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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva avaliar os vínculos psicológicos dos profissionais da Estratégia 
Saúde da Família, com o seu trabalho e a organização empregadora. Para atender 
ao questionamento, foram analisados os vínculos dos profissionais, que atuam na 
ESF de um município catarinense, com base na investigação do grau de satisfação 
no trabalho e da percepção de justiça organizacional e na análise dos níveis de 
comprometimento afetivo, calculativo e normativo com a organização, e as possíveis 
correlações entre os vínculos psicológicos. Foi adotada a metodologia de estudo 
transversal exploratório e de caráter quantitativo com 279 profissionais pertencentes 
à ESF. A fundamentação teórica necessária para a realização deste trabalho 
baseou-se em literatura especializada, encontrada em livros e artigos científicos em 
base de dados virtuais.  Conclui-se que as políticas de Gestão de Pessoas 
necessitam ser aprimoradas, e uma das prioridades é a concretização do PCCS 
para todos os profissionais da ESF, que no momento atende apenas aos 
trabalhadores efetivos (estatutários); assim como a participação de todos os atores 
sociais na construção de políticas de gestão e processo de trabalho, como uma 
forma de empoderar o indivíduo que possui papel importante no desenvolvimento da 
saúde do município, o trabalhador.  
 
 
Palavras-Chave: Comprometimento no trabalho, Estratégia saúde da família, 
profissionais de saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study evaluates the bonds of professional psychological Family Health Strategy, 
with its work and the employing organization. To answer the question, we 
analyzed the bonds of professionals working in the ESF of a municipality of Santa 
Catarina, based on the investigation of the degree of job 
satisfaction and organizational justice perception and analysis of levels of affective 
commitment, calculative and normative with organization, and possible correlations 
between the psychological links. We adopted the methodology of cross-sectional 
study of exploratory and quantitative character with 279 professionals from the 
ESF. The theoretical framework required for this work was based on literature found 
in books and scientific articles in the database virtual. It is concluded that the 
policies of Personnel Management need to be improved, and a priority is to complete 
the PCCS for all professionals of the FHS, which currently serves only to permanent 
workers (statutory) and the participation of all stakeholders the social construction 
of management policies and work process as a way of empowering the individual 
who has an important role in health development of the municipality, the worker. 
 
Keywords: Work Commitment, Family Health Estrategy, Healthy professional. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Um dos destaques no processo de democratização no Brasil tem sido o 

acesso à saúde. Na segunda metade da década de 1980, ocorreram mudanças que 

subsidiaram características inovadoras para o desenho institucional de um sistema 

de serviços em saúde, que culminou no Sistema Único de Saúde (SUS). Em seu 

texto constitucional de 1988, e seus fundamentos legais e técnicos, consta a 

implantação do SUS como um sistema universal de direito ao cidadão.  

O SUS é mais do que a junção das palavras Sistema Único de Saúde. Ele 

representa o direito da população à saúde, com princípios e diretrizes, 

caracterizando-se por um sistema com configuração própria, e não se limitando à 

soma de profissionais, medicamentos e estabelecimentos de saúde  (PAIM, 2009). 

Porém, esse nome está normalmente associado às criticas, nos veículos de 

comunicação, referindo-se normalmente à precariedade do atendimento prestado 

pelo sistema de saúde brasileiro, com títulos “Reclamações não param nas unidades 

de saúde  de Rio Preto, SP” (Portal G1, 2011) e “Consultas nos postos de saúde de 

Jaraguá do Sul só em janeiro” (Correio do Povo, 2011), tornam-se rotina na vida 

cotidiana. 

Medidas foram tomadas para aperfeiçoar o modelo de assistência à saúde, 

como a criação do Programa Saúde da família (PSF). Iniciado em 1994, foi proposto 

pelo Governo Federal para desenvolver a Atenção Básica nos municípios (GIL, 

2005). Em 2006, com a formalização da política de atenção básica, o PSF passou a 

ser a principal estratégia de reorganização de saúde básica no Brasil, e modificou-se 

a sua nomenclatura para Estratégia Saúde da Família  (ESF), de acordo com Paim 

(2009).   

Portanto, a ESF caracteriza-se como um conjunto de ações coordenadas, 

com o objetivo de transformar o cuidado em saúde. Novos conceitos e práticas de 

assistência fazem parte dessa estratégia, como o acolhimento ao usuário, o vínculo 

com a comunidade, educação em saúde e a organização do trabalho.  

Sobre a organização no trabalho, Souza (2011) descreve as atividades e 

responsabilidades da equipe de ESF, como visitas domiciliares, grupos de educação 

popular e o acolhimento ao usuário. O interessante, na descrição sugerida pela 

autora, é a existência de um foco no vínculo dos profissionais de equipe com a 
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comunidade assistida e na interdisciplinaridade, considerando o seu contexto e os 

seus saberes. 

Com base no Plano Nacional de Saúde, de 2005 (BRASIL, 2012), o objetivo 

do Ministério da Saúde - MS é prestar atendimento qualificado e humanizado aos 

usuários e efetivar a atenção básica, fundamentados nos princípios do SUS, quais 

sejam: universalidade, integralidade, equidade, descentralização da gestão, 

hierarquização da atenção, financiamento das três esferas de governo e controle 

social.  

Demonstra-se que a prática da ESF, descrita por Souza (2011), está 

sintonizada com o que o Plano Nacional de Saúde tem objetivado. Isso demonstra 

que a assistência prestada pelas equipes interdisciplinares é importante para a 

realização das metas propostas pelo governo, desde que elas estejam devidamente 

vinculadas não somente à prática profissional, mas também à organização que 

representam. 

Em alguns municípios se obteve resultado positivo, como Cajuri-MG, onde já 

existe uma representação social positiva de gestores, trabalhadores e usuários 

rotineiros (GOMES et al., 2011). Isso ocorre justamente pelo caráter reorganizador 

do modelo de atenção, a fim de evitar filas em hospitais e atuar de modo vinculado à 

população com ações de prevenção e promoção à saúde (BARTMANN, TÚLIO e 

KRAUSER, 2008). 

Porém, nota-se que na prática não ocorre desse modo, na maior parte dos 

municípios. Estudo realizado com médicos da região da AMFRI (Associação dos 

Municípios da Foz do Rio Itajaí), em Santa Catarina, apontou que aqueles 

profissionais possuem dificuldades em estabelecer vínculos e lidar com questões 

mais subjetivas dos usuários, demonstrando muitas vezes impaciência no 

atendimento, além do pouco diálogo com o restante da equipe (LAVADO et al., 

2007). 

Existem diversos impedimentos, seja em aspectos sociais e culturais, gestão 

dos recursos e organização do trabalho, sem citar os interesses secundários que 

existem na divulgação de todas as críticas e impedimentos para o funcionamento 

pleno do que é planejado. É importante refletir como se configuram as atividades em 

saúde. O que faz que a diferença entre o ideal e escrito seja tão distante do real e 

vivido. 
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Isso ocorre devido ao fato que os vínculos psicológicos são influências 

significativas para o trabalho. Cohen e Flink (2003) colocam que o aspecto 

psicológico é importante para o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Enquanto 

Marras (2009) e Zanelli e Silva (2008) apontam para o contrato psicológico e a sua 

importância para o desempenho profissional. 

Quando se comenta em humanizar o atendimento ou estabelecer vínculos 

com a comunidade, o trabalhador é o protagonista da relação, pois é o lado humano 

da organização. E, para que o profissional coloque os valores do SUS e da ESF em 

prática, é necessário que ele também os vivencie no seu cotidiano profissional.  

Trabalhadores vinculados são ideais para transformar não somente a 

assistência à saúde, por meio de políticas como Humaniza SUS e a ESF, mas 

também para fortalecer a relação entre o usuário e o SUS. A influência do vínculo 

pode ser encontrada na afirmação de Pereira (2004). Segundo o autor, profissionais 

não satisfeitos prejudicam também a imagem da empresa e dificultam a busca de 

novos profissionais qualificados. 

Nota-se que a estratégia adotada na área de recursos humanos na saúde 

pública não é a ideal e diversos programas, como desprecarização do vínculo 

contratual dos profissionais, treinamentos, avaliação de desempenho e um plano de 

carreira necessitam ser concretizados. O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (2007) comenta que há a necessidade de modificar o modo como é feito o 

gerenciamento de recursos humanos na saúde pública, para que sejam 

desenvolvidas novas competências para os trabalhadores e gestores, o que é 

fundamental para a qualidade do serviço prestado.  

A gestão de recursos humanos afeta diretamente o  seu vínculo com a 

organização, e consequentemente prejudica a relação entre equipe e comunidade, 

fundamental para as práticas da ESF. A lógica é simples: não é possível estabelecer 

um trabalho contínuo na área assistida com uma alta rotatividade ou atuações  

desmotivadas de profissionais.  

Siqueira e Gomide Jr. (2004) afirmam que os vínculos como a satisfação e o 

comprometimento são preditores de comportamentos positivos, como o alto 

rendimento profissional, e evitam o absenteísmo e a rotatividade. Os autores 

caracterizam a satisfação de modo multidimensional, tendo como antecessores 

aspectos pessoais e as condições de trabalho. Zanelli e Silva (2008) descrevem o 
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comprometimento como uma disposição do indivíduo trabalhar para determinada 

organização, baseando-se em uma identificação com seus valores e objetivos. 

Além desses, a percepção de justiça organizacional também é um fenômeno 

importante, pois se o trabalhador compreende que está sendo injustiçado, pode 

retaliar a organização com faltas e serviços mal prestados (MENDONÇA e 

MENDES, 2005); sendo assim também é antecedente dos vínculos satisfação no 

trabalho e comprometimento organizacional (SIQUEIRA, 2009). 

A Estratégia Saúde da Família é importante para o fortalecimento da política 

de Atenção Básica no Brasil. E para isso, necessita-se de profissionais preparados e 

engajados com a causa e os objetivos propostos pelo Ministério da Saúde. Em 

qualquer organização, a relação se desenvolve a partir de uma troca clara e justa. 

Conforme Siqueira e Gomide Jr. (2004), os trabalhadores querem receber recursos 

de acordo com a sua necessidade em troca de seus serviços prestados. Porém, as 

políticas de recursos humanos em saúde demonstram estar afastadas do proposto, 

segundo autores da área de gestão de pessoas, como as de Cohen e Flink (2003); 

Chiavenato (2007) e Bohlander , Snell e Scherman (2009).  

Com base nesse contexto, necessita-se mensurar os vínculos dos 

profissionais da ESF com o trabalho e a organização empregadora, de modo 

multidimensional, e verificar se a percepção de justiça organizacional tem efeito 

sobre a satisfação e o comprometimento destes servidores de saúde do município 

escolhido para a pesquisa.   

Este estudo é a primeira parte de um projeto maior que visa avaliar a relação 

entre os vínculos dos profissionais da ESF com o trabalho e a organização, e a 

satisfação dos usuários do SUS. Este se caracteriza como uma exploração que 

tenta identificar pelo menos alguns aspectos que explicam o distanciamento entre o 

ideal e o real. Apesar dessa etapa ser focada apenas para os vínculos psicológicos 

dos trabalhadores, já se pode desenvolver uma série de associações e reflexões 

pertinentes para estudos futuros. 

Portanto, delineou-se este problema de pesquisa: Como se configuram os 

vínculos psicológicos dos profissionais da Estratégia Saúde da Família atuantes no 

município catarinense, com o seu trabalho e a organização empregadora? 

Para atender ao questionamento, objetivou-se analisar os vínculos dos 

profissionais, que atuam na ESF de um município catarinense, com o seu trabalho e 

a organização empregadora, com base na investigação do grau de satisfação no 
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trabalho e da percepção de justiça organizacional, e na análise dos níveis de 

comprometimento afetivo, calculativo e normativo com a organização. (RESUMO)  

Após o aprofundamento das leituras, que demonstrou a correlação entre os 

vínculos estudados, houve um adendo nestes objetivos de pesquisa, optando-se por 

verificar a influência da percepção de justiça organizacional no comprometimento 

com o empregador e com a satisfação no trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SUS E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Nascido há mais de 20 anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado 

com o objetivo de fornecer à população serviços universais de saúde. É parte 

abrangente da seguridade social, assim como a Previdência e a Assistência Social, 

e seu percurso para chegar ao seu ideal é longo, sendo um projeto em construção 

mediante diversas dificuldades.  (GRUPO DE ESTUDO E PESQUISAS SOBRE 

SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E RELAÇÕES DE TRABALHO - QUAVISSS, 2010). 

A luta para a construção é mais antiga, iniciada pelo movimento da Reforma 

Sanitária da década de 1970. Com base em movimentos sociais e experiências da 

medicina comunitária, criaram-se diversos sistemas anteriores como o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) e o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

Durante a década de 1980, mediante uma crise econômica, ocorrem lutas pelo início 

da democratização do país, e o governo promove mudanças na organização do 

modelo de saúde. Durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, há uma 

grande participação popular, sendo aprovado um relatório que recomendava um 

modelo de sistema de saúde com os princípios da descentralização, participação da 

população e da eficiência da gestão local. Essa proposta de reorientação foi base 

para a implantação do SUS. Dois anos após, a Constituição Federal contempla a 

saúde como direito e dá base legal para atribuir responsabilidades ao poder público. 

