas definições é que se buscou captar 

suas interações com a colaboração interprofissional conforme 

apresentado na Quadro 18.
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Quadro 18 – Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Objetos de controle Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Ação 

Round 

Multiprofissional 

Formalidade: Alto grau de formalidade. 

Definição: Reunião, na qual são discutidas as metas e planos terapêuticos caso a caso dos pacientes da UTI por 

meio de um check-list, e são referentes a sua evolução clínica diária e das condutas terapêuticas adotadas que 

devem ser iniciadas, reavaliadas ou retiradas no decorrer dos plantões subsequentes (GURSES; XIAO, 2006). 

Interação:  

- Estimula a comunicação entre os profissionais, pois é uma oportunidade de abertura para os indivíduos de todas 

as profissões se expressarem de modo verbal e também por meio de seus registros escritos (não verbal); 

- Oportuniza diversos tipos de compartilhamento, em especial de informações e de tomada de decisão entre os 

profissionais; 

- Estimula as discussões conjuntas (entre todos os profissionais da UTI) das situações para uma tomada de decisão 

no mesmo momento ou posterior (conjunta ou individual); 

- Estimula a cooperatividade entre os profissionais que reflete em várias vantagens, como a redução do tempo de 

permanência do paciente na UTI, na melhoria de vários indicadores de qualidade e segurança da unidade etc.; 

- Oportuniza as interações entre os profissionais de diferentes profissões a partir da linguagem que é utilizada, 

específica para a área da saúde (exemplo: siglas de procedimentos, exames, remédios etc.);  

- Possibilita melhor planejamento do trabalho para as equipes; 

- Estimula motivação para participação da equipe multiprofissional; 

- Estimula compromisso mútuo entre os profissionais; 

- Estimula os profissionais ao cumprimento das prioridades que sejam de interesse das atividades da UTI. 

- *Obs.: por ser considerado um dos mecanismos mais eficientes para o estímulo da colaboração 

multiprofissional e também como ferramenta de planejamento da unidade o round voltou há menos de 1 ano a 

ser realizado diariamente (Teve uma paralização por falta de engajamento dos indivíduos). 

Continua em... 
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... continuação. 

Objetos de controle Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Ação 

Procedimentos 

Operacionais Padrão 

(POPs) 

Formalidade: Baixo grau de formalidade. Devidamente escritos, mas que de acordo com alguns entrevistados 

não são amplamente divulgados e nem amplamente utilizados. 

Definição: Instrumentos que visam padronizar e reduzir a ocorrência de desvios na execução de tarefas pela 

descrição dos procedimentos que devem ser seguidos pelos profissionais (SALES et al., 2018). 

Interação:  

- Suportam a tomada de decisão dos profissionais;  

- Permitem a padronização do cuidado ao paciente de acordo com os princípios técnico-científicos; 

- Contribuem para corrigir as não conformidades e dirimir as distorções adquiridas na prática; 

- Se não utilizados devidamente podem abrir precedentes para questionamentos nas relações interprofissionais. 

Protocolos clínicos 

Formalidade: Baixo grau de formalidade.  

Definição: Instrumentos que têm foco na padronização de condutas clínicas, baseados em fundamentação técnica 

e científica, diretrizes organizacionais e políticas (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). 

Interação:  

- Percebeu-se mais protocolos por profissão e poucos com alcance multiprofissional. Porém observou-se um 

apoio a padronização como forma de organização do trabalho mas sem burocratização dos procedimentos. 

Protocolos de 

organização do 

serviço na unidade 

Formalidade: Alto grau de formalidade. 

Definição: Instrumentos para organização do trabalho, dos fluxos administrativos, dos processos de avaliação e 

da estruturação do sistema de informação que abrange toda instituição (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009).  

Interação:  

- Uso de protocolos formalizados de admissão, evolução, transferência, alta e óbitos dos pacientes, facilita a 

comunicação interna do ambiente como também viabiliza a comunicação da UTI com outros setores; 

- Quando da realização de tarefas em colaboração interprofissional, o uso formalizado dos protocolos age como 

niveladores de poder uma vez que é realizado conforme a regra. Assim influenciam na diminuição de disputas de 

poder e liderança; menos conflitos etc. 

Continua em... 



141 

... continuação. 

Objetos de controle Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Ação 

Prontuário do 

Paciente 

Formalidade: Alto grau de formalidade.  

Definição: Documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas 

a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter 

legal, sigiloso e científico (RESOLUÇÃO n. 1.638/2002). 

Interação:  

- Possibilita o registro dos serviços prestados ao paciente e por isso é um importante canal de comunicação entre 

os profissionais, e entre os profissionais e o paciente; 

- Permite compartilhamento de informações relacionadas ao histórico do paciente; 

- Permite organização e facilidade no acesso às informações para tomada de decisão; 

Resultados 

Check-list 

Formalidade: Alto grau de formalidade. 

Definição: Formulário de objetivos diários para cada paciente, preenchido por todos da equipe multiprofissional 

durante o round. Visa melhorar a segurança e a qualidade do cuidado prestado, reduzir custos, facilitar a aplicação 

das tarefas complexas, diminuir a variabilidade, melhorar a comunicação entre a equipe e ajudar a garantir que 

tudo o que deve ser feito realmente seja feito (RÉA-NETO et al., 2010). 

Interação:  

- Torna mais eficaz e adequada a comunicação no ambiente, uma vez que permite o planejamento dos objetivos, 

a identificação e eliminação de possíveis riscos, e a criação de um plano de cuidados explícito para os pacientes 

e para a equipe; 

- Permite maior compreensão do plano de cuidados pela equipe multiprofissional (em especial a de enfermagem, 

que tem mais atribuições); 

- Permite o compartilhamento de objetivos e metas para cada paciente; 

- Atua como integrador da equipe multiprofissional durante o round multiprofissional; 

- *Obs.: Metas do plano de cuidados são respostas esperadas para o tratamento de cada paciente. 

Continua em... 
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... continuação. 

Objetos de controle Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Resultados 

Metas dos 

indicadores (da UTI) 

Formalidade: Baixo grau de formalidade. 

Definição: Ajudam a dar sustentação ao processo de gestão UTI como ferramenta de avaliação da efetividade da 

assistência, considerando os elementos que estruturam o cuidado. 

Interação:  

- São metas que a unidade precisa atender, a maioria dos profissionais conhece-as mas não é dado feedback e 

nem há uma forma de reconhecimento (agradecimentos pelo bom trabalho por exemplo) (ENF_2). 

Pessoal  

Treinamentos 

Formalidade: Baixo grau de formalidade. São oferecidos ocasionalmente pela instituição, e em sua maioria são 

realizados para profissões isoladas.  

Definição: Somente são contratados profissionais aprovados em concursos públicos e com qualificação para 

trabalhar na unidade. Quando da admissão na unidade os profissionais são devidamente treinados. 

Interação:  

- São poucos os treinamentos realizados coletivamente com a equipe multiprofissional. Atualmente está tendo 

algumas capacitações direcionadas ao projeto nacional “Melhorando a segurança do paciente em larga escala no 

Brasil”, mas ainda são algumas ações bem isoladas; 

- Há profissionais que participam de treinamentos, congressos com recursos particulares, o que causa insatisfação 

ao profissional (MED_5); 

- A falta de capacitações coletivas dificulta maior integração das equipes, ao estímulo da comunicação, 

compartilhamento de informações e tomada de decisão. 

Continua em... 
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... conclusão. 

Objetos de controle Interação formalidade dos controles gerenciais e colaboração interprofissional 

Cultural 

Códigos de conduta 

Formalidade: Informais. Não há um código de conduta específico para a UTI. Assim os profissionais baseiam-

se no conhecimento dos códigos de sua profissão, e do hospital como um todo. 

Definição: Instrumento de princípios que governa as atividades diárias e os padrões de comportamento 

esperados. 

Interação: 

- A informalidade deste controle estimula a comunicação informal entre os indivíduos, a reprodução de 

tarefas/ações fora do que é recomendado pelos protocolos, a não seguir outras regras de trabalho etc. 

- * Obs.: É importante considerar que apesar de não ter nenhuma referência especial aos códigos de conduta 

dentro da UTI, eles se tornaram de conhecimento comum por meio das experiências do cotidiano. Isso pode ser 

positivo e negativo em uma perspectiva de comportamento multiprofissional, uma vez que os códigos de conduta 

mais usados serão traduzidos para o conhecimento comum, e os menos usados acabarão sendo ignorados com 

o tempo. Desse modo, a colaboração interprofissional conforme costumes da unidade.  

Obs.: (i) Alto grau de formalidade - existência de mecanismo escrito, é amplamente divulgado e utilizado na unidade; (ii) baixo grau de 

formalidade - há o mecanismo escrito, mas não é amplamente divulgado e utilizado na unidade; (iii) informalidade - não há mecanismos 

escritos, e os procedimentos e tarefas da unidade são realizados de modo informal. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Destaca-se que as políticas, normas e procedimentos são 

formalizados com vistas na melhoria do trabalho dos profissionais. Seu 

cumprimento pode resultar em menor taxa de erros, melhores indicadores 

de qualidade e segurança, maior satisfação do paciente, familiares e dos 

próprios colegas de trabalho. Ademais, reflete na criação de uma cultura 

de segurança tão importante para este tipo de ambiente, além de um 

melhor clima para se trabalhar com menores possibilidades de conflitos. 

4.7 SALIÊNCIA DA IDENTIDADE SOCIAL 

A identidade social refere-se aos conceitos que o indivíduo 

desenvolve de si mesmo e que derivam de sua afiliação em categorias ou 

grupos emocionalmente significantes para ele (TAJFEL, 1972b). Esse 

tipo de classificação inclui, em âmbito organizacional, por exemplo, 

identidades por afiliação profissional, de equipe, ou organizacional (VAN 

KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 2000; BURFORD, 2012). Nessa 

direção, argumenta-se que as identidades sociais dos indivíduos são 

construídas de acordo com o ambiente e a situação em que se inserem, 

envolvendo, entre outras coisas, as estruturas, a cultura e o histórico das 

relações.  

Nas relações do dia a dia de uma UTI, os indivíduos de diferentes 

formações profissionais precisam trabalhar conjuntamente e de forma 

colaborativa. Por esse motivo, descreve-se a colaboração interprofissional 

como uma estratégia de trabalho em equipe e que pode ser influenciada 

por fatores individuais e do ambiente organizacional (D’AMOUR et al., 

2005). Dentre os fatores organizacionais ressalta-se a formalidade das 

regras existentes no ambiente, a qual é destacada como um meio 

importante de esclarecer as responsabilidades dos indivíduos e negociar 

como são compartilhadas (D’AMOUR et al., 2005).  

Neste entendimento, tomando como base as interações da 

colaboração interprofissional (comunicação e compartilhamentos) e a 

formalidade dos controles gerenciais de uma UTI, analisa-se a seguir o 

reflexo na saliência da identidade social dos indivíduos dos grupos de 

formação profissional da medicina e da enfermagem e também da 

saliência da identidade de equipe multiprofissional. 

A saliência da identidade social refere-se à ativação da estrutura 

conceitual da identidade social no autoconceito do indivíduo em resposta 

a contextos sociais e sugestões ambientais por meio da autocategorização, 

em que os indivíduos se atribuem a categorias contextualmente relevantes 

(HOGG; TERRY; WHITE, 1995). A identidade social de um indivíduo 

muda dependendo da situação pois, entende-se que elas são organizadas 
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em uma hierarquia de saliência, a qual depende do contexto (HASLAM, 

2001). Assim, os conceitos mais importantes para entender a saliência são 

a importância subjetiva da identidade e a relevância situacional (HOGG; 

TERRY, 2001).  

Percebeu-se que o contexto de uma UTI afeta a saliência da 

identidade social de um indivíduo referente ao seu grupo de formação 

(medicina, enfermagem etc.). Isso se dá conforme indicado por Peixoto 

(2010), ao valorizar e investir na constituição de determinadas 

modalidades de trabalho (de forma isolada para a categoria); como 

também pode afetar na saliência da identidade da equipe multiprofissional 

ao enfatizar a necessidade de estabelecer diálogos entre os diversos 

saberes, viabilizando, mediante a atuação das equipes multiprofissionais, 

uma compreensão mais abrangente das questões do cuidado e de formas 

de intervenção mais eficazes no tratamento dos pacientes.  

Vale ressaltar que estas são algumas das múltiplas identidades 

sociais que o indivíduo pode tornar saliente no ambiente da UTI. Nesta 

pesquisa o interesse é no caso das duas identidades sociais especificadas, 

nas quais percebe-se um movimento circular, no qual tanto a organização 

interfere na escolha por determinadas formas de atuação profissional, 

quanto os próprios profissionais podem também pressionar a organização 

no sentido de valorizar o desenvolvimento de projetos condizentes com 

as suas crenças do que seria um trabalho eficaz (PEIXOTO, 2010). Essas 

crenças, por sua vez, são fortalecidas a partir da existência de um 

direcionamento organizacional que privilegia e valoriza o trabalho em 

equipe (PEIXOTO, 2010). 

A natureza do trabalho da UTI requer a formação de equipes 

multiprofissionais para o desenvolvimento das tarefas, sendo necessário 

que os indivíduos tenham consciência da importância de se trabalhar em 

equipe (MED_1). De acordo com o relato do participante da medicina 

(MED_1) “ (...) não adianta você ter a melhor formação profissional 

possível, ou estar supermotivado, cuidar de um determinado doente, fazer 

a tua parte, quando na verdade os resultados dependem de todos. Então, 

por mais que você esteja motivado e que faça sua parte muito bem-feita, 

não vai ter o resultado que você gostaria se o trabalho em equipe não 

funcionar”. Ele ainda complementa declarando que “ (...) é diferente, por 

exemplo, do médico que trabalha no consultório ou em outra 
especialidade, cujo trabalho e resultados diretos dependem mais da 

interação dele com o paciente” (MED_1). 

O comentário desse participante atenta para a importância da 

identificação dos profissionais com a equipe multiprofissional da UTI, 

pois quando os membros apresentam forte identidade social de equipe 
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percebem os valores e metas da equipe como mais importantes do que 

seus objetivos pessoais, e com isso tornam-se mais dispostos a se 

esforçarem mais na realização das tarefas com vistas a aumentar o 

desempenho da equipe (VAN KNIPPENBERG, 2000; HASLAM, 2001; 

GOMEZ-RUIZ; NARANJO GIL, 2014). 

Maior identificação dos indivíduos com a equipe 

multiprofissional torna a identidade social mais saliente, e isso pode ser 

influenciado pelas políticas organizacionais sendo uma delas o grau de 

formalidade dos controles que regem os comportamentos e as atividades 

dos indivíduos no ambiente (D’AMOUR et al., 2008). 

Estes controles gerenciais têm objetos diferenciados, tais como, 

ação, pessoal, resultados e cultura (HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 

2007; MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). São aplicados aos 

indivíduos, em suas atividades individuais e coletivas; e norteiam suas 

relações, por exemplo, entre profissionais de mesma formação (passagem 

de plantão que é realizada separadamente para cada grupo - médicos e 

enfermeiros) e com os indivíduos de diferentes formações profissionais. 

No caso da formalidade dos controles de ação, que visam a 

prevenção de comportamentos indesejados e a promoção de 

comportamentos desejados para a realização de tarefas, os indivíduos têm 

uma direção de suas atividades, o que pode facilitar seu trabalho e o seu 

desempenho (HAUSTEIN; LUTHER; SCHUSTER, 2007; 

MERCHANT; VAN DER STEDE, 2007). Esses são os casos de alguns 

protocolos e dos POPs existentes na UTI que guiam o indivíduo no escopo 

clínico e na organização dos serviços da unidade, além de auxiliarem nos 

casos de divergências entre profissionais em alguma situação prática, 

como também para maior segurança ao paciente. 

Na UTI verificou-se que há alguns protocolos e POPs 

formalizados, mas nem todos são utilizados na prática (ENF_2; ENF_5). 

Confirmou-se também a necessidade da criação de novos, de preferência 

multiprofissionais (ENF_1; ENF_3; ENF_5). Desse modo, indica-se 

conforme posicionamento da ENF_5, ação conjunta entre os diferentes 

profissionais para elaboração de protocolos que possam ser aplicados com 

escopo multiprofissional. Assim, além da instituição possibilitar a 

saliência da identidade de equipe multiprofissional ainda pode influenciar 

na satisfação no trabalho dos funcionários. 
Essa solicitação foi pontuada por mais profissionais, em especial, 

a MED_4, que também trabalha em outra unidade intensiva e relata que 

há uma maior preocupação com isso: “Eu trabalho em outras UTIs e, em 

geral, o serviço público parece ser mais bagunçado, não ser tão formal e 

acaba ficando a cargo do mérito individual dos profissionais que 
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trabalham no setor”. Ela complementa ainda que os gestores da unidade 

devem incentivar os profissionais na importância de se seguir estas 

normas, destacando as contribuições de seu uso.  

Na unidade, a prática de integrar os profissionais das diversas 

formações para elaborar os POPs já foi realizada pela instituição há 

alguns anos. A participação foi facultativa, mas de acordo com a 

entrevistada ENF_5, a oportunidade foi bem recebida pelos profissionais, 

além de ter promovido maior envolvimento entre os participantes. 

Essas ações podem ter implicações para a saliência identitária da 

equipe multiprofissional, o que consequentemente pode promover melhor 

clima organizacional e também maior satisfação no trabalho dos 

participantes.  

Outro achado da interação, foi em relação ao que acontece 

durante o round multiprofissional. Essa reunião é formalizada, altamente 

coordenada, com interação organizada; e que se configura em um 

momento de discussões em conjunto de decisões a serem tomadas 

referente aos pacientes (ENF_2). Desse modo, por possibilitar maior 

discussão e também maior liberdade de expressão das opiniões dos 

diferentes profissionais, acaba por tornar mais saliente a identidade de 

equipe multiprofissional (ENF_2). Também promove a motivação dos 

indivíduos para o alcance dos objetivos propostos para todos os pacientes 

da unidade e, como consequência, para a eficácia do grupo 

multiprofissional como um todo (ENF_2).  

De acordo com a participante MED_3, o round é atualmente a 

única atividade multiprofissional formalmente protocolada na unidade. É 

realizado na parte da manhã, mas nos turnos vespertino e noturno os 

profissionais (em especial, médicos, enfermeiros e residentes) checam de 

forma direcionada o que foi planejado, o que foi realizado e o que ainda 

falta (MED_2; MED_3). A partir disso tomam decisões de continuidade 

no planejado ou alterações com vistas ao melhor resultado (MED_2). 