As leis orgânicas nº 8080/90 e nº 8142/90 organizam o funcionamento do SUS 

(NATALINI, 2006).  

Pode-se dizer que foi um grande desafio, pois esse fato ocorreu no 

crescimento do modelo social neoliberal, que possui como característica marcante a 

diminuição do poder e responsabilidades do Estado sobre a vida da sociedade. De 

acordo com Mello e Amâncio Filho (2010), nas últimas duas décadas houve a busca 

em diminuir gastos públicos mediante as crises econômicas, e assim adotou-se uma 

cultura neoliberal, questionando o Estado e criando barreiras para políticas públicas. 

Em estudo baseado em discussões do Grupo de Estudo e Pesquisas sobre 

Saúde, Qualidade de Vida e Relações de Trabalho - QUAVISSS (2010), aponta que 

uma das principais dificuldades para a implantação do SUS é o capitalismo 

neoliberal. Bertani, Sarreta e Lourenço (2008) corroboram essa afirmação e colocam 
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que tal estrutura socioeconômica capitalista, vigente no Brasil, ainda dificulta o 

desenvolvimento do SUS, na desqualificação do Estado e de suas ações públicas e 

na transformação do cuidado em saúde em mercadoria. 

De acordo com Elias (2006), existem diversas fontes que colocam o SUS 

como um sistema finalizado. Na verdade, ele é apenas a base das políticas públicas 

em saúde, na forma de princípios e diretrizes. Sua função na saúde pública é 

colocar o que fazer, e mantém em aberto aspectos de como fazer e para quem se 

faz. 

Os princípios do SUS são divididos em doutrinários: universalidade, 

equidade e integralidade; e organizativos: descentralização, hierarquização e 

participação (ARAÚJO e CARDOSO, 2007). De acordo com Paim (2009, p. 56) 

“princípios são aspectos que valorizamos nas relações sociais, a maioria derivados 

da moral, da ética, da filosofia e do direito”. 

A Lei nº 8080/901  tem como objetivo nortear a saúde pública, e os princípios 

caracterizam-se pela universalidade do acesso a toda população nos níveis de 

atenção básica, de média e alta complexidade; Integralidade nos serviços de saúde, 

atendendo às necessidades individuais e coletivas, realizando atividades 

combinadas de promoção, prevenção e curativas; Igualdade de direitos; 

Preservação da autonomia e da integralidade dos indivíduos; Direito à informação 

sobre a saúde; Divulgação dos serviços à saúde; Utilização da epidemiologia para 

estabelecer prioridades; Participação social; Descentralização e regionalização 

político-administrativa, com ênfase na gestão municipal, com hierarquização da rede 

de serviços; Integração entre as três esferas de governo, de modo organizado, a fim 

aumentar a eficiência do serviço prestado. 

Dentro do SUS, a Atenção Primária à Saúde (APS) tem se fortalecido e sua 

importância tem sido cada vez mais enfatizada. O fato é que modelos com bases 

centradas em médicos e hospitais, utilizando-se de procedimentos e tecnologias de 

alto custo, estão se esgotando. Assim, novas estratégias são necessárias para 

garantir o acesso universal. A Atenção Primária se coloca como um elemento de 

grande importância nesse processo, pois regula a necessidade dos procedimentos 

                                                 
1 Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf. Acesso em 
15/01/2012. 
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com custo expressivo (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 

2007). 

O primeiro nível de atenção do sistema de saúde do Brasil caracteriza-se por 

um conjunto de ações adotadas, individualmente ou coletivamente, com atividades 

voltadas para a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, a fim de 

desenvolver a qualidade de vida das pessoas no seu contexto social (FERREIRA, 

2006).  

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (2011b), essa 

modalidade caracteriza-se pelo foco em necessidades frequentes da população, 

com ações preventivas e proximidade com a comunidade. É o primeiro contato dos 

usuários com o sistema de saúde e, para o sucesso do SUS, é fundamental 

possibilitar o acesso da população tanto geograficamente, quanto no acolhimento e 

no olhar voltado à pessoa, e não à doença. 

Marques e Mendes (2003) evidenciam que a principal estratégia utilizada 

para o desenvolvimento da Atenção Básica é o Programa Saúde da Família (ESF), 

deste modo, o governo federal e as secretarias estaduais tem incentivado a 

implantação deste serviço de saúde. 

Isto ocorre pelo fato do ESF ter base em princípios como vigilância em 

saúde e integralidade, com o foco em ações de promoção, proteção e recuperação. 

Essas práticas ocorrem de forma contínua nos indivíduos da comunidade, sejam 

eles sadios ou doentes. Com isso, as Unidades Básicas de Saúde, onde é a 

referência estrutural do programa, atendem até 85% da demanda, evitando a lotação 

em hospitais (BARTMANN, TÚLIO e KRAUSER, 2008). 

A ESF tem a função de reorganizar a atenção básica, pois visa à 

integralidade das ações em saúde, desde a promoção até a recuperação da saúde 

da população. Desde a descrição da clientela e acompanhamento dos bancos de 

dados, até a referência e contra-referência dos casos repassados aos outros 

serviços de saúde (SOUZA e SAMPAIO, 2002).    

O início do PSF ocorreu oficialmente em 1994, sendo criado com o objetivo 

aproximar a população com ações de promoção e prevenção e complementando o 

Programa de Agentes Comunitários (PACS), que teve início em 1991. Com os 

resultados positivos obtidos pelo programa, ocorreu uma adesão maior pelos 

municípios ao programa, evidenciando assim, como um caminho para a qualificação 

da atenção básica. (GIL, CERVEIRA e TORRES, 2002). 
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O aumento da cobertura do PSF é significativo. Para ilustrar esse 

crescimento, em 1998 apenas 4,4% da população estava coberta pelo PSF, e em 

apenas seis anos o acesso passou para 37,4%. Em 2006, formalizou-se à Política 

Nacional de Atenção Básica, a qual propôs que o Programa Saúde da Família fosse 

considerado uma estratégia que reorganizaria a atenção básica no Brasil (PAIM, 

2009). 

Apesar desse desenvolvimento do PSF, a sua concretização ainda sofre 

dificuldades em grandes cidades (acima de 100 mil habitantes). As dificuldades vão 

desde a cobertura parcial e focalizada em bolsões de pobreza, até a desarticulação 

da rede assistencial. Além disso, nas unidades de saúde da família existem 

dificuldades para realizar ações de promoção e prevenção, e barreiras 

organizacionais até mesmo em municípios com gestão plena (PAIM, 2009).     

A equipe é composta por diferentes profissionais e necessita ter pelo menos 

um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde. Dependendo das necessidades da comunidade, pode-se ter 

mais de uma equipe de Saúde da Família, e até mesmo contar com outros 

profissionais como os de saúde bucal, assistentes sociais e psicólogos 

(BARTMANN, TÚLIO e KRAUSER, 2008). 

Cada profissional tem a sua função na busca de adequar estrategicamente 

as ações de saúde aos princípios do SUS. Bartmann, Túlio e Krauser (2008) 

afirmam que o PSF consolida os princípios do SUS e os segue em suas ações de 

territorialização, cadastramento e acompanhamento da clientela, vinculação com os 

demais serviços de saúde, e com a atuação com uma equipe multiprofissional.  

Nesta equipe, o agente comunitário de saúde realiza visitas mensais aos 

domicílios, fazendo o cadastramento, mapeamento, além de estimular a participação 

da comunidade nas ações de saúde. Orienta famílias sobre os serviços de saúde, 

desenvolve atividades educativas de promoção em saúde e auxilia na prevenção de 

doenças contagiosas (DUNCAN e COL, 2004). O sucesso da estratégia saúde da 

família tem grande dependência do ACS, pois este se caracteriza como o elo entre a 

equipe de saúde e a comunidade. Assim, é fundamental que este profissional seja 

da própria comunidade e seja bem visto por esta (COSTA e CARBONE, 2009).  

Os enfermeiros são os responsáveis pela assistência integral aos usuários. 

Realizar o gerenciamento dos recursos necessários para o funcionamento da 

Unidade de Saúde da Família (USF), supervisão e capacitação de ACS, auxiliares 
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de enfermagem e demais profissionais de nível técnico/operacional (DUNCAN e 

COL, 2004). Necessitam ter especialização para atuar na saúde da família, porém 

há uma defasagem de profissionais com essa qualificação, havendo muitos 

enfermeiros que apenas a realizam depois de já estarem inseridos na saúde da 

família (COSTA e CARBONE, 2009). 

Os auxiliares de enfermagem realizam ações de orientação sanitária e 

procedimentos de enfermagem (BARTMANN, TÚLIO e KRAUSER, 2008). De acordo 

com Ducan e Col (2004), o auxiliar de enfermagem participa também do 

gerenciamento de recursos da unidade. Os autores apontam a necessidade de 

fortalecer os princípios que regem a ESF, uma vez que historicamente estes 

profissionais estão habituados ao ambiente hospitalar, que difere das práticas e 

conceitos da saúde de medicina e comunidade. 

O médico tem como responsabilidade realizar a assistência integral ao 

indivíduo. Realizar consultas clínicas, sejam de emergência clínica ou de diagnóstico 

e, quando necessário, realizar o encaminhamento a serviços de média e alta 

complexidade, acompanhando o usuário. Participar do gerenciamento da USF e 

coordenar as ações na ausência do enfermeiro. Contribuir e participar das atividades 

de educação permanente com os demais profissionais da ESF (DUNCAN e COL, 

2004). De acordo com McWhinney e Freeman (2010), o médico de família necessita 

ser comprometido em primeiro lugar com a pessoa em sua totalidade. Isso demanda 

uma visão generalizada e sistêmica, necessitando não apenas ver a doença, mas 

também o ser saudável e contextualizado na comunidade. Por esse motivo, cada 

contato com a pessoa é uma oportunidade de realizar a promoção da saúde do 

sujeito. 

A equipe de saúde bucal é composta pelo cirurgião dentista, técnico de 

higiene bucal e o atendente de consultório bucal (DUNCAN e COL, 2004). No caso 

deste estudo, apenas as duas primeiras categorias foram abordadas. 

Assim como os outros profissionais, os da área de saúde bucal também 

possuem amplas atribuições. Duncan e Col (2004) colocam que as 

responsabilidades são a realização de diagnósticos e obtenção de um perfil 

epidemiológico na área de saúde bucal. Planejamento e coordenação de programas 

de educação e prevenção com base no perfil epidemiológico, além da assistência 

integral à comunidade, desde a promoção em saúde até a reabilitação. Os autores 

também descrevem que o técnico de higiene dental possui as funções de manter as 
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condições de conservação dos recursos do consultório odontológico, realizar a 

atenção integral aos usuários, e apoiar a equipe de saúde bucal na interação com a 

equipe multiprofissional de saúde da família.                  

A visão de aliar diferentes profissionais é bastante válida para o modelo de 

saúde da comunidade. Uma relação é colocada por McWhinney e Freeman (2010), 

em que as ciências do comportamento auxiliam os médicos, que fazem o 

atendimento primário, tanto em observar de modo estruturado a forma de como a 

população procura o atendimento em saúde, até na postura do próprio profissional, 

tornando-o mais consciente e atento para a qualidade do serviço prestado na 

relação médico-paciente e em novas formas de tratamentos. 

A sua alocação é em postos, unidades básicas ou centros de saúde, porém 

a atuação ultrapassa os muros desse local, buscando ver o indivíduo no seu 

contexto social, com um olhar completo sobre a saúde das pessoas no âmbito 

individual e coletivo. Essa população é restrita a uma área, e coloca-se como 

fundamental o vínculo e o acompanhamento contínuo da população atendida. Para 

isso, os agentes comunitários de saúde são membros da própria região atendida, e 

os demais profissionais devem ter dedicação em tempo integral a esse grupo 

populacional (BRASIL, 1997). 

Souza e Sampaio (2002) afirmam que as equipes de ESF devem estar 

capacitadas com um olhar clínico da população para qual é responsável, tanto para 

descrever as suas necessidades quanto para resolvê-las. E possuir integração com 

os demais serviços de saúde, garantindo a referência e contra-referência com os 

outros níveis de atuação, agendamento de exames, atendimentos em 

especialidades, como tratamentos de saúde mental e bucal. 

Em locais que existe a relação entre o PSF com os demais serviços do 

sistema de saúde, é possível observar por meio de pesquisas realizadas pela 

academia e também pelas três esferas do governo, um aumento da satisfação da 

população assistida e também dos trabalhadores das equipes de saúde (SOUZA E 

SAMPAIO, 2002).  

Gil, Cerveira e Torres (2002) colocam que essa estratégia é um novo modelo 

de reorganização da atenção básica, a qual a equipe tem um vínculo com a 

comunidade delimitada, buscando ferramentas novas de atuação que não se limitam 

a ação, mas também ao planejamento. Além disso, tem a função de incorporar 

outras áreas do saber, como a social, pedagógica e psicológica. Os autores 
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apontam que o novo modelo de atenção à população evidencia a existência de 

insuficiência na formação e na área de recursos humanos.    

Para ocorrer o avanço dessa estratégia, é necessário que hajam 

profissionais capacitados e com atitudes condizentes com a proposta da saúde da 

família. Profissionais dispostos a trabalhar em conjunto com outras áreas, o que 

exige mudanças na formação desses indivíduos, estando focada em um modelo de 

atuação especializado e fragmentado (SOUZA e SAMPAIO, 2002; GIL, CERVEIRA 

e TORRES, 2002). 

De acordo com Duncan e Col (2004), o desenvolvimento da ESF depende 

de mudanças na formação dos profissionais de saúde, tanto no nível de graduação, 

quanto nas pós-graduações. É necessário fortalecer a prática de profissionais 

generalistas e capacitados para atuar na atenção básica, e assim aumentar o 

número de trabalhadores vinculados ao projeto do SUS, uma vez que há uma falta 

grande de profissionais, principalmente na classe médica. 

Por exemplo, a formação médica. Campos e Aguiar (2002) criticam certos 

aspectos dessa formação, ao relatar que ocorre em hospitais universitários, quando 

os conhecimentos são ministrados por professores especialistas e residentes em 

especialização, existindo ausência de relação das ciências biológicas com as 

sociais, avaliações baseadas em memorização de conteúdos e formação 

profissional focada no médico, vendo os demais profissionais apenas como 

auxiliares. 

O enfoque da medicina de família é exatamente o oposto. É reconhecer o 

papel das outras profissões e perceber a necessidade do trabalho em conjunto, uma 

vez que nenhuma profissão tem o suficiente para resolver as necessidades e 

demandas da comunidade. Portanto, a comunicação constante, a troca de ideias e 

principalmente o respeito com os demais profissionais é fundamental para o médico 

de família e comunidade (MCWHITNNEY e FREEMAN, 2010).      

A questão da formação é apenas um dos problemas vivenciados na gestão 

de recursos humanos, entre diversos outros desafios encontrados em praticamente 

toda a história do SUS. São múltiplos fatores que dificultam a prática de uma 

atenção ao usuário conforme as diretrizes e princípios do SUS. 

Gil, Cerveira e Torres (2002) relatam que no período inicial da década de 

1990, foi iniciado um debate diante de constantes reclamações dos atores sociais 

envolvidos na saúde pública. Gestores e população demonstravam insatisfação com 
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o absenteísmo e falta de comprometimento e resolubilidade por parte dos 

profissionais, principalmente na figura do médico. Estes, por sua vez, contestavam 

ao relatar salários e condições de trabalho inadequadas, além da falta de 

reconhecimento. Tal discussão se arrastou por quase uma década. Os autores 

apontam que, com o cenário na área de recursos humanos desfavorável, discussões 

voltaram a existir nas reuniões de comissões municipais e estaduais e nacionais. 

Porém, as poucas propostas não apresentaram eficiência para a adequação do 

desempenho dos profissionais com as necessidades desejadas. 

É importante ressaltar alguns esforços que auxiliaram o SUS. A percepção 

da falta de conhecimento gerencial por parte dos profissionais, e a busca da 

qualificação nesse quesito com o auxílio de instituições de ensino superior, foi um 

grande investimento. A questão é que esta prática deveria estar atrelada a outras 

ações e ter apoio dos gestores locais, para que houvesse um rendimento mais 

qualificado (GIL, CERVEIRA e TORRES, 2002). 

Durante a década de 1990, no cenário acadêmico, profissionais identificados 

com os valores do SUS iniciaram reflexões sobre recursos humanos na saúde 

pública, intercâmbios com outros países e inovações no currículo. Essas mudanças 

foram importantes para o desenvolvimento de profissionais mais adequados à 

proposta da saúde pública brasileira (GIL, CERVEIRA e TORRES, 2002). 

Uma questão que dificulta é a precarização do trabalho na saúde, por 

vínculos trabalhistas frágeis, como o de temporários ou por meio de cooperativas, 

mecanismos lentos para reposição de pessoal, leis que limitam os gastos de 

recursos humanos, inexistência em muitas Secretarias Estaduais de Saúde dos 

Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), entre outros desafios para o 

desenvolvimento do trabalho dos servidores (CONSELHO NACIONAL DE 

SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2004). 

Paim (2009) relata que há pouca mobilização para o desenvolvimento do 

PCCS. O autor coloca que a medida auxilia na qualificação do serviço prestado, uma 

vez que estimula o crescimento dos profissionais, tanto no âmbito profissional, 

quanto no pessoal, e norteia políticas de ingresso e promoção. O Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (2004) aponta que existe um comum acordo entre as 

Secretarias Estaduais de Saúde a sua importância, e defendem uma parte do salário 

fixa e outra variável, incentivar a qualificação, dedicação exclusiva, e o desempenho 

profissional.  
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Ao somar o gasto anual pelas 27 secretarias, com pessoas da área de 

saúde, o resultado é de 5 bilhões de reais, na gerencia de 450 mil servidores. Para 

gerenciar esse contingente existem 1249 pessoas, das quais 470 possuem 

formação superior. Neste quadro, são ressaltados problemas na área de recursos 

humanos, como: sistemas de informação inadequados, falta de qualificação 

profissional, estruturas e condições de trabalho precárias e falta de articulação com 

áreas de desenvolvimento e formação. Na maior parte das secretarias, o setor 

corresponde basicamente a atividades de departamento de pessoal, com a 

inexistência de processos de planejamento da área de recursos humanos 

(CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2004). Apesar do 

apontamento realizado, até o momento pouco foi feito, tendo em vista que existem 

poucas políticas que promovem a melhoria do processo de trabalho, como por 

exemplo, a concretização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PIERANTONI et 

al., 2008). 

Mello e Amâncio Filho (2010) dizem que a realidade da maioria dos setores 

de recursos humanos em saúde, sejam organizações públicas e privadas, limita-se a 

um departamento que apenas administra o pessoal, e não busca estratégias que 

direcionem os profissionais para a missão da organização. Ações estratégicas em 

gestão de pessoas são fundamentais para desenvolver a identificação dos 

indivíduos com a organização e estabelecer um alinhamento entre o caminho 

desejado pela organização e a prática dos atores sociais, promovendo o 

envolvimento e o comprometimento. 

Na falta de uma articulação, por parte da área de recursos humanos, entre a 

prática profissional e os valores e diretrizes institucionais, é necessário verificar de 

que modo o servidor da saúde se vincula ao trabalho e à organização empregadora. 

Para tanto, este estudo objetiva mensurar e refletir sobre o comprometimento, 

satisfação e percepção de justiça, sob o olhar dos profissionais que integram a 

Estratégia Saúde da Família em um município do estado de Santa Catarina. Todos 

os vínculos têm importância para o fortalecimento do SUS, por meio de práticas 

profissionais mais eficazes. 

Esta multiplicidade de eventos caracteriza uma visão mais ampla do 

comportamento humano no trabalho, que é consequência de uma relação entre 

questões internas e externas ao indivíduo, e que se fossem avaliadas isoladamente, 
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não poderiam compreender todo o significado da atitude observada (MOSCOVICI, 

2002). 

 

2.2 VÍNCULOS DOS INDIVÍDUOS COM A ORGANIZAÇÃO E O TRABALHO  

 

Todos os vínculos que os indivíduos estabelecem com a organização 

empregadora, e com o trabalho que desenvolvem, dependem do processo 

perceptivo. Ou seja, a vivência e os valores dos profissionais da ESF influenciam 

diretamente nas respostas dos indivíduos, e definem o significado que o trabalho 

terá para estes indivíduos. Chiavenato (2007) coloca que o homem é um ser 

complexo, sendo uma configuração composta por necessidades biológicas e 

psicológicas, valores e percepções.  

O significado que cada profissional dá ao trabalho é único. Encontram-se 

pessoas que relatam sobre seu trabalho como se fosse um fardo, algo desvinculado 

do prazer, e outras pessoas realmente satisfeitas e orgulhosas de sua profissão. O 

modo como cada profissional atua e sente o trabalho é composto por diversas 

dimensões, como: a concreta, referente à tecnologia e condições de trabalho; 

gerencial, que diz respeito ao modo como o trabalho é organizado; dimensões 

socioeconômicas, relativas a questões da sociedade além da organização; 

ideológica, desenvolvida por meio dos conceitos de trabalho na sociedade e 

relações de poder; e a simbólica, a qual são aspectos subjetivos e pessoais do 

indivíduo. (BORGES e YAMAMOTO, 2004). 

Os autores afirmam que ao constatar tantas variáveis existentes na relação 

entre indivíduos, trabalho e sociedade, pode surgir uma infinidade de 

direcionamentos e significados para o trabalho, porém podendo existir semelhanças 

no modo como os trabalhadores veem sua atuação profissional. 

 

2.2.1 Comprometimento Organizacional 

 

O comprometimento no trabalho é um dos temas mais estudados na 

atualidade. Isso se deve ao fato de estar relacionado com o desempenho, 

rotatividade e absenteísmo. De acordo com Figueroa (2009) o comprometimento no 

trabalho tem relevância, uma vez que possibilita o sentimento de segurança do 

profissional na empresa, o desenvolvimento psicológico,  permitindo um 
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comportamento condizente com os objetivos da empresa, além da redução da 

rotatividade e absenteísmo. Siqueira e Gomide Jr. (2004), assim como Ribeiro e 

Bastos (2010) corroboram com essa ideia e colocam que dentre as vertentes 

relacionadas ao comprometimento, é a questão dele ser preditor sobre as atitudes 

do profissional, tais como lealdade e desempenho. 

O comprometimento organizacional é um tipo de vínculo que o indivíduo 

estabelece com a organização e é fundamental para o sucesso desta (ZANELLI e 

SILVA, 2008). Está associado com o desejo de fazer parte da empresa, não apenas 

no sentido de continuar trabalhando no local, mas também em se desempenhar de 

modo satisfatório. Atak (2011) define o comprometimento como profissionais 

adotando metas, objetivos e valores da organização, além de fundamental para o 

sucesso organizacional.  

Importante ressaltar que o comprometimento está relacionado diretamente 

com as expectativas que o profissional tem em relação à organização empregadora, 

seja pela sua ideologia, promessas feitas durante o processo seletivo ou até mesmo 

a posição da instituição na sociedade. Rueda (2010) diz que nas relações de 

trabalho existem, tanto com colegas quanto com o empregador, crenças e 

expectativas de apoio.  

Marras (2009) relata que existe um contrato psicológico entre a empresa e o 

funcionário, caracterizado por um conjunto de expectativas, na qual estão inseridos 

os deveres e responsabilidades de cada um dos atores da relação profissional. O 

autor ainda comenta sobre a importância do contrato não explícito para o 

desenvolvimento da organização. Zanelli e Silva (2008) apontam que, além da ideia 

de contrato psicológico, o vínculo do trabalhador com a organização está também 

relacionado à motivação e ao clima organizacional.  

As estratégias adotadas pela organização podem contribuir para o 

desenvolvimento, ou deterioração do vínculo entre o trabalhador e a organização, 

sendo necessário que a empresa tenha foco nas necessidades e expectativas do 

indivíduo (ZANELLI e SILVA, 2008). Por este motivo, é fundamental que exista uma 

coesão entre o que o empregado espera da empresa em troca de seu serviço e o 

que é ofertado de fato. Figueroa (2009) aponta que diferenças entre as regras 

desejadas com as aplicadas, além do grupo de trabalho e a cultura, afetam 

negativamente o compromisso.    
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Em relação ao comprometimento, este estudo segue a linha desenvolvida 

por Meyer e Allen (1991) e utilizada em estudos por autores como Siqueira e 

Gomide Jr., (2004); Figueroa et al. (2009); Spector (2002); Williams (2010); Botelho 

e Paiva (2011), que entendem o comprometimento organizacional com três 

dimensões: afetiva, calculativa (instrumental) e normativa.  

O comprometimento afetivo é caracterizado pela semelhança entre os 

valores que o empregado possui com os da organização empregadora. O indivíduo 

atua na empresa por acreditar nas suas atividades e ter sentimentos favoráveis ao 

trabalhar no local. Figueroa et al. (2009) afirmam que o compromisso de base 

afetiva, demonstra o grau de apego emocional do trabalhador com a organização. 

A base afetiva sustenta-se nas teorias psicológicas voltadas a ligações e 

atitudes emocionais, fundamentadas em identificações de valores, que faz o 

profissional desenvolver sentimentos positivos ou negativos com a organização 

empregadora (SIQUEIRA E GOMIDE Jr., 2004). Por exemplo, um indivíduo que é 

vegetariano, luta pelos direitos dos animais e se identifica com a sua dor, dificilmente 

conseguirá desenvolver um compromisso afetivo trabalhando dentro de um 

frigorífico.  

Para que haja o desenvolvimento, é necessário que a empresa invista na 

gestão do capital humano. Tanto o vínculo de base afetiva, quanto à de base 

cognitiva, se nutrem de ações que a empresa faz em favor dos seus empregados. 