Nestas ocasiões percebe-se a valorização e a saliência da 

identidade de equipe multiprofissional a qual fortalece e confere ao 

indivíduo maior segurança para a prática e para a expressão de suas 

opiniões. Isto porque o indivíduo não se percebe sozinho, mas sim 

compartilhando responsabilidades, a partir de diálogos com explicitação 

de dúvidas, receios e questionamentos sobre os possíveis procedimentos 
com o paciente (ENF_3; MED_1). 

Quando os indivíduos percebem que não há no grupo 

compartilhamento ou o sentimento do coletivo, podem não explicitar as 

fragilidades ou incertezas de sua atuação com receio de expor o seu grupo 

de formação profissional (LINGARD et al., 2007). Deste modo, a noção 
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de pertencimento facilita o enfrentamento das dificuldades ou limitações 

das áreas, a construção coletiva de soluções para os problemas 

enfrentados e a redução das incertezas (HOGG; TERRY, 2000). 

Apesar de alguns mecanismos direcionadores formalizados que 

facilitam este pertencimento, ainda é preciso que exista maior apoio da 

organização para melhor entendimento sobre o papel de cada indivíduo 

na equipe multiprofissional e quais os seus objetivos (MED_1). Essa 

clareza e delimitação de papéis pode afetar a identidade multiprofissional 

de modo mais positivo e também aumentar a congruência dos indivíduos 

para com a organização (ASHFORTH, JOHNSON, 2001). Contudo, estes 

profissionais (médicos e enfermeiros) precisam ter liberdade e autonomia 

para escolher a metodologia de trabalho, sem que a direção do hospital 

interfira de modo direto no funcionamento das equipes (de formação e 

multiprofissional) ou na dinâmica das suas atividades (MED_4). 

Da interação da colaboração e a formalidade dos controles 

gerenciais com foco nos resultados percebeu-se o papel das metas que são 

definidas diariamente para cada paciente e a partir das quais cada 

profissional (por categoria de formação) estabelece suas respectivas 

responsabilidades (MED_1). Estas metas são levantadas no check-list 

quando da realização do round e conduzem as ações dos profissionais no 

decorrer dos turnos (MED_2; MED_3; MED_4).  

Na consecução destas metas, percebe-se com maior saliência a 

identidade do grupo de formação, pois delineia quem são os profissionais 

habilitados para agir naquele contexto específico, com aquele 

determinado paciente. Isso porque o check-list se baseia no contexto do 

paciente (MED_2; MED_3; MED_4). 

Outro tipo de metas que são formalizadas e afetam todos os 

profissionais da UTI, e que podem fortalecer a identidade de equipe 

multiprofissional são as metas de desempenho e os indicadores de 

qualidade e segurança. Elas são conhecidas pelos profissionais, os quais 

buscam sua realização, mas que alegam não ter nenhum feedback sobre 

os resultados, sobre o que precisa melhorar etc., além de não terem 

nenhum reconhecimento quando de resultados positivos (MED_2).  

Neste caso, se os responsáveis da unidade e da organização 

colocassem em prática alguma forma de feedback acerca dessas metas e 

reconhecessem os profissionais de algum modo, eles poderiam se 
mobilizar mais enquanto equipe multiprofissional para melhorar os 

resultados e, por conseguinte, apresentar melhor desempenho enquanto 

grupo. Isso, tenderia a fortalecer ainda mais a identidade de equipe 

multiprofissional. 
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Outra interação que afeta na saliência da identidade são os 

treinamentos. Eles não são regularmente realizados e quando são, é para 

os membros de categorias específicas, o que de certa forma faz tornar 

mais saliente a identidade de grupo de formação. Se houvesse a 

formalidade de treinamentos multiprofissionais ter-se-ia maior integração 

dos indivíduos e também maior satisfação no trabalho (ENF_5).  

No tocante às relações dos indivíduos no dia a dia da UTI, 

observou-se a inexistência de um código de condutas específico da 

unidade, o que faz com que as relações se sustentem, por exemplo, nos 

códigos das respectivas formações (ENF_4). Isso é relevante pois em uma 

dinâmica grupal, alguns valores, crenças e objetivos são necessários 

(ASHFORTH, JOHNSON, 2001), uma vez que existindo indivíduos com 

valores divergentes, trabalhando em uma mesma equipe, tendem a 

experienciar, por exemplo, mais episódios de conflitos relacionais e de 

condução de tarefas. Assim, controles gerenciais formalizados, como 

códigos de conduta que direcionem os objetivos comuns, são importantes, 

pois o compartilhamento de valores pode ser um aspecto fundamental 

para a diminuição de conflitos entre os membros e a efetividade da equipe 

de trabalho. 

Por fim, argumenta-se que foi identificado em alguns quesitos a 

diferença nas percepções dos entrevistados dos turnos do dia (manhã e 

tarde) para o da noite. No período noturno observou-se que não há 

momentos em que os participantes se reúnam para discutir as atividades 

e casos, tomar decisões ou trocar informações sobre os processos de 

trabalho de maneira formalizada, ou seja, reuniões formais da 

organização. Assim, apesar de cada membro saber quais são as suas 

atividades e ter delimitado a sua rotina de trabalho, são poucas as 

interações interprofissionais formalizadas no ambiente o que dificulta o 

fortalecimento da identidade de equipe multiprofissional. Talvez por isso, 

de acordo com o MED_1, ainda a identidade de formação seja a mais 

“hipervalorizada” pelos profissionais. 

4.8 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Um ambiente de prática que favorece a colaboração entre 

enfermeiros e médicos é relacionado não apenas a melhores cuidados em 

situações complexas, mas também à satisfação no trabalho. Nessa 

direção, a satisfação no trabalho pode ser entendida como a resposta 

emocional de um indivíduo às condições físicas e sociais evidenciadas 

nos locais e tarefas de trabalho (TARRANT; SABO, 2010; PALOMINO; 

FREZATTI, 2016).  
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Em um ambiente de UTI, profissionais pouco satisfeitos têm 

maior probabilidade de prestar serviços com menor qualidade, enquanto 

que com alto grau de satisfação tendem a serem mais motivados e 

apresentar melhores resultados no trabalho, como altos níveis de 

desempenho (BHATNAGAR; SRIVASTAVA, 2012). Desse modo, 

buscou-se investigar se os participantes estão satisfeitos com as suas 

relações no ambiente de trabalho considerando principalmente as 

interações entre a colaboração interprofissional e a formalidade dos 

controles gerenciais.  

Com base neste escopo, considerou-se que os indíviduos 

precisam ter boas relações com os superiores, com os seus pares e/ou seus 

colegas de equipe multiprofissional. Isto posto, buscou-se analisar se a 

interação entre médicos e enfermeiros era positiva. Sobre este ponto, 

alguns participantes argumentam que a interação depende, muitas vezes, 

do tipo de pessoa, de sua personalidade, pois alguns se abrem mais e 

outros menos para estas relações (ENF_3; ENF_5; MED_3). Sob o ponto 

de vista da ENF_3, quando as relações do dia a dia entre os diferentes 

profissionais fluem, a realização das tarefas é mais fácil, prazerosa e 

acaba por criar laços de confiança. 

Outro elemento identificado nas entrevistas como importante 

para a satisfação é a autonomia (ENF_1; ENF_2; ENF_3; ENF_4; 

ENF_5; MED_1 MED_2; MED_3; MED_4; MED_5). De acordo com 

Ghisleni (2010), sustentado em Rosenfield (2008), a autonomia 

apresenta: (i) uma dimensão operacional, pois remete à rotina de trabalho, 

à possibilidade do trabalhador de assumir responsabilidades e controlar 

elementos da tarefa, métodos, etapas, procedimentos, programações, 

critérios e objetivos; (ii) uma dimensão identitária, visto que contribui 

para que o indivíduo construa uma imagem de si a partir de uma relação 

de trabalho em colaboração com outros; e (iii) uma dimensão social, uma 

vez que por meio do trabalho o indivíduo é socialmente reconhecido. Em 

síntese, a possibilidade de assumir responsabilidades é o que se pode 

nomear de autonomia no trabalho.  

Face a esta elucidação, observou-se que apesar de o médico ser o 

elemento central no processo de trabalho da saúde na UTI, os outros 

profissionais também mantêm autonomia para avaliar as necessidades dos 

pacientes dentro de sua respectiva área de atuação, mantendo certo 
controle do processo de trabalho, seja individualmente ou dividindo as 

atividades entre os membros da equipe (como no caso da equipe de 

enfermagem). Essa percepção foi confirmada pelos participantes 

(ENF_1; ENF_4; MED_3; e MED_5). 
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A autonomia é percebida também por alguns participantes da 

enfermagem no que diz respeito a expor suas opiniões no momento do 

round, e nos períodos de revisão da tarde e noite ao dar sugestões sobre 

as metas que ainda estão para serem cumpridas (ENF_4; ENF_5).  

Além das percepções pessoais da autonomia tem-se a percepção 

da importância dos recursos organizacionais (humanos, materiais e 

tecnológicos) que são todos os meios colocados à disposição do indivíduo 

pela organização e que são necessários à realização das suas atividades 

(LICHTENSTEIN, 1984). Estes recursos afetam na interação da 

colaboração interprofissional e formalidade dos controles gerenciais e, 

por conseguinte, na satisfação do indivíduo com o trabalho.  