Zanelli e Silva (2008) afirmam que fatores como a identificação de ações positivas 

quanto reconhecimento, equidade, desenvolvimento pessoal e de carreira, assim 

como o bem-estar no trabalho fortalecem os vínculos e aproximam a organização de 

seus profissionais.  

Siqueira e Gomide Jr. (2004) apontam que a partir do momento que o 

profissional internaliza os valores e objetivos da organização, passando a atuar seu 

papel de forma mais empenhada, e com desejo de permanecer na empresa, é 

porque houve o estabelecimento de um vínculo afetivo. Figueroa (2009) 

complementa que a cultura particular de áreas dentro da empresa pode impactar no 

desenvolvimento do vínculo afetivo.  

No caso do comprometimento afetivo, Siqueira e Gomide Jr. (2004) pontuam 

que o suporte organizacional, assim como as características do cargo e perfil do 

profissional são fundamentais para fortalecer o vínculo e consequentemente, 

melhorar o desempenho do trabalhador. Em um estudo de Al Hussami (2008) 
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constatou-se que o suporte organizacional e o comprometimento afetivo estão 

diretamente relacionados com a satisfação no trabalho. Carraher (2008) corrobora 

com esta afirmação, pois geralmente quando o trabalhador percebe o suporte 

organizacional, ocorre o aumento do comprometimento.   

Um aspecto interessante posto por Siqueira e Gomide Jr (2004) é que os 

profissionais se tornam comprometidos afetivamente a partir do momento que 

sentem que a organização está comprometida com eles. É necessário, portanto, que 

o trabalhador tenha retribuições de seu empregador, ou indícios que é considerado 

como importante em seu trabalho. Para isso, é necessário que existam trocas na 

relação entre funcionário e organização.   

A base cognitiva do comprometimento caracteriza-se na concepção de 

trocas econômicas e sociais, ou seja, a percepção sobre o que a organização lhe 

oferece de benefícios em troca de seu serviço à organização (SIQUEIRA E GOMIDE 

Jr., 2004). Dois tipos de comprometimento se fundamentam na cognição: o 

calculativo e o normativo.  

Ao perceber o vínculo do comprometimento também como uma relação de 

troca, coloca a empresa em uma posição de maior responsabilidade sobre o 

desempenho dos seus profissionais, ao mesmo tempo em que amplia a 

possibilidade de manter o trabalhador.  

O comprometimento calculativo tem como base a relação de custo e 

benefício. É quando o profissional percebe que seu trabalho é devidamente 

remunerado no emprego atual, e que em outras empresas ele não possuirá retornos 

financeiros (ou na carreira) equivalentes ou superiores ao que recebe atualmente 

(RIBEIRO e BASTOS, 2010; FIGUEROA et al., 2009; SIQUEIRA e GOMIDE Jr, 

2004). 

Muitas vezes, o simples fato de não existirem oportunidades profissionais 

semelhantes no mercado fortalece o comportamento de não deixar a empresa. 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) afirmam que pode ser considerado como um 

antecedente do compromisso calculativo o fato de existir poucas oportunidades 

atrativas no mercado.  

Figueroa et al.(2009) descrevem a consciência que o profissional tem das 

perdas que ocorrerão com ele caso deixe o emprego atual, em comparação com os 

ganhos que existem em outras oportunidades. Siqueira e Gomide Jr. (2004) 

corroboram, ao dizer que o comprometimento calculativo é um balanço comparando 
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os investimentos que o trabalhador fez durante a sua permanência na empresa, o 

quanto recebeu em troca por tais investimentos e o quanto irá perder caso rompa o 

vínculo com a organização. Demonstra-se claramente neste raciocínio uma natureza 

cognitiva, uma vez que é feita uma análise sobre os fatores de ganhos e perdas 

referentes a essa escolha. Ribeiro e Bastos (2010) possuem uma linha de 

pensamento semelhante, dizendo que o trabalhador calcula os custos e benefícios 

de se manter na organização, guiando-se por uma lógica muito próxima a das 

empresas, voltadas normalmente a uma visão racional. 

Estudo de Figueroa (2009) realizado com profissionais de serviços no Chile 

demonstrou pouca relação entre o comprometimento afetivo e o calculativo. Siqueira 

e Gomide Jr. (2004) complementam ao dizer que os profissionais com alto grau de 

comprometimento calculativo (com altos salários) tendem a ter satisfação moderada 

e a serem menos motivados e com resultados inferiores; quando comparados a 

outros que possuem, muitas vezes, menor custo para a empresa, por outro lado, são 

desestimulados a deixar a organização. 

Outro compromisso que é importante ressaltar para o desenvolvimento da 

satisfação e diminuir o desejo de mudar de empresa é o normativo. De acordo com 

Filenga e Siqueira (2006, p. 435), “...tem se mostrado como uma dimensão que 

ocupa significativa importância na análise dos múltiplos comprometimentos 

encontrados entre os empregados e a organização”. 

Enquanto o normativo é como se fosse uma dívida social, uma necessidade 

de retribuir algo que a empresa fez para o indivíduo no passado, Siqueira e Gomide 

Jr. (2004) estabelecem que o trabalhador possui uma crença de deveres com a 

organização empregadora. 

O comprometimento normativo está diretamente relacionado aos benefícios 

anteriores que a empresa forneceu (normalmente sociais), e que o indivíduo se 

sente obrigado a retribuir, como um dever moral. Siqueira e Gomide Jr. (2004) 

comentam que ao ir contra os deveres morais pode gerar no profissional um 

sentimento de culpa, levando-o a agir de acordo com o que acredita ser como 

socialmente correto.  

Os autores apontam que o comprometimento normativo se diferencia do 

calculativo, na medida em que este é pautado na análise da relação custo benefício, 

o normativo tem a base no conjunto de crenças do que é o moralmente correto e 

reconhece como deveres com a organização, e normalmente é acompanhado por 
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sentimentos de culpa, apreensão e preocupação quando pensa em deixar um 

emprego.  

Para se construir um cenário promissor para o desenvolvimento do 

comprometimento normativo, segue um exemplo superficial e até mesmo comum em 

algumas organizações: Um sujeito que inicia sua atividade profissional em uma 

empresa, constrói dentro dela uma relação de amizades e contatos, recebe o apoio 

para pagar uma faculdade e consolida a sua carreira profissional dentro da mesma 

organização. As ações da instituição empregadora, somadas aos preceitos que o 

indivíduo traz de sua família e experiências anteriores, podem gerar sentimentos de 

obrigação de retribuir as doações que a empresa fez para o indivíduo. 

De acordo Siqueira e Gomide Jr. (2004), os antecedentes desse tipo de 

comprometimento são as experiências de vida, nas quais pessoas dos seus núcleos 

sociais apontam a importância da fidelidade, somadas ao processo de socialização 

organizacional, fortalecendo a crença que o indivíduo necessita possuir um forte 

compromisso.  

Estudos de Siqueira e Gomide Jr. (2004), Figueroa et al. (2009) e Ribeiro e 

Bastos (2010) apontam correlação ao tipo de comprometimento com o vínculo 

afetivo, anteriormente abordado. Siqueira e Gomide Jr. (2004) ainda pontuam de 

modo comparativo como que cada forma de compromisso profissional influencia o 

indivíduo, ao relatar que o vínculo afetivo é o desejo de atuar pela organização, 

enquanto o calculativo é a necessidade de permanecer, e o normativo o dever de 

trabalhar. 

Percebe-se, ao observar as três dimensões de comprometimento, que 

praticamente todas as ações institucionais podem impactar sobre o compromisso do 

indivíduo, sejam pela política de salários, na liderança e nos relacionamentos 

interpessoais, ou até mesmo os valores da organização. Porém, Meyer, Becker e 

Vandenberghe (2004) ressaltam que além das práticas organizacionais, pode 

ocorrer a existência de um comprometimento com clientes (no caso do SUS com 

usuários), ou com a própria profissão, que podem beneficiar a organização, por mais 

que a relação com a organização esteja afetada negativamente.  

Essas ações podem ser percebidas como coerentes ou não com o serviço 

prestado pelo funcionário. Caso tenha uma defasagem entre o que o funcionário 

considera como justo e o que a empresa remunera, pode afetar a relação entre 

organização e profissional. Cohen e Flink (2003) afirmam que compreender as 
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expectativas é uma tarefa complicada para gestores, pois é fundamental conhecer a 

percepção do indivíduo perante o sistema de recompensa e punição adotado pela 

organização.   

 

2.2.2 Percepção de Justiça Organizacional 

 

De modo geral, a percepção da justiça organizacional orienta a convivência 

organizacional, norteando quanto aos deveres e direitos de cada uma das partes 

envolvidas no processo de trabalho, definindo por meio de normas e procedimentos 

o modo justo da distribuição de recompensas e reconhecimentos pelos resultados 

obtidos (PAZ et al., 2009). A percepção de justiça organizacional tem como base a 

história de vida do indivíduo e suas expectativas, construído a partir de sua 

subjetividade, na análise das trocas ocorridas no contexto do trabalho (RIBEIRO E 

BASTOS, 2010).   

Ferreira (2006 p. 14) diz que “as percepções de justiça vêm sendo 

identificadas na literatura como um dos mais fortes preditores do comprometimento 

organizacional”. Um fundamento para esta afirmação é que o sofrimento e o prazer 

do profissional na sua relação com a organização, assim como a qualidade de vida 

no trabalho, são influenciados pela visão do indivíduo de como é feita a distribuição 

dos recursos, além de seus critérios de alocação (SOUSA e MENDONÇA, 2009). 

Para evitar comportamentos indesejáveis, além da rejeição e 

enfraquecimento da crença nas políticas organizacionais, existe um esforço, por 

parte de muitos empregadores, e nem sempre percebido pelos funcionários, em 

colocar um sistema de remuneração que seja justo e igualitário (ODELIUS e 

SANTOS, 2008). 

Com base em Assmar, Ferreira e Souto (2005) no tema, existem duas 

dimensões mais significativas e que serão abrangidas neste estudo: a justiça 

distributiva, referente a quanto o indivíduo recebe em decorrência de seus 

resultados; e a justiça processual, focada em como se chegou a essa modalidade de 

distribuição. Os autores colocam a existência de uma terceira vertente chamada de 

justiça interacional, que não será analisada neste estudo, apesar de apresentar 

informações significativas em alguns trabalhos (MENDONÇA E MENDES, 2005; 

REGO, 2002; ELAMIN e ALOMAIM, 2011).  
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De acordo com Ferreira (2006), a justiça distributiva caracteriza-se pela 

comparação ao que é fornecido em decorrência dos esforços e resultados obtidos 

por si tendo como referência os outros indivíduos. Sampaio, Camino e Roazzi (2009 

p. 632) declaram que a justiça distributiva é baseada em “como as pessoas avaliam 

as distribuições de bens positivos (renda, liberdade, cargos políticos) ou negativos 

(punições, sanções, penalidades) na sociedade”. 

Sampaio, Camino e Roazi (2009) descrevem que os critérios para a 

distribuição podem ser unidimensionais, com uma visão universal e são aplicados 

em todas as situações. Essa concepção é vista pelos autores como limitada, pois 

desconsidera a diversidade do contexto. A visão multidimensional é mais refinada, 

pois pode possuir diversos critérios, como equidade e utilitarista, o que aproxima a 

distribuição da situação vivida pelos trabalhadores.     

A justiça de procedimentos tem como fundamento os critérios utilizados para 

a distribuição das recompensas (ASSMAR, FERREIRA E SOUTO, 2005). Cohen e 

Flink (2008, p.162) têm uma visão semelhante sobre a justiça procedimental. De 

acordo com estes autores este fenômeno “...relaciona a motivação do trabalhador 

[...] à sua percepção da justiça dos processos utilizados para avaliar o desempenho”. 

Em outro estudo, Ferreira (2006) complementa o conceito, ao somar a 

oportunidade da participação das pessoas na formulação destes determinantes de 

alocação, como um fenômeno importante para a percepção de justiça 

organizacional, e esse aspecto pode ser comprovado por estudo de Linna et al 

.(2011), com servidores públicos de três cidades finlandesas (duas cidades caso e 

uma de controle), em que foram constatados os impactos positivos de uma gestão 

participativa na percepção de justiça organizacional. 

Essa possibilidade de promover a participação das pessoas nos processos 

decisórios é chamada de Empowerment (ARAUJO e GARCIA, 2006), e descrita 

como fundamental para o desenvolvimento organizacional, pois as pessoas querem 

estar engajadas na dinâmica construtiva da organização.       

As organizações são políticas e envolvem julgamentos pessoais, seja pela 

identificação de algum líder por determinado funcionário. A visão que a pessoa tem 

de seu lugar na organização, se é aceita ou rejeitada, vai afetar diretamente o 

comportamento. Por isso, é crucial que a organização estabeleça, por meio da 

liderança, critérios claros e explícitos sobre como são realizadas as avaliações 
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pessoais e distribuições de recompensas, solicitando a participação dos funcionários 

em sua construção (COHEN e FLINK, 2003). 