Sobre os elementos como as instalações da UTI, os 

equipamentos, a tecnologia, os aspectos do ambiente físico e os recursos 

humanos disponíveis, os profissionais dizem-se satisfeitos, com exceção 

do sistema de informações, enfaticamente criticado por um dos 

profissionais da medicina (MED_5). Segundo esse mesmo profissional, 

desde que entrou na unidade (há 8 anos) o sistema não evoluiu nada, que 

por vezes trava e ao invés de ajudar acaba atrapalhando e atrasando o 

desenvolvimento das atividades. Ele argumenta não saber se é problema 

de recursos ou se é por falta de empenho dos profissionais responsáveis 

pela sua manutenção (MED_5).  

Esse protesto do MED_5 revela uma baixa satisfação com os 

aspectos técnicos relacionados ao sistema de informação da unidade que 

dificultam a sua utilização. Ainda de acordo com o mesmo profissional 

(MED_5), há certo descontentamento em relação à capacidade de 

processamento do sistema considerado de difícil uso para as atividades, o 

que provoca lentidão dos processos de trabalho, além de que a sua 

interface tem telas pouco elaboradas e que, por vezes, gera dificuldades 

em trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. Dessa forma, essas 

deficiências no sistema de informações, além de retardar um parecer para 

um paciente, por exemplo, também podem dificultar na colaboração 

interprofissional, pois um profissional ou outro pode precisar de 

informações que sejam obtidas a partir desta fonte.  

Detalhadamente descreve-se que os médicos usam os sistemas de 

informação prioritariamente como instrumento de suporte nas atividades 

assistenciais (definição terapêutica do paciente relacionados a prescrição 
de medicamentos, dieta e cuidados, solicitação e verificação de resultados 

de exames etc.), além de seu uso para as tarefas administrativas. Por sua 

vez, os enfermeiros usam o sistema para os aspectos assistencial (para 

consultas dos resultados dos exames dos pacientes) e gerencial (para o 
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gerenciamento dos dados da UTI - relatórios de pendências, de ocupação, 

de pacientes em isolamento etc.). 

Vale salientar também, de acordo com as observações realizadas, 

que os registros das informações na UTI são feitos primeiramente de 

modo manual e consistem da coleta, armazenamento e processamento de 

dados referentes à admissão, evolução, fluxo setorial e tratamento dos 

pacientes, controle de materiais, medicamentos e prescrições. 

Posteriormente são registrados eletronicamente.  

Em linhas gerais, pode-se depreender que os médicos e 

enfermeiros entrevistados declaram estar satisfeitos com o trabalho na 

referida UTI. Eles percebem que a unidade apresenta boa estrutura física 

e de pessoal; que há a possibilidade de participar ativamente (dentro do 

possível) no processo decisório (em especial para as profissionais da 

enfermagem); que há comunicação eficaz entre o pessoal e os 

supervisores; e que por vezes podem expressar livremente suas opiniões. 

Isso consequentemente aumenta a satisfação no trabalho e promove um 

melhor ambiente de trabalho. 

4.9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No âmbito organizacional, maior formalidade pode fazer com 

que os funcionários adotem procedimentos de trabalho que são 

adequadamente projetados e implementados, o que pode vir a estimular 

maior colaboração entre eles (D’AMOUR et al., 2005). Por consequência, 

elaborar e alterar as regras formais deve ser uma das principais 

preocupações dos gestores (MARCH et al., 2000), mas isso precisa ser 

em conjunto com os profissionais da unidade e devem ser constantemente 

revisadas, dado a evolução das descobertas científicas da área de saúde e 

da evolução das práticas de gestão. 

Nesta direção, considera-se que dependendo do grau de 

formalidade, os indivíduos podem ter avaliações positivas ou negativas 

que podem afetar as suas relações no ambiente (ADLER; BORYS, 1996). 

Isto posto, definiu-se como a primeira proposição direcionadora da 

pesquisa a ideia de que as relações de colaboração interprofissional 

interagem com a formalidade dos controles gerenciais em um ambiente 
complexo. Com essa proposição buscou-se evidenciar como e qual é a 

interação resultante. 

Encontrou-se evidências para esta proposição a partir das 

observações da prática cotidiana da UTI como também pelos relatos dos 

entrevistados deste estudo. Percebeu-se que, conforme o grau de 

formalidade dos controles gerenciais, mais fluída tende a ser a 
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comunicação, o compartilhamento entre profissionais de distintas 

formações. Há também o fato de quanto mais fluída é a colaboração 

facilitada por algum mecanismo formal, melhores resultados são vistos 

no ambiente. Um interessante exemplo observado a esse respeito foi a 

necessidade de retorno do round multiprofissional, que tinha sido cessado 

por um tempo e voltou a ser realizado recentemente (ENF_5; MED_1). 

Essa reunião é formalizada e entende-se sua necessidade de realização 

para viabilizar maior integração na equipe e também para o 

fortalecimento da identidade de equipe multiprofissional. Ademais, 

outros resultados positivos são observados e refletem principalmente no 

cuidado com os pacientes.  

Também se observou a interação de outros mecanismos de 

controles gerenciais tanto com alta quanto com baixa formalidade que 

estimulam a colaboração interprofissional no ambiente. Porém, salienta-

se que a colaboração entre os profissionais - médicos e enfermeiros - além 

dos momentos e de registros formais também acontece de modo informal 

(face a face). Contudo, de acordo com a ENF_3 depende da relação entre 

estes profissionais (por exemplo, personalidade de cada um) para não 

incorrer em possíveis ruídos e/ou conflitos, ou seja, precisam ser diretos 

e compreensíveis. Ela complementa ao exemplificar que pedidos extras, 

atrasados e urgentes devem ser combinados para que nenhuma das partes 

fique comprometida ou que afete o paciente (ENF_3). 

Considerando as interações entre colaboração interprofissional e 

a formalidade dos controles gerenciais, sugeriu-se a segunda proposição 

teórica a qual propõe que a interação entre a colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais influencia na 
manifestação de forma mais saliente da identidade social de equipe 

multiprofissional em um ambiente complexo. 
Após o entendimento de como se dá a interação entre a 

colaboração interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais em 

uma UTI, foi possível compreender como a identidade social dos 

indivíduos se manifesta quando da presença de maiores níveis de 

formalidade. Isso porque, as identidades sociais relacionadas à unidade 

(identidade de equipe multiprofissional) e a profissão (identidade de 

equipe de formação) (VAN KNIPPENBERG; VAN SCHIE, 2000; 

BURFORD, 2012) podem manifestar-se mais salientes dependendo do 
contexto das interações. Isso acontece, por exemplo, com a identidade de 

equipe multiprofissional que se manifesta mais saliente quando há 

colaboração interprofissional na presença de controles de grupo com 

maiores níveis de formalidade, como o round. 
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Ao observar a dinâmica de trabalho da UTI, evidenciou-se uma 

fragmentação no que diz respeito a cada um dos profissionais efetuarem 

suas funções, cada um dentro de suas respectivas formações, conforme já 

evidenciado por Bhatnagar e Srivastava (2012). Para o cumprimento de 

toda a demanda da unidade estes profissionais precisam trabalhar de 

modo interdependente, como uma equipe multiprofissional (MED_1). 

Esta modalidade é definida como trabalho coletivo, que se configura na 

relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação de 

profissionais de distintas formações, por meio da comunicação e 

articulação das ações multiprofissionais (CHAVES; LAUS; CAMELO, 

2012). 

No entanto, este tipo de modalidade na maioria das vezes não 

influencia o indivíduo a ter maior senso de pertencimento à identidade 

social de equipe multiprofissional em comparação com sua identidade de 

formação profissional (ASHFORT; JOHNSON, 2001). Para isso, a 

organização pode auxiliar por meio de algumas estratégias como, mais 

momentos de integração e também maior formalidade nas políticas, 

normas e procedimentos do ambiente que controlam e direcionam as 

relações de colaboração interprofissional (NOGUEIRA; ROGRIGUES, 

2015). 

A formalidade dos controles gerenciais de ação, por exemplo, o 

round e o prontuário dos pacientes interage com a colaboração 

interprofissional tornando mais ordenada a interação dos indivíduos ao 

estimular o compartilhamento de informações, a troca de conhecimentos, 

a possibilidade de discussões para uma tomada de decisão conjunta, entre 

outras vantagens para os profissionais. Além disso tem o resultado desta 

interação para os (i) pacientes com a possibilidade de redução do tempo 

de permanência na UTI, percepção de maior segurança e confiança com 

a equipe, e para a (ii) organização como um todo, no que diz respeito a 

menor incidência de erros e conflitos, a redução de custos etc. (BAGGS 

et al. 2004; PETRI, 2010; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 

2017).  

A formalidade dos controles gerenciais de resultado como é a 

exemplo do check-list (RÉA-NETO et al., 2010), em interação com a 

colaboração, permite à equipe multiprofissional maior compreensão do 

plano de cuidados, em especial, para os membros da enfermagem que tem 
atribuições mais específicas com o paciente. Nesta direção, como 

observado das interações e também pelas entrevistas, estes controles 

formalizados possibilitam maior fortalecimento da identidade de equipe 

multiprofissional. Já a baixa formalidade dos treinamentos (controle de 

pessoal) e a inexistência de um código de conduta para a equipe no geral 
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(controle cultural) evidenciam-se como fortalecedores da saliência da 

identidade social de formação. 