Bohlander e Snell (2009) discorrem que para ter equipes com alto 

desempenho é necessário haver políticas que favoreçam um ambiente de trabalho 

igualitário, seja na remuneração e benefícios, ou na valorização de suas ideias e 

desenvolvimento profissional. Além de ações que promovam a igualdade, os autores 

também citam como fundamental para a elevada produtividade as informações 

compartilhadas, desenvolvimento de conhecimentos e a relação desempenho-

recompensa.      

A importância de estudar a justiça organizacional está intimamente ligada à 

sua correlação com outros vínculos como a satisfação e o comprometimento. Elamin 

e Alomaim (2011) afirmam que existe uma relação significativa com o 

desenvolvimento da satisfação do trabalhador. Rego (2002) diz que existe a 

probabilidade do desenvolvimento do comprometimento afetivo ser facilitado com 

uma percepção favorável da justiça procedimental (assim como a interacional), além 

da satisfação, desenvolvimento pessoal, por meio de atividades inovadoras e 

oportunidades de crescimento profissional, e o suporte organizacional (apoio de 

colegas e cuidado com o bem estar pessoal). 

 

2.2.3 Satisfação no Trabalho  

 

O último vínculo a ser levantado neste estudo é a satisfação com o trabalho, 

vista como uma preocupação dos gestores, por afetar o compromisso dos sujeitos e 

ter relação com a rotatividade e o absenteísmo (COHEN e FLINK, 2003). Paschoal, 

Torres e Porto (2010) colocam que gestores têm buscado estratégias que aumentem 

o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores, para a manutenção da excelência de 

indivíduos e grupos. Petty, Brewer e Brown (2005) apontam a satisfação no trabalho 

como variável associada à rotatividade. Wagner e Hollenbeck (2009) complementam 

o impacto negativo da insatisfação no trabalho, descrevendo que pode gerar 

grandes custos para a organização em virtude do absenteísmo, rotatividade e 

redução do comprometimento organizacional. Robbins (2005) também faz a relação 

da satisfação com a produtividade, absenteísmo e rotatividade, porém aponta que 

existem outros fatores que interferem nesses fenômenos organizacionais.  
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Spector (2002, p.220) a define como “...uma variável de atitude que reflete 

como uma pessoa se sente em relação ao seu trabalho de forma geral e em seus 

vários aspectos”. Siqueira e Gomide Jr. (2004) afirmam que a satisfação é baseada 

em conceitos relacionados com a afetividade. Está relacionada com o bem-estar do 

indivíduo, junto com o envolvimento e o comprometimento organizacional. Siqueira 

(2008) também correlaciona a satisfação com as políticas gerenciais, percepção de 

justiça e de suporte organizacional e as consequentes trocas sociais ocorridas na 

vida organizacional. De acordo com Wagner e Hollenbeck (2009), “existem três 

componentes chaves em nossa definição de satisfação no trabalho: valores, 

importância dos valores e percepção.” Esta última já citada acima, e verificada a sua 

influência em todos os vínculos estudados. 

A descrição de valores foi realizada por Locke (1976), e apresentada por 

outros autores como Wagner e Hollenbeck (2009), sendo as demandas subjetivas 

da mente do indivíduo, e assim divergindo do conceito de necessidades que seriam 

demandas objetivas do corpo. Robbins (2005, p.71) coloca a sua importância ao 

dizer que “o desempenho e a satisfação tendem a ser maiores quando seus próprios 

valores coincidem com os da organização”. 

O segundo aspecto relacionado por Wagner e Hollenbeck (2009), como 

fundamental para a satisfação, é o grau de importância dado a cada um dos valores. 

Então, apesar de pessoas terem valores semelhantes como, por exemplo, a 

estabilidade profissional e a remuneração elevada, uma pode dar maior valor à 

segurança de não perder o emprego, enquanto a outra considerar como prioridade 

ter rendimentos significativamente altos.  

Estudos correlacionando à prática na Estratégia Saúde da Família e 

satisfação tem apresentado resultados significativos. Brand, Antunes e Fontana 

(2010) avaliaram preditores da satisfação com Agentes Comunitários de Saúde e 

constataram que, na percepção desses profissionais, realizar atividades de 

orientação à população, e o reconhecimento dos usuários nas trocas de saberes, 

são ações que favorecem a satisfação com o trabalho. Por outro lado, a falta de 

conhecimento de suas atribuições e de recursos materiais, assim como a 

desvalorização dentro da própria equipe de ESF, são fatores que dificultam o 

sentimento de satisfação no trabalho.  

Campos e Malik (2008) analisaram a satisfação e a rotatividade dos médicos 

da ESF e, neste estudo, ficou evidenciado que o ambiente físico, estresse, falta de 
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materiais e capacitação são entraves para a satisfação do profissional. Além disso, a 

rotatividade teve uma correlação significativa com a distância da residência em 

relação ao local de trabalho, assim como a falta de materiais e fatores higiênicos. 

Outra constatação é que o alto salário não consegue fixar os médicos, porém foi 

confirmada a hipótese de correlação inversa entre satisfação e rotatividade, ou seja, 

quanto maior a satisfação, menor será a rotatividade. 

A mensuração na satisfação pode ocorrer, de modo geral e global, ou 

verificada por questões específicas vivenciadas no trabalho. O segundo modo de 

verificação é mais sofisticado, questionando o funcionário sobre cada elemento-

chave da satisfação no trabalho (ROBBINS, 2005).  

Avaliar especificamente as dimensões da satisfação possibilita uma visão 

mais refinada sobre quais fatores estão promovendo a satisfação nos trabalhadores. 

O estudo de Rebouças, Legay e Abelha (2007), realizado com profissionais da área 

de saúde mental, é um exemplo de que diferentes fatores interagem na 

complexidade do desenvolvimento da satisfação com o trabalho. Eles constataram 

que o suporte dado pela equipe, assim como contato com os pacientes são eventos 

que desenvolvem a satisfação, enquanto as precárias condições de trabalho são 

fatores que tem um impacto negativo no seu vínculo com o emprego.   

Spector (2002) aponta que algumas das facetas da satisfação no trabalho 

são: o salário, as oportunidades de promoção, os benefícios, a supervisão, 

companheiros, condições e natureza de trabalho, comunicação e segurança. No 

presente estudo, será verificada a satisfação em cinco aspectos: Chefia, 

relacionamento com colegas, promoção, salário e natureza do trabalho.  

O salário é uma dimensão da satisfação amplamente estudada. A sua 

satisfação depende da diferença entre a expectativa do funcionário em retorno 

financeiro. Se a sua referência, seja ela composta por salário de colegas de trabalho 

ou profissionais de outras organizações, for maior do que o seu rendimento haverá 

insatisfação nesse aspecto (BERNAL, 2010). A insatisfação também é causada pelo 

salário baixo, mas é difícil encontrar alguma pessoa que considera seu salário alto 

(SELL, 2002).  

Por este motivo, é necessário haver referenciais salariais para cada cargo, 

atividade e produção. Knapik (2005) diz que os salários devem obedecer a critérios 

que são estabelecidos por meio da avaliação do cargo e de uma pesquisa de 

mercado.  
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A chefia direta em ambientes operacionais é chamada de supervisão. Essa é 

responsável por gerir trabalhadores não vinculados ao setor administrativo da 

organização. A sua atuação ocorre na direção das tarefas e muito próxima dos 

outros membros da equipe (CHIAVENATO, 2007). 

De acordo com o autor, a pessoa que assume essa posição formal dentro da 

empresa, necessita estar capacitada para desenvolver equipes de trabalho e 

influenciá-las para atuar de forma integrada, com suas habilidades distintas e níveis 

de excelência.  

A interação entre os membros de uma organização afetam o seu 

desempenho no trabalho. A relação entre as pessoas no local de trabalho pode ser 

derivada de contato pela tarefa, na qual se apresentam as atividades observáveis e 

grupos formais, ou também pode ser variada a partir da interação emocional, que 

provê sentimentos, sensações desenvolvidos na convivência entre os membros de 

uma equipe (MOSCOVICI, 2002). 

De acordo com a autora, a relação interpessoal pode se manifestar de 

diversas formas, desde apoio e companheirismo, até competitividade e 

agressividade. Questões relacionadas tanto à personalidade, quanto ao ambiente 

social, além do relacionamento criado entre os membros da equipe, definirão o 

modo como será configurada as atitudes no contato entre os indivíduos, o que pode 

afetar diretamente o desempenho nas atividades profissionais.  

O bom envolvimento com colegas e chefia é fundamental para promover um 

clima organizacional harmonioso e produtivo. Sell (2002) aponta que um dos 

critérios para um ambiente de trabalho ter condições favoráveis de trabalho é a 

ausência de conflitos interpessoais. O autor complementa ao dizer que a falta de 

respeito e dignidade no tratamento entre profissionais causa insatisfação com o 

trabalho. 

Bagatini (2008) coloca que a convivência social é algo importante para o 

desenvolvimento da estima do indivíduo. O sucesso dessas relações pode trazer 

alegrias ao sujeito, do mesmo modo que o seu fracasso causa sentimentos de 

inferioridade e sofrimento.  

Promoção profissional é o crescimento do trabalhador dentro da empresa. 

Knapik (2005) coloca que a descrição de cargos, assim como a avaliação de 

desempenho é fundamental para o estabelecimento do desenvolvimento do 

indivíduo dentro da organização. 
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Bond (2007) diz que o trabalho no serviço público não é o mais adequado 

quando se deseja ter crescimento profissional, buscar novos cargos e desafios, pois 

normalmente esse segmento da sociedade não apresenta programas de 

desenvolvimento pessoal ou planos de carreira bem estruturados. 

A natureza do trabalho é uma questão importante para a satisfação e a 

saúde do trabalhador. De acordo com Dejours et al. (2011), a organização do 

trabalho atua diretamente no funcionamento psíquico. Os autores afirmam que a 

divisão de tarefas influencia no interesse dos profissionais por suas atividades. 

Para se ter condições adequadas de trabalho, é necessário que ele seja de 

acordo com a capacidade do indivíduo, considerando sua qualificação profissional, 

com atividades motivadoras, além de critérios quantitativos e qualitativos para a 

avaliação do seu desempenho (SELL, 2002). O autor também coloca que para 

melhorar a organização do trabalho, é fundamental promover a participação dos 

funcionários e possuir programas de qualificação da força de trabalho.  
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

É um estudo transversal exploratório e de caráter quantitativo com os 

profissionais da ESF de um município catarinense. A pesquisa exploratória busca 

uma familiaridade maior com o fenômeno estudado, de modo a explicitar seu 

funcionamento. Objetiva-se também no desenvolvimento de novas ideias e 

hipóteses,  existindo flexibilidade em seu planejamento (GIL, 2002). 

O mesmo autor coloca que quando se faz o levantamento de uma população 

que se deseja conhecer, é necessário questionar um número significativo de sujeitos 

sobre o fenômeno estudado e, após esta etapa, pode-se realizar uma análise 

quantitativa para obter conclusões e realizar correlações.  

  

3.2  LOCAL DE ESTUDO 

 

De acordo com a prefeitura do município, a cidade foi colonizada por 

portugueses e alemães, e possui como principais atividades econômicas a 

exportação de carnes, o turismo e a pesca. É considerada também uma cidade 

universitária, abrigando uma das maiores universidades do estado, com 

aproximadamente 23 mil alunos. 

O município estudado está situado no litoral catarinense, a 95 km de 

Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Possui uma área territorial de 289,345 km² 

e sua população é de 183.373 habitantes. Existem no município 137 

estabelecimentos de saúde, sendo que 74 estão vinculados ao SUS, entre os quais 

38 são públicos e 99 privados (IBGE, 2010). Com base no Plano Municipal de Saúde 

(2010) o número de habitantes cadastrados na ESF é de 132.485, o que representa 

uma cobertura de aproximadamente 72,25%.   

Com base nos dados do CNES de fevereiro de 2011, existem 353 

profissionais de saúde atuando na ESF, divididos em 31 equipes, com atuação em 

21 unidades de saúde. Com base nos dados oficiais, cada uma das equipes possui 

uma média de onze profissionais, dos quais sete são agentes comunitários de saúde 

e um é enfermeiro, enquanto as demais profissões tiveram médias inferiores a um 

indivíduo por equipe da ESF. 
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participaram do estudo os médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS), dentistas e demais 

profissionais de saúde bucal, que estavam disponíveis no momento da coleta, de 

acordo com o agendamento realizado com o enfermeiro da equipe. O estudo foi 

realizado com a população acessível, ou seja, não participaram da pesquisa os 

profissionais que estavam em férias, licenças, realizando atividades prioritárias ou 

que optaram em não responder às questões. De acordo com os dados de fevereiro 

de 2011 (mês anterior da coleta) do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES, o total de profissionais na ESF no município de Itajaí era de 352 

profissionais. A população acessível a este estudo foi de um total de 279 

participantes, representando 79,26% do número total registrado no CNES. 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 

Os instrumentos de pesquisa são seis questionários referentes aos vínculos 

estudados. Todos em escala likert e com apenas uma resposta válida em cada item. 

Todos os seis questionários foram validados segundo os critérios específicos para 

este fim.  

O primeiro instrumento é a Escala Satisfação no Trabalho (EST), 

desenvolvido por Siqueira, em 1995, que visa avaliar a satisfação de diversos 

fatores inerentes ao trabalho, ou seja, uma medida multidimensional. De acordo com 

a autora, os itens levantados no questionário estão relacionados à satisfação com o 

salário, equipe de trabalho, chefia, promoções, natureza de trabalho e estabilidade 

no emprego. A validação ocorreu com a participação de 287 profissionais 

(SIQUEIRA, 2008). Para a aplicação do questionário optou-se por utilizar a versão 

reduzida deste instrumento, com 15 itens, compatíveis com a versão completa que 

tem 25 itens. Segundo Siqueira (2008), a correlação entre a forma completa e a 

reduzida foi elevada e quase perfeita (r=0,98; p<0,01) no comparativo. A opção por 

essa versão também se justifica em função da aplicação ter ocorrido no horário de 

trabalho, e pela quantidade de instrumentos utilizados na pesquisa, o que poderia 
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causar cansaço e ocupar muito tempo dos profissionais. O instrumento possui 5 

fatores, sendo eles: satisfação com os colegas, satisfação com o salário, satisfação 

com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho, satisfação com as promoções.  

O segundo instrumento utilizou a Escala de Percepção de Justiça 

Distributiva (EPJD). Essa escala é unidimensional, desenvolvida por Siqueira e 

colaboradores em 1996, tendo como objetivo medir o nível da percepção sobre a 

justiça do funcionário, levando em consideração os recursos que recebe da 

organização em compensação aos seus esforços durante a atividade laboral. Após a 

avaliação da semântica e do entendimento das questões, a validação aconteceu 

com a aplicação do questionário em 217 profissionais. Esse instrumento é composto 

por 5 itens (SIQUEIRA, 2008). 

O terceiro instrumento é a Escala de Percepção de Justiça de 

Procedimentos (EPJP). Essa escala é unidimensional, composta por 6 itens, que foi 

desenvolvida por Gomide Jr., Lima e Faria Neto em 1996, e tem como objetivo 

avaliar a percepção do empregado sobre os procedimentos ou formas de distribuir 

os recursos da organização empregadora.  A validação do instrumento ocorreu por 

meio da aplicação do questionário em 78 trabalhadores, após ter sido feita a 

verificação da semântica das questões (SIQUEIRA, 2008). 

O quarto instrumento utilizado na pesquisa é uma Escala de 

Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA). Esse instrumento foi construído 

para levantar o nível do comprometimento afetivo, sejam eles sentimentos positivos 

e/ou negativos que o profissional possui com a organização que o emprega.  É um 

instrumento unidimensional, composto por 18 questões, das quais 15 referem-se a 

sentimentos positivos e três a negativos. Esse instrumento foi desenvolvido por 

Siqueira em 2005, e a validação indicou uma correlação entre as questões de 0,50 a 

0,83. Além da precisão da escala de 0,95 (� de Cronbach) (SIQUEIRA, 2008). 

O quinto instrumento é a Escala de Comprometimento Organizacional 

Calculativo (ECOC) que busca por meio do questionário identificar as crenças que o 

funcionário possui em relação a perdas e ganhos na continuação de seu trabalho na 

organização onde está inserido. Criado por Siqueira em 1995, este instrumento 

multidimensional, composto por 15 itens e possui 4 fatores de análise: Perdas 

sociais no trabalho, perdas de investimentos feitos na organização, perdas de 

retribuições organizacionais e perdas profissionais. Na validação o índice de 

precisão (� de Cronbach) foi de 0,70 (SIQUEIRA, 2008) 
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Por último, a Escala de Comprometimento Organizacional Normativo 

(ECON) é responsável por verificar o nível do comprometimento normativo, que se 

refere a um vínculo que indica crenças de deveres morais com a organização. É 

uma escala unidimensional que possui 7 questões e seu alfa de Cronbach durante a 

validação foi de 0,86. Assim como os outros instrumentos, também foi desenvolvido 

por Siqueira (2008). 

Para a caracterização da população acessível, foi elaborado um instrumento 

de identificação do sujeito constando os seguintes itens: sexo, estado civil, profissão, 

formação e tipo de vínculo empregatício que mantém com a prefeitura municipal. 

Também foi utilizado um diário de campo, a fim de registrar informações pertinentes 

ao estudo. Segundo Duarte (2002) é importante registrar como são estabelecidos os 

contatos, como o entrevistador é recebido pelo local de pesquisa, como é acolhido 

pelos sujeitos, o grau de disponibilidade para a concessão da informação, a postura 

adotada para coleta de dados, os gestos, sinais corporais e/ou mudanças no tom de 

voz entre outros elementos significativos. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

Para a aplicação dos instrumentos, primeiramente foi realizado um pré-teste 

em membros das equipes da unidade de saúde em uma das unidades de saúde do 

município, momento em que foi observado o tempo de aplicação, dúvidas referentes 

à compreensão dos instrumentos e alinhamento quanto à aplicação. Paralelamente 

foram solicitadas autorizações para dar início às coletas nos dois municípios. Vale 

ressaltar que o projeto já havia sido aprovado, em 2009, pela Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Regional referente à área do município estudado.   

Após o contato com a presidente do Conselho Gestor e Secretaria de 

Saúde, buscou-se o contato para o início das coletas. Para a efetivação da coleta de 

dados, foi priorizado um contato inicial de sensibilização com os enfermeiros 

responsáveis por cada unidade, a fim de explicar os objetivos do estudo e levantar 

as datas e horários mais viáveis para a aplicação. O agendamento sempre ocorreu 

com o enfermeiro da ESF, que organizou horários para que todos os profissionais 

acessíveis da equipe pudessem preencher os instrumentos. 

A aplicação ocorreu coletivamente na própria unidade de saúde, com todos 

os profissionais acessíveis. A composição média dos profissionais participantes foi 
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de 13 por unidade de saúde, e a proporção por estabelecimento foi de nove agentes 

comunitários de saúde. Para cada dez locais visitados para a aplicação do 

questionário, sete médicos responderam, e cinco auxiliares de enfermagem. Não 

houve número significativo de cirurgiões dentistas e técnicos de higiene bucal.  

Alguns desses locais de saúde possuíam mais de uma equipe de saúde da 

família. O CNES de Fevereiro de 2011 possui o cadastro de 31 equipes da ESF em 

21 estabelecimentos. A proporção neste caso seria de nove profissionais por equipe, 

destes seis são agentes comunitários de saúde, e aproximadamente sete 

enfermeiros participaram, para cada dez equipes estudadas. Isso demonstra que em 

boa parte dos profissionais responderam seus questionários com a presença do 

enfermeiro, líder da estratégia saúde da família.  

Com base no diário de campo, durante a coleta de dados foi possível 

verificar o sentimento dos profissionais em relação às condições de trabalho, que 

ora expressavam entusiasmo, e também ironia durante o preenchimento, bem como  

sarcasmo na leitura das questões dos instrumentos, descrença em relação ao 

estudo, insatisfação com as condições de trabalho e descontentamento. Foi possível 

perceber também a expectativa quanto aos resultados do estudo, comprometimento 

e preocupação no preenchimento das questões. O público mais participativo foram 

os agentes comunitários de saúde, entre os outros profissionais, e os que menos 

disponibilizaram participar foram os profissionais médicos. Ressalta-se que antes da 

aplicação dos instrumentos foi solicitada a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi colocado em envelope separado 

e somente após esse procedimento os instrumentos descritos foram distribuídos. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram organizados em uma planilha do programa 

Microsoft Excel, onde se realizou o levantamento da frequência de cada uma das 

categorias descritoras da população (idade, sexo, estado civil, profissão, 

escolaridade e vínculo profissional). Além desse levantamento, foram também 

verificadas as informações faltantes nos questionários. Instrumentos que não 

tiveram pelo menos 80% de questões com respostas válidas foram excluídas. 

Posteriormente, os dados foram transferidos para o Software STATISTICA, versão 

8.0, no qual foram realizados todos os procedimentos estatísticos para a análise dos 
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dados. Para cobrir as questões não respondidas, ou com mais de uma informação 

válida, realizou-se o cálculo da mediana. No caso de ausência de uma resposta, 

houve a substituição pela mediana e, no caso de mais de uma resposta válida, foi 

considerada a opção mais próxima da mediana (no caso de ambas as respostas 

possuírem a mesma distância da mediana, optou-se pela que apresentava maior 

frequência nos outros respondentes). 

A próxima fase foi efetuar uma análise fatorial, que consiste em definir 

fatores a partir das variáveis, representadas estas pelas questões de cada 

instrumento (HAIR et al., 2005). Com base nesta análise, constatou-se que alguns 

instrumentos tiveram fatores distintos dos descritos na sua validação original, 

conforme exposto em Siqueira (2008). Isto pode se relacionar ao fato de serem 

populações distintas, assim como à interferência da percepção dos respondentes. A 

terceira etapa foi o cálculo do Alfa de Cronbach, que visa verificar a confiabilidade e 

a homogeneidade dos fatores (HAIR et al, 2005). 

Foram usados também os escores fatoriais que possibilitaram a 

categorização dos vínculos de modo proporcional ao descrito por Siqueira (2008). 

Esse procedimento permitiu realizar as análises de variância (ANOVA) para 

identificar as relações de dependência entre os instrumentos e/ou com os 

descritores da população. Martins (2005, p. 230) diz que a análise de variância é um 

método estatístico “que por meio de testes de igualdade das médias, verifica se os 

fatores (variáveis independentes) produzem mudanças sistemáticas em alguma 

variável de interesse (variável dependente).”  

Com base na literatura correspondente aos instrumentos, foi realizada a 

categorização entre os níveis dos vínculos estudados e, de acordo com a média de 

cada respondente, foi obtida a frequência em cada uma das categorias levantadas. 

Larson e Farber (2010) definem essa ferramenta da estatística descritiva como a 

contagem de entradas em cada classe ou intervalo. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Esta pesquisa, e seus instrumentos de coleta de dados, seguiram as normas 

da resolução CNS nº 196/1996 e a resolução CFP n-016/2000 referente à realização 

de pesquisa em psicologia com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa sob o nº 324/09. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados em três espaços distintos. No primeiro, a 

ênfase será na caracterização dos sujeitos de pesquisa, quanto à faixa etária, sexo, 

estado civil, profissão, escolaridade e vínculo profissional. Após, o foco nas cargas 

fatoriais dos instrumentos que avaliaram os vínculos. E, por último, serão analisados 

os instrumentos que avaliaram o comprometimento (afetivo, calculativo e normativo), 

a percepção de justiça (distributiva e processual), a satisfação e a correlação entre 

esses vínculos. 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

Este estudo trata de profissionais das equipes da Estratégia Saúde da 

Família de um município catarinense. A população acessível foi de 279 

trabalhadores, e notou-se, durante a aplicação, a existência de mais equipes do que 

foi registrado do CNES, portanto a população total de profissionais é provavelmente 

maior do que os 352 indivíduos cadastrados. De acordo com Bolze et al.(2010), as 

bases do CNES e DataSUS são alimentadas pela administração local e, pela grande 

quantidade de informações e variáveis, é possível haver incorreções em alguns 

dados.  

 

4.1.1 Porcentagem da população da amostra segundo a faixa etária.  

 

 Dentre os respondentes, a idade dos profissionais varia entre 18 e 61 anos, e 

média de idade foi de 36 anos. Pode-se observar as faixas etárias dos participantes 

no Gráfico 1. 

Com base nesses dados, destaca-se que 62% dos profissionais da ESF 

possuem idade entre 26 e 41 anos. Enquanto os indivíduos com idade entre 42 e 49 

anos representam 14% do universo pesquisado, e as faixas de pessoas com idade 

igual ou abaixo de 25 anos, assim como acima de 50 anos atingem um percentual 

de 11% cada. Em apenas 2 questionários não houve resposta em relação à idade, o 

que representou aproximadamente 1% do total da amostra.  
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GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PARTICIPANTES SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA 
 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

. 
 
 

Em alguns estudos, a idade demonstra afetar os níveis de comprometimento 

dos trabalhadores. No estudo de Rego, Cunha e Souto (2007), realizado com 

profissionais de diversas áreas de atuação, os indivíduos com idade mais avançada 

possuem um comprometimento calculativo mais significativo. No caso deste estudo, 

assim como os demais descritores da população, não houve diferenças significativas 

nos vínculos dos participantes de faixas etárias distintas. 

 

4.1.2 Porcentagem da população da amostra segundo o sexo 

 

O número de participantes do sexo feminino foi significativamente 

expressivo, representando 94% do total, conforme pode ser visto no Gráfico 2. 

É interessante ressaltar que, neste estudo, tanto os homens quanto as 

mulheres possuem a mesma média de idade. E uma representatividade muito 

próxima entre as faixas etárias. 