Com base neste achado, considera-se que diferentes práticas 

estratégicas por parte da organização para promover a integração e o 

consequente fortalecimento da identidade de equipe multiprofissional na 

unidade de UTI, se fazem cada vez mais importantes. Estas podem refletir 

em diversas vantagens, principalmente em menos ocorrências de conflitos 

e melhor cuidado do paciente. Dentre algumas práticas destacadas por 

Ashfort e Johnson (2001) como substantivas e simbólicas para os gestores 

da unidade adotar, lista-se: substantivas (criação de mais momentos de 

socialização, evidenciar e reconhecer a importância do trabalho de cada 

profissional, destacar o lado bom da interdependência de trabalho etc.), e 

simbólicas (ter clara a missão da UTI tal como da organização como um 

todo, reconhecer metas atingidas em equipe etc.). 

Essas interações também afetam a satisfação que pode ser 

compreendida como uma resposta emocional às condições físicas e 

sociais nos locais e tarefas de trabalho (TARRANT; SABO, 2010; 

PALOMINO; FREZATTI, 2016), além de estar associada a componentes 

afetivos relativos às relações entre as pessoas no local de trabalho. Esse 

contexto embasou a terceira proposição, a qual conjectura que a interação 
entre a colaboração interprofissional e a formalidade dos controles 

gerenciais influenciam na satisfação no trabalho dos profissionais em um 

ambiente complexo. 
Os resultados evidenciam que a interação entre colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais no ambiente da 

UTI influencia os indivíduos a terem maior satisfação no trabalho. De 

acordo com o participante ENF_5, a colaboração ficou mais fluída em 

especial após ao retorno da prática formal do round, o que, 

consequentemente, fez aumentar a nossa satisfação de vir trabalhar pois 

as atividades ficam bem mais organizadas e fluídas. Isso, por sua vez, 

afeta no desempenho dos indivíduos no trabalho, o que reflete no 

paciente, resultando em redução do tempo de internação, na redução de 

recursos usados e, por conseguinte, nos custos gerados (BAGGS et al., 

2004; PETRI, 2010; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). 

Ainda nesta direção, o round também permite que os diferentes 

tipos de profissionais da UTI tenham maior contato e com isso a 
possibilidade de poderem desenvolver metas mutuamente acordadas para 

os cuidados dos pacientes, o que é um fator estimulante para o 

fortalecimento da identidade de equipe multiprofissional e que resulta em 

satisfação no trabalho dos indivíduos (ENF_1). Nesta oportunidade, cada 

pessoa pode contribuir com sua perspectiva sobre o plano de cuidado, e 
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ter suas opiniões consideradas antes de uma decisão ser tomada pelo 

grupo ou pelo médico. Ademais, o round também se configura como um 

mecanismo para o planejamento da alta, pois à medida que o progresso 

de cada paciente é discutido, ele é medido em relação ao curso esperado 

para os pacientes com a mesma patologia e, com isso, quaisquer recursos 

extras necessários para ajudar a acelerar a recuperação são identificados 

e procurados para garantir suporte adequado.  

Assim, percebe-se que as interações dinâmicas que ocorrem na 

UTI, em especial, durante o round e seus reflexos nos turnos subsequentes 

para atendimento das metas, melhoraram a satisfação dos profissionais. 

Pelo que se observou, os médicos tendem a incorporar as perspectivas de 

outros profissionais, em especial da enfermagem, para a definição dos 

planos de cuidados. Isso denota valorização interprofissional o que de 

acordo com a ENF_4 reflete na motivação individual de se fazer parte de 

uma equipe multiprofissional e que afeta na identificação com este grupo. 

Percebeu-se também que quanto mais os membros da equipe 

compartilham informações, conhecimentos e habilidades, maior é a 

sinergia que influencia positivamente no cuidado ao paciente e no melhor 

convívio dos indivíduos no ambiente. Por outro lado, constatou-se que 

para maior satisfação e até maior coesão da equipe é necessário a 

disponibilidade de mais treinamentos/cursos aos profissionais. Isso 

facilita o contato com novas descobertas científicas e também ao 

constante acesso a novos aprendizados. Outras estratégias como a união 

de toda a equipe para a reformulação dos POPs e solicitação de opiniões 

por parte da direção, pode dar voz aos indivíduos e isso refletir em maior 

satisfação. 

Por fim, argumenta-se a partir dos relatos médicos, que eles 

percebem os benefícios associados às práticas colaborativas com os 

enfermeiros (melhores relações de trabalho e/ou menos conflitos no 

trabalho) e por isso é possível que empreguem esses comportamentos com 

mais frequência, tornando melhor essas relações no ambiente. Um fator 

que pode ter influenciado nesta percepção é o fato de que por mais que as 

equipes multiprofissionais da UTI sejam sempre composta por indivíduos 

diferentes definidos conforme escalas, a maioria dos profissionais já estão 

trabalhando há algum tempo na UTI e por isso já criaram relações de 

proximidade, o que também pode ser um fator que potencializa a 
satisfação no trabalho. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões do estudo e as 

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema investigado.  

5.1 CONCLUSÕES 

O propósito desta pesquisa foi investigar como a interação da 

colaboração interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais 

reflete na saliência da identidade social e na satisfação do trabalho dos 

individuos que trabalham em um ambiente complexo.  

O estudo de caso desenvolveu-se a partir de entrevistas com 

cinco médicos e cinco enfermeiras no âmbito de uma UTI, que é uma 

unidade complexa dentro de um hospital, destinada a pacientes graves ou 

de risco que requerem atenção profissional especializada, materiais 

específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e 

terapia contínua. Assim sendo, uma estrutura de UTI considerada 

adequada envolve pessoal em número suficiente e treinado para fornecer 

assistência específica e observação contínua, planta física elaborada com 

equipamentos especiais e manutenção constante, além de organização 

administrativa preocupada em manter padrões de assistência e programas 

de educação continuada (RESOLUÇÃO Nº 7, 2010). 

Esta unidade possui características específicas que interferem 

diretamente nos relacionamentos e no trabalho dos indivíduos. Uma 

dessas características é o trabalho em equipe multiprofissional, que 

consiste em uma modalidade de trabalho coletivo, que se configura na 

relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação de 

profissionais de distintas formações, por meio da comunicação e a 

articulação das ações multiprofissionais (CHAVES; LAUS; CAMELO, 

2012). Nesta unidade, quanto mais unida e comprometida for a equipe, 

melhores serão os benefícios para os pacientes, diminuindo a 

permanência hospitalar, aumentando a segurança dos processos e técnicas 

realizadas e, consequentemente, reduzindo os custos gerados. Ademais, 

pode-se argumentar que isso também faz com que os indivíduos fiquem 

mais identificados com a equipe como um todo, fortalecendo a identidade 

social de equipe multiprofissional. 
Dos achados para o primeiro objetivo específico da pesquisa que 

buscou verificar a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais evidenciou-se de forma segregada 

para cada tipo de controle (ação, resultados, pessoal e cultural). Para a 

formalidade dos controles de ação verificou-se sua interação com a 
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colaboração interprofissional tornando mais ordenada a relação dos 

indivíduos ao estimular o compartilhamento de informações, a troca de 

conhecimentos, a possibilidade de discussões para uma tomada de decisão 

conjunta, entre outras vantagens para os profissionais 

Sob a lente dos controles de resultado, a formalidade dos check-
list em interação com a colaboração interprofissional torna mais eficaz e 

adequada a comunicação no ambiente, dado que permite o planejamento 

e o compartilhamento dos objetivos diários, a identificação e eliminação 

de possíveis riscos, e a criação de um plano de cuidados explícitos para 

os pacientes e para a equipe etc. 

Da interação da formalidade dos controles de pessoal e a 

colaboração interprofissional observou-se que devido à baixa formalidade 

dos treinamentos, ou seja, são poucos os realizados coletivamente com a 

equipe multiprofissional dificultando assim maior integração das equipes, 

ao estímulo da comunicação, compartilhamento de informações e tomada 

de decisão. 

Dos controles culturais observou-se que inexiste um código de 

conduta específico para a UTI. Desse modo, os profissionais baseiam-se 

no conhecimento dos códigos de sua profissão e do hospital como um 

todo.  

O segundo objetivo visou investigar como a identidade social se 

manifesta na interação da colaboração interprofissional e a formalidade 

dos controles em um ambiente complexo como é a UTI. Percebeu-se que 

devido a formalidade de alguns controles gerenciais, como o round, o 

prontuário, e o check-list, houve maior integração e maior saliência da 

identidade de equipe multiprofissional. A partir disso percebeu-se nos 

profissionais que há maior motivação do trabalho em equipe (GOMEZ-

RUIZ; NARANJO GIL, 2014), maior coesão (TURNER, 1982, 1984) e, 

consequentemente, maior satisfação no trabalho. Ademais, depreende-se 

que estes reflexos vão além, ou seja, impactam no desempenho das 

atividades dos profissionais, nos pacientes com a redução de tempo de 

internamento e na redução de custos da unidade (BAGGS et al., 2004; 

PETRI, 2010; MAHDIZADEH; HEYDARI; MOONAGHI, 2017). 

O terceiro objetivo buscou examinar os reflexos da interação da 

colaboração interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais na 

satisfação no trabalho e constatou-se que os profissionais ficam mais 
satisfeitos quando a relação entre médicos e enfermeiros flui melhor, 

estimulada por momentos em coletivo dos membros da equipe. Também 

é possível depreender que quando a formalidade interage com a 

colaboração interprofissional ela é vista de forma positiva, afetando 

positivamente a satisfação no trabalho dos indivíduos. Quanto mais as 
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regras e procedimentos organizacionais são explicitamente registrados de 

forma escrita, os profissionais tendem a ser mais satisfeitos com o seu 

trabalho dado que a formalidade pode reduzir um pouco da ambiguidade 

e imprevisibilidade na realização do trabalho, visto a sua complexidade. 

Salienta-se que tradicionalmente, alguns teóricos da literatura 

organizacional argumentavam que regras e procedimentos formais 

rotinizam o trabalho, despersonalizam as atividades e alienam os 

funcionários da organização (AIKEN; HAGE, 1966). Outros, no entanto, 

argumentaram que o aumento da formalidade afeta positivamente as 

atitudes dos empregados em relação ao trabalho, facilita sua execução e 

permite maior clareza de papel (MICHAELS et al., 1988). Assim, 

conforme o que se percebeu com os relatos das entrevistas e com as 

observações é que, os médicos e enfermeiros estão cada vez mais sujeitos 

a controles gerenciais formal; e quando estes incidem nas relações de 

trabalho interprofissional refletem em melhores relações e também na 

construção por parte dos indivíduos de uma identidade de equipe 

multiprofissional. Com isso pode-se argumentar que os controles 

gerenciais formais podem apoiar na construção de uma identidade social 

da unidade (UTI), gerando maior colaboração interprofissional, dado que 

há indícios de que estes controles podem minimizar os efeitos da 

identificação de grupo profissional e, reforçar os laços da identidade 

social de equipe multiprofissional. Assim, conclui-se que foi aceita a tese 

de que a interação entre as relações de colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais de um ambiente complexo como 

uma UTI influencia na saliência da identidade social de equipe 

multiprofissional do indivíduo e reflete na sua satisfação no trabalho. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

De acordo com os argumentos dos entrevistados e com as 

observações realizadas, o trababalho na UTI é em equipe, as atividades 

são desenvolvidas em grupos, que há interdependência de pessoas e de 

tarefas e por isso a colaboração interprofissional é de grande importância. 

Para promover maior colaboração interprofissional, como 

também melhor gerenciamento dos indivíduos, a instituição pode 

divulgar mais suas normas, estimular seu uso com vistas a melhorar tanto 

o convívio interprofissional quanto a segurança do paciente. Ademais, a 

realização de mais momentos de socialização, como treinamentos e 

capacitações em conjunto, principalmente com os profissionais 

plantonistas, seria um diferencial. Os gestores também podem identificar 

e capitalizar os pontos fortes já presentes na unidade e orientá-los para 
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melhores práticas que atendam às metas institucionais e promovam um 

melhor ambiente de trabalho. Um exemplo, recorrente nas entrevistas foi 

o planejamento de programas educacionais e práticos interprofissionais 

para auxiliar a aprendizagem e também maior proximidade entre os 

profissionais. Isso pode ser uma estratégia efetiva para estimular a 

identificação com a equipe multiprofissional e também com a instituição. 

Os achados discorridos no decorrer deste estudo, evidenciam que 

os gestores devem concentrar maior atenção para a criação de condições 

que facilitam o trabalho em equipe multiprofissional (com médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas etc.). Isso exige um compromisso a longo 

prazo com recursos, planejamento de força de trabalho e alcançar 

objetivos estratégicos como, por exemplo, reduções de custos no que 

tange a melhora mais rápida do paciente devido ao bom atendimento e a 

redução de absenteísmos ou outros problemas relacionados aos 

profissionais. 

Futuras pesquisas que comparem os resultados aqui obtidos são 

oportunas tanto em outras UTIs de hospitais de naturezas distintas 

(privado, filantrópico) quanto em outros setores hospitalares e também 

em outras configurações organizacionais como as unidades de atenção 

primária a saúde. 

Durante o estudo, emergiram indicativos de que outras teorias 

podem ser adotadas para analisar como a interação da colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais reflete na 

identidade social e na satisfação do trabalho dos profissionais, como o 

caso da Teoria da Troca Social e a Teoria da Autocategorização. Por 

exemplo, estudos baseados na Teoria da Troca Social podem buscar 

compreender como a colaboração interprofissional acontece com 

interações de trocas dos tipos econômicas e sociais e como isso é afetado 

pela formalidade dos controles gerenciais. Embora muitas relações de 

troca apresentam uma base instrumental, repetidas trocas contribuem para 

a construção de valores expressivos entre as partes envolvidas, o que pode 

estimular e manter a coesão dos grupos sociais em uma identidade 

compartilhada. Já no campo da Teoria da Autocategorização, os estudos 

podem ser desenvolvidos para analisar como se dá a construção da 

identidade de equipe multiprofissional em questões intragrupo.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

VISÃO GERAL DO PROJETO 

a) Questão de pesquisa 
Como a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais reflete na identidade social e na 

satisfação do trabalho dos profissionais de uma unidade de terapia 

intensiva? 

b) Pressuposto 
Pressupõe-se que a identidade social de equipe multiprofissional 

se manifesta na interação das relações de colaboração interprofissional e 

a formalidade dos controles gerenciais e se reflete na satisfação no 

trabalho dos indivíduos. 

c) Objetivos 

i. Objetivo geral 

Investigar como a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais reflete na identidade social e na 

satisfação do trabalho dos profissionais de uma unidade de terapia 

intensiva. 

ii. Objetivos específicos 

1) Verificar a interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais em uma unidade de terapia 

intensiva; 

2) Examinar como a identidade social se manifesta na interação 

da colaboração interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais 

em uma unidade de terapia intensiva; 

3) Analisar os reflexos da interação da colaboração 

interprofissional e a formalidade dos controles gerenciais na satisfação no 

trabalho em uma unidade de terapia intensiva. 
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d) Instituição promotora 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Programa de 

Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC). 

e) Pesquisadores 

i. Edicreia Andrade dos Santos - Doutoranda em Contabilidade pelo 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade UFSC, na linha de 

pesquisa Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho. 

ii. Rogério João Lunkes - Doutor em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e Pós-Doutorado pela 

Universidad de Valência. Professor do Programa de Pós-Graduação 

em Contabilidade UFSC. 

e) Objeto do estudo de caso  

Médicos e enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva - adulto 

(UTI) do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 

(HU/UFSC) e a formalidade dos controles de gestão do ambiente. 

PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

a) Determinar como se dará o acesso ao ambiente da Unidade de 

Terapia Intensiva - adulto (UTI) para as observações e aos 
profissionais que serão entrevistados. 

i. Onde? Gerência de Ensino e Pesquisa - HU/UFSC (diretora de 

pesquisa da medicina e diretora de pesquisa da enfermagem) e 

profissionais de Referências (medicina e da enfermagem) 

ii. Quando? Após aprovação de projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEPSH-UFSC), com o devido agendamento. 

iii. Para quê? Atendimento de todos os objetivos específicos. 

iv. Instrumentos: TCLE, roteiro de entrevista, roteiro de observação, 

gravador de áudio e caderno de anotações de campo. 
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b) Determinar como conhecer os controles gerenciais existentes, sua 

formalidade e uso. 
i. Onde? Junto aos profissionais de Referências (medicina e 

enfermagem) e alguns outros profissionais da Unidade de Terapia 

Intensiva - adulto do HU/UFSC, além do site institucional. 

ii. Quando? Após aprovação de projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEPSH-UFSC) com o devido agendamento. 

iii. Para quê? Atendimento de todos os objetivos específicos. 

iv. Instrumentos: TCLE, caderno de anotações de campo. 

c) Determinar como ocorrerão as observações da Unidade de Terapia 

Intensiva - adulto (UTI) do HU/UFSC 

i. Onde? UTI do HU/UFSC  

ii. Quando? Após a aprovação de projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEPSH-UFSC). 

iii. Para quê? Atendimento de todos os objetivos específicos; 

iv. Instrumentos: TCLE, roteiro de observação, caderno de anotações 

de campo. 

d) Obter lista de regras, manuais, procedimentos escritos da UTI 
HU/UFSC. 

i. Onde? Junto aos profissionais de Referências (medicina e 

enfermagem) e alguns outros profissionais da Unidade de Terapia 

Intensiva - adulto do HU/UFSC, além do site institucional. 

ii. Quando? Após a aprovação de projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEPSH-UFSC). 

iii. Para quê? Atendimento do objetivo específico (a). 

iv. Instrumentos: TCLE, caderno de anotações de campo. 

e) Determinar como acontecerão as entrevistas com os médicos e 

enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva - adulto (UTI) do 
HU/UFSC. 

i. Onde? HU/UFSC (na UTI, local de trabalho dos profissionais) 
ii. Quando? Após itens (a) e (b), com agendamento prévio. 

iii. Para quê? Atendimento de todos os objetivos específicos; 

iv. Instrumentos: TCLE, roteiro de entrevista, gravador de áudio, 

caderno de anotações de campo. 
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QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 

a) Você pode comentar a respeito da colaboração nas relações entre 
enfermeiros e médicos nas atividades desta Unidade de Terapia 