Faria (2006) coloca que há uma identidade feminina tanto na profissão de 

educadora sanitária, quanto na enfermagem. Canesqui (2010, p. 1961) avaliou 

diversos trabalhos realizados no período de 1997 a 2007 e constatou, em relação ao 

gênero, que os “estudos sob a perspectiva de gênero incrementaram-se na área de 
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Saúde Coletiva a partir da década de 2000, quando já era longa sua trajetória nas 

ciências sociais e na demografia, por influência do feminismo.” 

GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PARTICIPANTES SEGUNDO O SEXO. 
 

 
 

Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

4.1.3 Porcentagem da população da amostra segundo o estado civil 

 

O instrumento de caracterização possibilitou a resposta em seis categorias 

distintas, sendo estas: Solteiro, Casado, Viúvo, Divorciado/Desquitado, União 

Estável (amasiado) e, caso o participante não se identificasse em nenhuma dessas 

cinco alternativas, poderia assinalar a opção “Outros”. Nota-se, no Gráfico 3, que 

metade dos profissionais pesquisados são casados.   

 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PARTICIPANTES SEGUNDO O ESTADO CIVIL 
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
Além da metade dos profissionais possuir o estado civil de casado, nota-se 

também que 16% dos participantes vive em União Estável, ou seja, 66% das 

pessoas dividem a casa com algum companheiro(a).  Destaca-se também que um 

número significativo (25%) dos indivíduos é solteiro, enquanto divorciados 

representam 5%, Viúvos, assim como pessoas que não se identificaram em 

nenhuma das categorias elencadas, enquadram-se em 2% do universo pesquisado.  

 

4.1.4  Porcentagem da população da amostra segundo a profissão 

 

Com base nas profissões estabelecidas na Estratégia Saúde da Família, 

elencaram-se sete categorias distintas, que são: Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Odontólogo, Técnico de 

Enfermagem e Técnico em Higiene Bucal. O Gráfico 4 apresenta a divisão do 

universo total por sua profissão. 

 
GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 

PROFISSÃO  
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

O Gráfico 4 mostra que 71% dos pesquisados são Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e, de acordo com o levantamento do CNES de Fevereiro de 2011, mês 

anterior ao da coleta, 66% dos profissionais cadastrados são agentes comunitários 

de saúde, ou seja, houve um aumento no percentual de profissionais acessíveis 

dessa categoria. O mesmo ocorreu, de modo menos significativo, na categoria de 

Técnico de Enfermagem, que representava 7% da população cadastrada. No caso 

dos Médicos, Auxiliares de Enfermagem e Técnico de Higiene Bucal, houve um 

decréscimo no percentual de participantes do estudo em relação aos dados do 

CNES, enquanto os enfermeiros e os odontólogos mantiveram a mesma proporção 

nos dois levantamentos. 

A composição mínima da ESF explica a predominância dos agentes 

comunitários de saúde no estudo. Cada equipe necessita possuir um médico, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis ou mais agentes comunitários de 

saúde. A partir de 2000, houve a inclusão de equipes de saúde bucal (BRASIL, 

2009). 

  

4.1.5 Porcentagem da população da amostra segundo a escolaridade 

 

A verificação sobre o número de profissionais pesquisados ocorreu entre 

sete categorias, que variou entre o ensino fundamental e o doutorado. Percebeu-se 
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que maior parte dos participantes completou o ensino médio, conforme pode ser 

visto no Gráfico 5.  

 
GRÁFICO 5: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 

ESCOLARIDADE 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Nota-se que mais da metade (60%) dos profissionais possui o Ensino Médio, 

os quais, se somados aos que já ingressaram na faculdade e que ainda não a 

concluíram, o percentual aumenta para 73%. Destaca-se também o número de 

especialistas, representando 12% do universo e que é maior dos que possuem 

apenas a graduação.  

Relativizando a escolaridade com a profissão, existem constatações  

interessantes sobre a amostra. O grande número de profissionais com ensino médio 

é formado pela grande quantidade de ACS, profissão que não há a necessidade de 

ter ensino superior, porém 31 dos 199 indivíduos dessa categoria se caracterizam 

com escolaridade superior incompleto e 12 já concluíram o ensino superior. Outro 

dado constatado é que todos os enfermeiros participantes possuem pós-graduação, 

sendo que 2 têm título de mestre.  

 

4.1.6 Porcentagem da população da amostra segundo o vínculo profissional 

 

Esta verificação demonstra como é formalizado o contrato profissional dos 

trabalhadores da ESF do município estudado. De acordo com o diário de campo, 
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houve dúvida por parte de alguns participantes quanto ao tipo de vínculo que se 

situa, questionando colegas que haviam sido contratados na mesma época.  

 

GRÁFICO 6: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO O 
VÍNCULO PROFISSIONAL 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

Nota-se que a grande maioria (94%) dos participantes coloca como vínculo 

profissional CLT que, neste caso, realizaram concurso público, possuem registro na 

Carteira de Trabalho (também conhecidos como celetistas) e têm direito a Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os que são Concursados (dentro da 

secretaria como efetivos/estatutários) representam 6% da população acessível, e 

também foram contratados via concurso público, mas são servidores públicos com 

estatuto próprio e Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com evolução profissional 

a partir de desempenho e títulos. Não houve participantes com contrato profissional 

do tipo Temporário, Político ou Comissionado. Apenas um participante não 

respondeu, conforme Gráfico 6. 

Esse dado é um sinal que as políticas de fortalecimento das condições de 

trabalho estão acontecendo, uma vez que todos os participantes realizaram 

concurso público e possuem garantias relativas de permanência na ESF. Em 

comparação com outros levantamentos, Pinto, Menezes e Villa (2010) identificaram 

que, dos profissionais atuantes na ESF de Ceará-Mirim-RN, apenas os agentes 

comunitários de saúde são concursados e, provavelmente, é uma das explicações 
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pelo indivíduo que está há mais tempo contratado (15 anos), seja dessa categoria 

profissional e também pela alta rotatividade dos demais trabalhadores. 

A região do Taquari-RS também enfrenta problemas com a rotatividade de 

profissionais, o que prejudica as ações pragmáticas do modelo assistencial da ESF. 

Os motivos concretos apontados por profissionais médicos e enfermeiros são os 

vínculos contratuais precários, além de dificuldades na relação com os gestores 

(MEDEIROS et al., 2010). 

  

4.2 ANÁLISE FATORIAL DOS INSTRUMENTOS DE VÍNCULOS COM O 

TRABALHO E COM A ORGANIZAÇÃO 

 

Na busca de mensurar o vínculo dos profissionais, foram utilizados seis 

questionários validados no Brasil. Esses instrumentos estão referenciados em 

Siqueira (2008), e houve pequenos ajustes nas questões, a fim de adaptar à 

realidade dos profissionais da ESF.    

Ainda, foi analisado se o instrumento era unidimensional ou 

multidimensional, de acordo com a referência da bibliografia sobre cada instrumento. 

Além disso, a carga fatorial de cada uma das questões dentro das dimensões 

encontradas e a homogeneidade por meio do � de Cronbach. Por se tratar de uma 

população heterogênea, atuando em locais diferentes, com idades e níveis de 

escolaridade variados, além do objeto de estudo (vínculos) ser subjetivo e depender 

da percepção de cada indivíduo, optou-se por aceitar um grau de correlação 0,5 

como aceitável para o estudo.   

 

4.2.1  Escala de Satisfação no Trabalho (EST) 

 

 Este instrumento está relacionado ao trabalho em si e não avalia vínculos 

com a organização. Ele possui cinco dimensões de acordo com a literatura 

(promoção profissional, chefia, salários, colegas e natureza do trabalho), e este 

estudo obteve os mesmos cinco fatores. De acordo com a Tabela 1, pode-se 

observar a dimensão “Promoção” e suas cargas fatoriais.  

 
TABELA 1: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO EST NO FATOR 

PROMOÇÃO  
Questão Carga Fatorial � de Cronbach 
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Com o número de vezes que já fui promovido nesta 
organização. 

0,710185  
0,7269887 

 
Com a maneira como esta organização realiza 
promoções de seu pessoal. 

 
0,768708 

 
Com as oportunidades de ser promovido nesta 
organização. 

 
0,803359 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

Pode-se observar que a carga fatorial de todas as questões manteve-se 

acima de 0,7, o que demonstra uma homogeneidade e correlação significativa entre 

as questões. Isto pode ser explicado pelo fato de 94% do universo pesquisado 

possuir o mesmo vínculo profissional, portanto as mesmas políticas de promoção 

profissional.  

A segunda dimensão mensurada foi a satisfação com a chefia, o qual a 

correlação pode ser vista na Tabela 2: 

 

TABELA 2: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO EST NO FATOR CHEFIA 
 

Questão Correlação � de Cronbach 
Com o entendimento entre eu e meu chefe. 0,847095  

0,83590136  
Com a maneira como meu chefe me trata. 

 
0,874735 

 
Com a capacidade profissional do meu chefe. 

 
0,835316 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Apesar de cada equipe possuir um diferente líder, o � de Cronbach, 

possuindo um valor de 0,83, demonstra um posicionamento bastante homogêneo 

entre os participantes. Além disso, uma alta correlação (acima de 0,8) foi verificada 

entre as questões.   

Em relação à satisfação com o salário, verificou-se que a correlação entre as 

questões permaneceu desse modo: 

 
TABELA 3: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO EST NO FATOR SALÁRIO 

 
Questão Correlação � de Cronbach 

Com o meu salário comparado com o quanto 
eu trabalho. 

0,872019  
0,85209071 

 
Com o meu salário comparado à minha 

 
0,802141 
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capacidade profissional. 
 
Com meu salário comparado aos meus 
esforços no trabalho. 

 
0,853271 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

A satisfação com os salários foi bastante próxima entre os participantes (� 

de Cronbach = 0,85), e pode ser explicado pelo fato de 71% da população possuir o 

mesmo cargo (ACS), e assim possuir salários equivalentes. As questões também 

mostram uma correlação significativamente alta, acima de 0,8.  

O fator de satisfação com colegas também teve uma correlação adequada 

entre as questões, conforme pode ser percebido na Tabela 4: 

 

 

TABELA 4: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO EST NO FATOR COLEGAS 
 

Questão Correlação � de Cronbach 
Com o espírito de colaboração dos meus 
colegas de trabalho. 

0,750966  
 
 

0,650423218 
 

 
Com o tipo de amizade que meus colegas 
demonstram por mim. 

 
0,783035 

 
Com a confiança que eu posso ter em meus 
colegas de trabalho. 

 
0,724846 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

As questões possuem uma correlação de acima 0,7, considerado adequado 

para este estudo. A homogeneidade entre os participantes foi de aproximadamente 

0,65, o que é aceitável, uma vez que cada um estabelece uma relação diferente com 

os colegas da equipe, além de cada unidade contar com equipes distintas. 

No quinto item avaliado, a satisfação com a natureza do trabalho, observou-

se uma correlação menor entre as questões. 

 

TABELA 5: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO EST NO FATOR 
NATUREZA DO TRABALHO 

Questão Correlação � de Cronbach 
Com o grau de interesse que minhas tarefas me 
despertam. 

0,844318  
0,618370344 

 
Com a capacidade de meu trabalho absorver-me. 

 
0,767721 



 
 

 

54

 
Com a variedade de tarefas que realizo. 

 
0,407972 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
A terceira questão elencada na Tabela 5 tem uma correlação pouco acima 

de 0,4, que demonstra não estar tão associada ao fator, quando toma-se por 

referência o instrumento. A bibliografia acessada não traz informações sobre as 

características da função dos trabalhadores pesquisados, no processo de validação, 

porém pode-se dizer que na população deste estudo não houve correlação entre a 

variedade de trabalho com o grau de interesse que as atividades despertam e nem 

com a capacidade do trabalho absorvê-la. O � de Cronbach, no valor aproximado de 

0,61, demonstra que há uma certa confiabilidade de que as questões se referem à 

dimensão estudada, e por ser um estudo exploratório ligado à percepção de 

indivíduos, encontra-se dentro de um valor aceitável. Além disto, esses profissionais 

possuem papéis bem distintos nas equipes da ESF, e nem todos têm uma formação 

adequada com o trabalho proposto.  

 

4.2.2 Escala de Percepção de Justiça Distributiva (EPJD) 

 

Este instrumento busca quantificar a percepção do quão justas são as 

retribuições que o profissional recebe por parte da organização, no caso a Secretaria 

de Saúde do município, em relação ao serviço prestado pelo sujeito. Ao realizar a 

análise fatorial, evidenciou-se que o questionário é unidimensional, apresentando 

apenas um fator, estando de acordo com o que foi referenciado na bibliografia. A 

Tabela 6 demonstra a correlação das questões e o � de Cronbach: 

 

TABELA 6: CARGAS FATORIAIS DOS ITENS DA ESCALA DE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 
DISTRIBUTIVA 

Questão Correlação � de Cronbach 
Sou recompensado, de maneira justa, por minha responsabilidade 
no trabalho. 

-0,890594   

 
Sou recompensado, de maneira justa, por minha experiência 
profissional. 