Intensiva - adulto (UTI) do HU/UFSC? 

i. Objetivo específico: (a) e (b) 
ii. Instrumentos: entrevista e observação. 

b) Você pode comentar como se dá a comunicação entre enfermeiros 
e médicos nas atividades desta Unidade de Terapia Intensiva - 

adulto (UTI) do HU/UFSC? 

i. Objetivo específico: (a) e (b) 

ii. Instrumentos: entrevista e observação. 

c) Você pode comentar sua percepção a respeito do grau de 

formalidade dos controles gerenciais desta unidade Unidade de 
Terapia Intensiva - adulto (UTI) do HU/UFSC e sua interação com 

a colaboração interprofissional? 
i. Objetivo específico: (a) e (b) 

ii. Instrumentos: entrevista, observação e análise documental. 

d) Como você avalia sua satisfação no seu trabalho a partir das 
interações da colaboração interprofissional e a formalidade dos 

controles gerenciais nesta Unidade de Terapia Intensiva - adulto 
(UTI) do HU/UFSC? 

i. Objetivo específico: (c) 

ii. Instrumentos: entrevista. 

e) Você pode comentar como percebe as influencias quando das 

relações de colaboração e da formalidade de controles gerenciais 

sobre a sua identidade social (de profissão e de equipe 

multiprofissional) e de seus colegas? 

i. Objetivo específico: (b) 

ii. Instrumentos: entrevista e observação.  

f) Você pode comentar como percebe a manifestação/saliência da 

identidade social (de profissão e de equipe multiprofissional) de 
seus colegas desta Unidade de Terapia Intensiva - adulto (UTI) do 

HU/UFSC? 
i. Objetivo específico: (b) 

ii.  Instrumentos: entrevista e observação. 
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GUIA PARA O RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO 

Objetivos específicos: 

1) Verificar a interação da colaboração interprofissional e a formalidade 

dos controles gerenciais em uma unidade de terapia intensiva; 

i. Analisar e descrever os resultados obtidos por meio das respostas às 

questões 1.1, 1.2, e 2.1 do instrumento de pesquisa. 

2) Examinar como a identidade social se manifesta na interação da 

colaboração interprofissional e a formalidade dos controles 

gerenciais em uma unidade de terapia intensiva; 

ii. Organizar e apresentar os resultados obtidos por meio das respostas 

à questão 4.1 e 4.2 e por meio das observações. 

3) Analisar os reflexos da interação da colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais na satisfação no trabalho em 

uma unidade de terapia intensiva. 

iii. Organizar e apresentar os resultados obtidos por meio das respostas 

à questão 3.1. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE 

Nome do Participante: _______________________________________ 

Cargo: _________________ Data da entrevista: ____/______/________ 

E-mail (caso queira receber os resultados da pesquisa): _____________  
 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Rogério João Lunkes. 

Pesquisadora: Edicreia Andrade dos Santos. 

Instituição: Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago – 

UFSC. 
 

PREZADO(A) PARTICIPANTE 
 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa que apresenta 

as seguintes características: 

1. Título da pesquisa: Relações intergrupais e sistemas de controle: um 

estudo dos reflexos na satisfação no trabalho1. 

2. Objetivo principal: Analisar como a identidade social se manifesta na 

interação das relações intergrupais e o uso dos sistemas de controle e se 

refletem na satisfação no trabalho dos indivíduos. Assim, esta pesquisa 

aborda, em específico, os profissionais dos grupos de especialidades da 

medicina e da enfermagem das unidades de UTI e Pronto Atendimento. 

3. Justificativa: Entender como a identidade social de um indivíduo se 

manifesta nas relações intergrupais que acontecem na realidade de uma 

unidade de terapia intensiva se faz de grande relevância, haja vista a sua 

influência no comportamento dos indivíduos em grupo, e sua importância 

para a colaboração entre eles. Embora observe-se avanços recentes nas 

pesquisas sobre colaboração, teóricos e profissionais precisam de 

ferramentas conceituais para ajudá-los a desenvolvê-la e entendê-la em 

sistemas estruturais complexos. Por isso, esta pesquisa busca entender 

melhor os processos colaborativos e suas ferramentas para ajudar os 

profissionais, em especial, os de saúde, a desenvolver a colaboração entre 

si e em suas organizações. Ademais, os processos de colaboração entre 

estes profissionais, estão sujeitos à influência de fatores externos e 
estruturais (como controles, recursos, restrições financeiras e políticas). 

                                                        
1 Título da pesquisa foi modificado para “Colaboração interprofissional e formalidade dos 

controles gerenciais: um estudo dos reflexos na identidade social e na satisfação no trabalho” 

bem como o foco de somente controles gerenciais para formalidade dos controles gerenciais. 
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Os controles gerenciais, por exemplo, são fundamentais para: (i) 

assegurar a execução das atividades conforme planejado pelos gestores; 

(ii) contribuir para a manutenção e melhoria da posição competitiva e da 

consecução das estratégias, planos, programas e operações; além de (iii) 

influenciar no comportamento dos funcionários que podem afetar ou ser 

afetados pelas relações de colaboração entre indivíduos de grupos 

profissionais distintos. Deste modo, compreender como os controles são 

utilizados e como isso impacta na colaboração pode também afetar a 

satisfação dos funcionários no seu trabalho. 

4. Procedimentos: (i) Entrevistas (aplicadas com objetivo de entender a 

interação das relações intergrupais e uso dos controles gerenciais; de 

como essa relação afeta na manifestação da identidade social e, ao final 

como se reflete na satisfação no trabalho dos indivíduos); (ii) Observação 

do ambiente de trabalho (para levantar informações que auxiliem no 

entendimento de comportamentos, práticas e rotinas do ambiente).  

5. Desconfortos e Riscos: O desconforto poderá existir devido ao tempo 

das sessões das entrevistas e/ou das observações, assim como pode 

ocorrer o constrangimento do participante ao responder alguma pergunta 

da entrevista. Contudo, como a participação é voluntária o participante 

poderá se recusar a responder, retirar seu consentimento ou interromper a 

sua participação. Em relação aos riscos destaca-se um, comum a todas as 

pesquisas com seres humanos, que é a quebra de sigilo, a qual pode 

ocorrer de forma involuntária e não intencional. No caso de ocorrência 

dessa situação, o participante que achar-se no direito de receber por 

compensação de danos materiais ou morais, será indenizado mediante 

comprovação. Enfatiza-se que os pesquisadores tomarão todas as 

precauções recomendadas e possíveis para que isso não aconteça, além de 

que todos os participantes serão codificados, isto é, tratados nas análises 

da pesquisa como sujeitos X, Y, Z. Outro risco, é a possibilidade de os 

participantes serem parcialmente identificados na interpretação dos 

resultados e, por isso, se tomará o cuidado para que características 

individuais não sejam associadas a identidade do participante. 

6. Benefícios: A participação é voluntária e não trará qualquer benefício 

direto ao participante, mas proporcionará uma reflexão sobre (i) como se 

comportam as relações intergrupais de profissionais de identidade social 

distinta em interação com o uso dos controles em uma unidade de terapia 
intensiva; (ii) como a identidade social se manifesta nas relações 

intergrupais em interação com o uso dos controles; e (iii) examinar os 

reflexos da interação entre as relações intergrupais com o uso dos 

controles na satisfação no trabalho do indivíduo em uma unidade de 

terapia intensiva. 
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7. Despesas e ressarcimento: As despesas necessárias para realização 

desta pesquisa são de responsabilidade dos pesquisadores e, por isso o 

participante não terá nenhum ônus e nem receberá nenhum valor pela 

participação. Contudo, caso haja ocorrência de despesas extraordinárias 

e/ou imprevistas, o participante será ressarcido pelos pesquisadores no 

valor integral mediante comprovação. 

8. Garantia de indenização: É garantida indenização no valor integral 

do prejuízo do participante em casos de danos materiais ou morais, 

comprovadamente, decorrentes da sua participação na pesquisa, por meio 

de decisão judicial ou extrajudicial.  

9. Garantia de esclarecimento, liberdade de recusa e garantia de 

sigilo: O participante será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer 

aspecto que desejar e é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa não irá acarretar em qualquer 

penalidade. Ademais, os pesquisadores irão tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Os resultados das entrevistas e 

observações, serão enviados para o participante e permanecerão 

confidenciais. O mesmo não será identificado (a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo, haja vista a sua codificação. 

10. Acesso aos dados: Apenas os pesquisadores envolvidos terão acesso 

aos documentos e cópias, assegurando a confidencialidade e o conteúdo 

dos materiais. É garantido que os documentos em posse dos 

pesquisadores serão arquivados em local seguro e assegura-se a 

destruição das cópias dos documentos analisados após cinco anos da 

conclusão da pesquisa.  

11. Confidencialidade: Tanto nas entrevistas quanto nas observações, 

têm-se garantida a confidencialidade dos dados. Eles serão analisados sob 

a perspectiva de identificação de padrões, ou seja, serão tratados de forma 

agrupada e/ou comparativa, preservando a confidencialidade dos 

participantes que, por sua vez, serão codificados, por exemplo, como 

sujeitos X, Y, Z. Ademais, argumenta-se que a organização de aplicação 

desta pesquisa não será identificada nas análises e resultados da pesquisa. 

Ressalta-se também que apenas os pesquisadores responsáveis pela 

investigação terão acesso aos dados, assegurando assim a 

confidencialidade e o conteúdo.  
12. Em caso de dúvidas: entrar em contato com o pesquisador 

responsável no telefone (48) 3721-9000; Campus Reitor João David 

Ferreira Lima, Trindade, Florianópolis, Centro de Sociais Aplicadas, 

curso de Ciências Contábeis; ou com a pesquisadora Edicreia Andrade 
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dos Santos, telefone (42) 99808.1290; Condomínio Junkes, 385, 

Carvoeira, Florianópolis - SC. 

13. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos: O contato 

poderá ser realizado no Prédio da Reitoria II, 4º andar, sala 401, Rua 

Desembargador Vitor Lima, 222, Trindade, Florianópolis. Telefone (48) 

3721-6094.  

14. Os pesquisadores têm capacidade profissional adequada para 

desenvolver suas funções nesta pesquisa que visa analisar como a 

identidade social se manifesta na interação das relações intergrupais e o 

uso dos controles gerenciais e se reflete na satisfação no trabalho dos 

indivíduos. 

15. Esta pesquisa está de acordo com as normas da Resolução 466/2012 

e com o Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

16. Você receberá uma via (e não cópia) deste documento, assinada por 

você e pelo pesquisador, e rubricada em todas as páginas por ambos. Por 

isso pede-se seu consentimento: Eu, 

_________________________________________________________, 

compreendo meus direitos como um participante e voluntariamente 

consinto em participar deste estudo e em ceder meus dados para a 

realização desta pesquisa. Compreendo sobre o que, como e porque este 

estudo está sendo feito. 

 

Local e data: _________________; _____/____/_____.  

______________________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

BLOCO I - DADOS DEMOGRÁFICOS     
Cargo:   Idade:   

Gênero:   Formação:   

Tempo de formação:   Especialidade:   

Tempo de atuação:   Tempo no Cargo:   

Turno de trabalho:   Regime de Contratação:   

 

BLOCO II - ROTEIRO DA ENTREVISTA  
1. COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

A colaboração médico-enfermeiro é um processo interpessoal em que ambas 

as partes se apresentam com objetivos compartilhados, devendo possuir a 

mesma capacidade de tomada de decisão, responsabilidade e poder para 

gerenciar o atendimento ao paciente, além de comunicação aberta, 

confiança e respeito mútuos para um relacionamento eficaz: 

1.1) Você pode comentar a respeito 

da colaboração nas relações entre 

enfermeiros e médicos nas atividades 

desta unidade? 

a) Compartilhamento de informações 

dos pacientes e da unidade (quais 

informações, como acontece etc.) 

b) Compartilhamento do processo de 

tomada de decisão e discussão das 

decisões dos pacientes, assim como 

as gerais da unidade; 

c) Compartilhamento de 

responsabilidade (cooperação nos 

processos de cuidado e 

responsabilidade pelo resultado) 

d) Compartilhamento de objetivos, 

metas, valores etc. 

1.2) Você pode comentar como se dá 

a comunicação entre enfermeiros e 

médicos nas atividades desta 

unidade? 

a) Comunicação entre 

enfermeiros/médicos (abertura, 

precisão, compreensão; 

pontualidade); 

b) Circulação da informação; 

c) Adequação de tempo e espaço; 

 

2. FORMALIDADE DOS CONTROLES GERENCIAIS 

A formalidade se refere à especificação e uso de políticas, normas e 

procedimentos de trabalho e pode ser distinguida com respeito a interface 

humana com as coisas (por exemplo, instruções sobre determinado equipamento 

ou tarefa) ou com as pessoas (por exemplo, regras de interação interpessoal): 
 

2.1) Você pode comentar sua percepção 

a respeito do grau de formalidade dos 

a) Valores e crenças; 

b) Treinamentos sistemáticos; 
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controles gerenciais desta unidade e sua 

interação com a colaboração 

interprofissional? 

c) Padrões a serem alcançados e 

comportamento esperado; 

d) Instrumentos de feedback; 

e) Instrumentos para acompanhar se os 

procedimentos foram seguidos de 

maneira adequada;  

f) Cronogramas, protocolos, normas e 

rotinas;  

g) Limites estabelecidos de atuação;  

h) Instrumentos para melhorar a 

segurança e a qualidade, 

i) Em interação com a colaboração o 

que eles resultam, 

 

3. SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

A satisfação no trabalho refere-se a resposta emocional às condições físicas e 

sociais evidenciadas nos locais e tarefas de trabalho: 

3.1) Como você avalia sua satisfação no 

seu trabalho a partir das interações da 

colaboração interprofissional e a 

formalidade dos controles gerenciais? 

a) Autonomia no trabalho; 

b) interação entre os profissionais  

c) Relacionamento entre os 

profissionais; 

d) Reconhecimento e compreensão; 

e) Acesso aos recursos humanos e não 

humanos; 

f) Prestígio e status; 

 

4. IDENTIDADE SOCIAL 

A identidade social é o conhecimento do indivíduo de que ele pertence a certos 

grupos sociais, juntamente com algum significado emocional e de valor para ele 

dessa associação: 

4.1) Você pode comentar como percebe 

as influencias quando das relações de 

colaboração e da formalidade de 

controles gerenciais sobre a sua 

identidade social (de profissão e de 

equipe multiprofissional) e de seus 

colegas? 

a) Formalidade dos controles desta 

unidade e as relações de colaboração; 

b) Manifestação/saliência da identidade 

social (discurso, símbolos, ações...) 

4.2) Você pode comentar como percebe 

a manifestação da identidade social (de 

profissão e de equipe multiprofissional) 

de seus colegas de unidade? 

a) Discursos, símbolos, ações... 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

1. Identificar o local (localização, tipo das instalações, quantidade e 

estrutura dos leitos etc.). 

2. Identificar a infraestrutura física, pessoal, equipamentos e de outros 

recursos. 

3. Identificar outras características especificas da unidade (pessoas em 

pé, sentadas, amigáveis, receptivas etc.). 

4. Identificar e captar informações adicionais sobre a organização, a 

cultura da unidade, os objetivos e propósitos compartilhados. 

5. Identificar os tipos de atividades e as rotinas do ambiente. 

6. Identificar as práticas de trabalho dentro e ao redor do departamento. 

7. Identificar os mecanismos de controle utilizados para o 

gerenciamento do comportamento, das atividades, dos processos etc. 

8. Identificar como os mecanismos de controle interagem com a 

colaboração? 

9. Identificar as relações de colaboração entre os profissionais da 

unidade, em especial médicos e enfermeiros. 

10. Identificar o organograma da unidade (divisões, equipes etc.) 

11. Identificar os potenciais entrevistados da pesquisa, suas relações 

com demais profissionais. 

12. Identificar a existência de códigos de conduta, códigos de ética 

vigentes no ambiente. 

13. Identificar a existência de quadros normativos e/ou comunicativos 

que moldam os comportamentos, as regras, rotinas etc. 

14. Observar os comportamentos de modo individual e coletivos que 

tangem a colaboração interprofissional. 

15. Identificar as ocasiões de pequenas reuniões (em grupo de formação 

profissional e multiprofissional) de treinamentos e de discussões dos 

assuntos da unidade. 
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PROCESSOS OBSERVADOS 

1. Identificar as rotinas e processos realizados na unidade, em 

especifico pelos médicos e enfermeiros. 

2. Identificar os cuidados aos pacientes da unidade e atenção com 

familiares. 

3. Acompanhar a troca de turnos entre as equipes de enfermagem e da 

medicina.  

4. Identificar como se dá o compartilhamento de informações, 

responsabilidade e objetivos. 

5. Identificar situações de colaboração entre os profissionais. 

6. Entender como se dá o desenvolvimento da comunicação entre os 

profissionais (as ferramentas ou meios utilizados etc.) 

7. Identificar quais e como os controles gerenciais existentes na 

unidade são utilizados.  

8. Identificar a formalidade dos diferentes controles gerenciais da 

unidade. 

9. Identificar como os controles gerenciais fomentam a colaboração 

entre os profissionais.  

10. Identificar termos, discursos, ações e situações que identifiquem a 

saliência ou manifestação de uma identidade social específica. 

11. Identificar quais são as dinâmicas de grupos dentro da unidade que 

auxiliam ou impedem o desempenho da identidade social 

profissional e a identidade social de equipe multiprofissional. 

12. Identificar o que constitui a prática profissional dos médicos e 

enfermeiros dentro da unidade? 

13. Identificar como a hierarquia dos profissionais são organizadas na 

prática em relação uns aos outros. 

14. Identificar discursos e/ou situações que remetam ou afetem a 

satisfação do indivíduo com o trabalho. 

15. Uso de informações provenientes de meios de eletrônicos como o 

site da instituição. 

 

DOCUMENTOS ANALISADOS 

1. Organograma. 

2. Manual de rotinas de procedimentos. 

3. Controles como:  
 Protocolos (técnicos, assistenciais, clínicos etc.); procedimentos 

operacionais padrão; prontuários; regulamentos técnicos; listas de 

regras; check-list; registros técnicos; manuais operacionais; 
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manuais de uso de equipamentos; relatórios de infecções; 

cronogramas; escalas; lista de normas e políticas do ambiente etc. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA (CEPSH-

UFSC) 
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