 
-0,876982 

  

 
Sou recompensado, de maneira justa, por meus esforços no 
trabalho. 

 
-0,938970 

0,937934228 

 
Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho 
que apresento. 

 
- 0,925777 
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Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que estou 
submetido durante o meu trabalho. 

 
- 0,841813 

  

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

As cinco questões desse instrumento apresentam um valor de correlação 

significativamente alto, sendo todos acima de 0,87. Isso evidencia a existência de 

uma coesão entre as cinco afirmações. A percepção dos profissionais também foi 

significativamente homogênea, pois o valor do � de Cronbach superou os 0,93.  

 

4.2.3 Escala de Percepção de Justiça Processual (EPJP) 

 

Apesar de avaliar a percepção de justiça assim como o questionário anterior, 

o foco do instrumento Escala de Percepção de Justiça Processual é diferente. 

Enquanto o outro relacionava o trabalho em si, com as compensações fornecidas 

pela organização, este busca avaliar os critérios adotados para distribuir o recurso 

entre os profissionais, levando em consideração a clareza, a construção e o 

conteúdo das regras adotadas.  

Após a aplicação da análise fatorial, observou-se que, assim como na 

bibliografia, todas as seis questões estão correlacionadas em um único fator, 

conforme pode ser averiguado na Tabela 7:  

 

 

 

TABELA 7: CARGAS FATORIAIS DOS ITENS DA ESCALA DE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 
PROCESSUAL. 

Questão Correlação � de 
Cronbach 

A organização onde trabalho utiliza regras bem definidas. -0,771668  
 
A organização onde trabalho utiliza as mesmas regras para 
todos os empregados. 

 
-0,777318 

 

 
A organização onde trabalho possui regras que impedem que 
as pessoas responsáveis pelas decisões levem vantagens 
pessoais. 

 
-0,687761 

0,859760227 

 
A organização onde trabalho possui regras que foram 
definidas a partir de informações precisas. 

 
-0,828093 

 

 
A organização onde trabalho permite a participação dos 
empregados na formulação das regras. 

 
-0,744888 
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A organização onde trabalho possui regras que foram 
elaboradas com base em padrões éticos. 

 
-0,791843 

 

Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

Nota-se que apenas a questão que considera a percepção sobre a 

existência de regras, que impedem as pessoas com poder de decisão levem 

vantagens, obteve uma correlação inferior, porém muito próxima a 0,7. A 

homogeneidade é significativa (� de Cronbach=0,85), ainda mais quando o objeto 

mensurado é a percepção individual.  

 

4.2.4 Escala de Comprometimento Afetivo (ECOA) 

 

Este instrumento busca verificar o grau de comprometimento afetivo, 

procurando identificar sentimentos que o profissional possui com a instituição que o 

emprega. A análise fatorial dessas cinco questões abordadas demonstrou que todas 

se correlacionaram com um único fator, conforme pode ser visto na Tabela 8. 

Pode-se observar que a maior parte das questões possui uma carga fatorial 

acima de 0,8. Por se tratar de um estudo exploratório, que lida com a percepção e 

sentimentos dos indivíduos, pode-se aceitar também a questão “Interessada por 

ela”, que obteve uma correlação pouco acima de 0,6 com o fator. O nível de 

confiabilidade foi próximo de 0,86, e deve-se considerar que se trata de um 

instrumento que fala sobre os sentimentos dos profissionais. 

 

TABELA 8: CARGAS FATORIAIS DOS ITENS DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO AFETIVO 
 

Questão Correlação � de Cronbach 
Orgulhoso dela. -0,869456  
 
Contente com ela. 

 
-0,879737 

 

 
Entusiasmado com ela. 

 
-0,822399 

0,859159323 

 
 Interessado por ela. 

 
-0,614421 

 

 
 Animado com ela. 

 
-0,829880 

 

Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
  

4.2.5 Escala de Comprometimento Calculativo (ECOC) 
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O comprometimento calculativo diferencia-se dos demais, pois ele possui um 

caráter mais associado à relação dos ganhos que o trabalhador pode conseguir na 

organização, associado ao seu papel profissional e às oportunidades de mercado. 

Este instrumento apresentou fatores diferentes dos apresentados na validação do 

instrumento.  Isso se deve, provavelmente, às diferenças da população estudada. De 

acordo com Atak (2010), que realizou estudo com os mesmos vínculos, porém com 

outra metodologia, também obteve diferenças estatísticas nas correlações de seus 

instrumentos, quando os comparou à bibliografia. O autor justifica essa distinção 

pela característica peculiar de cada indivíduo e grupo.  

Foram selecionados para o estudo os dois fatores que apresentaram um 

mínimo de três questões com carga fatorial acima de 0,5. Portanto, o levantamento 

desse vínculo se organizou deste modo: (Ver Tabela 9). 

A literatura demonstra que esse instrumento tem quatro fatores: Perdas 

profissionais com cinco questões relacionadas, perdas sociais formada por quatro 

questões, perdas de investimentos realizados na organização baseado e perdas de 

retribuições que são constituídos com três questões cada (SIQUEIRA, 2008).  

Os profissionais da ESF correlacionaram no “Fator 1” uma questão de 

perdas sociais (questão “Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo que me 

desse o mesmo prestígio que tenho com o meu cargo atual.”), e com duas das três 

questões de perdas de retribuições representadas nas afirmações: “Eu deixaria de 

receber vários benefícios que a instituição oferece aos seus empregados (vale-

transporte...)” e “Eu teria mais coisas a perder do que a ganhar com o pedido de 

demissão”. Esses profissionais consideraram itens de perdas sociais, de retribuição 

e profissionais como um único fator. A predominância neste fator é composta por 

questões relativas a perdas profissionais, portanto na análise e discussão deste 

fator, se dará maior ênfase na forma de prejuízo que o profissional terá caso deixe a 

organização. 

 

 
TABELA 9: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO 

CALCULATIVO 
 Questões do Fator 1 (Predominância do fator de "Perdas 

profissionais") Correlação � de Cronbach 
 
Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo que me desse o mesmo 
prestígio que tenho com o meu cargo atual. 

0,619113   



 
 

 

58

 
Eu estaria prejudicando minha vida profissional 

 
0,620551   

 
Eu demoraria a conseguir ser tão respeitado em outra instituição como 
sou hoje dentro desta instituição. 

0,684950   

 
Eu deixaria de receber vários benefícios que esta instituição oferece aos 
seus empregados (vale-transporte...) 

 
0,744557 0,852437362 

 
Eu teria mais coisas a perder do que a ganhar com este pedido de 
demissão. 

0,622381   

 
Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser empregado desta 
instituição 

0,693349   

 
Eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as tarefas 
do meu cargo atual. 

0,592422   

      
Questões do Fator 2 (Composto por três das quatro questões do 
fator de "Perdas Sociais") Correlação � de Cronbach 
Eu perderia a estabilidade no emprego que tenho hoje nesta instituição 
(garantias de não ser demitido). 0,592427   

 
Eu demoraria a encontrar em outra instituição pessoas tão amigas 
quanto as que eu tenho hoje entre meus colegas de trabalho dentro 
desta instituição. 

0,672041 

0,537425804 
 
Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu trabalho dentro desta 
instituição. 

0,653326   

Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 
 

Com base nos dados da Tabela 9, constata-se que o único item atingiu uma 

correlação acima de 0,7. As demais se mantiveram com carga fatorial entre 0,59 e 

0,7. O � de Cronbach de aproximadamente 0,85 demonstra confiabilidade nas 

questões envolvidas no Fator 1 (perdas profissionais). Enquanto o Fator 2 

correspondente às perdas sociais obteve seu índice um pouco acima de 0,53. Esse 

último será considerado, uma vez que todas as questões consideradas no fator 

estão também presentes na bibliografia, e pelo caráter exploratório do estudo.  

 

4.2.6 Escala de Comprometimento Normativo (ECON) 

 

Por fim, a análise fatorial do comprometimento normativo. Enquanto a 

dimensão afetiva aponta se o trabalhador quer permanecer atuando, e a calculativa 

refere-se à sua necessidade, o compromisso normativo é relacionado ao dever 

moral de manter-se trabalhando na organização. 
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Este instrumento possui apenas um fator de acordo com a bibliografia. E sua 

análise fatorial obteve o seguinte resultado:  

 

TABELA 10: CARGAS FATORIAIS DAS QUESTÕES DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO 
NORMATIVO 

  
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Dois itens do instrumento não obtiveram carga fatorial acima de 0,7. Estas 

se mantiveram acima 0,4 e serão consideradas por tratarem de valores pessoais e 

julgamentos sobre acontecimentos de acordo com a percepção pessoal. O indicador 

de confiabilidade foi acima de 0,81 e é considerado adequado para o estudo.  

 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS VÍNCULOS PSICOLÓGICOS  

 

Cada instrumento divide o nível dos vínculos estudados em três categorias, 

que demonstram desde vínculo precário ou frágil, passando por um intermediário 

que pode representar indecisão ou indiferença sobre os questionamentos, até um 

vínculo bem estabelecido (SIQUEIRA, 2008). 

No caso da Escala de Satisfação no Trabalho, se as médias das respostas 

dos profissionais da ESF for entre 1,0 e 3,9, considera-se que o trabalhador está 

insatisfeito, assim como médias entre 4,0 e 4,9 demonstram indiferença, e valores 

medianos iguais ou superiores à 5,0 significam que o profissional respondeu estar 

Questão Correlação Alfa de Cronbach) 
Continuar trabalhando nesta instituição é uma forma de 
retribuir o que ela já fez por mim. -0,760089   
 
É minha obrigação continuar trabalhando para esta instituição. -0,720320   
 
Eu seria injusto com esta instituição se pedisse demissão 
agora e fosse trabalhar para outra. 

-0,784832 
  

 
Neste momento esta instituição precisa dos meus serviços. 

 
-0,453588 0,816265259 

 
Seria desonesto de minha parte ir trabalhar para outra 
instituição agora. 

 
-0,801637   

 
É a gratidão por esta instituição que me mantém ligado a ela. 

 
-0,737034   

 
Esta instituição já fez muito por mim no passado. 

 
-0,597265   
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satisfeito com o seu trabalho. A mesma escala é válida para os dois instrumentos da 

Percepção de Justiça Organizacional, porém as categorias possuem outra 

nomenclatura. Os três instrumentos de comprometimento organizacional configuram-

se pelas categorias de baixo comprometimento (médias de 1,0 até 2,9), indiferentes 

(médias 3,0 a 3,9), e alto comprometimento (valores medianos equivalentes ou 

maiores do que 4,0).    

Nenhum dos descritores populacionais, como profissão e escolaridade, 

influenciou significativamente nas médias dos trabalhadores dessa população. O 

fato não é exclusivo deste trabalho, conforme apêndice. Estudo de Petty, Brewer e 

Brown (2005) que avaliou a satisfação em trabalhadores da área social também não 

obteve diferenças significativas entre membros com diferente característica 

demográfica.  

 

4.3.1 Escala de Satisfação no Trabalho 

 

Conforme já explicitado, este instrumento aborda cinco categorias distintas. 

Avaliar a satisfação de modo multidimensional favorece perceber quais aspectos 

estão em descontento por parte dos servidores. Como as pessoas possuem valores 

e interesses distintos, é fundamental para a organização contemplar e equilibrar 

seus investimentos nos eventos que podem vir a trazer satisfação. 

A satisfação com o salário é fundamental para reter o funcionário. De acordo 

com Knapik (2006), a remuneração adequada é fundamental para o sucesso da 

organização, pois quando é aplicada de acordo com os interesses dos 

trabalhadores, proporciona não somente a retenção do funcionário, mas também o 

comprometimento e a motivação. 

No levantamento realizado neste estudo, percebe-se no Gráfico 7 que a 

maior parte dos profissionais não está satisfeita com o seu salário.  

 

GRÁFICO 7: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 
SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO 
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

O preocupante no quesito é que apenas 8 a cada 100 trabalhadores estão 

satisfeitos com o seu salário. Chiavenato (2007) estabelece que o trabalhador 

necessita perceber a relação entre produtividade e recompensa. Caso isso não 

ocorra, a tendência é que seus esforços para a organização diminuam. Bernal 

(2010) diz que a satisfação com o salário é uma variável amplamente estudada, e as 

disparidades entre o que o trabalhador tem como expectativa e referência de 

retribuição para o seu cargo, em relação ao que ele realmente recebe, repercute na 

sua satisfação ou não.  

Além das questões ligadas ao salário e à retenção do profissional, existem 

outros fatores existentes que podem prejudicar o serviço de saúde na ESF. Por 

exemplo, quando a remuneração deixa a desejar, o profissional necessita 

complementar a sua renda com uma segunda jornada de trabalho.  

No trabalho Gomes et al. (2010), realizado com dentistas do serviço público 

(inclusive da ESF), além de cumprirem sua carga horária junto ao SUS, possuem 

outro emprego na iniciativa privada, totalizando, muitas vezes 12 horas de atuação 

profissional por dia. Isso se deve, de acordo com a autora, devido à natureza liberal 

da profissão somada à remuneração insuficiente no serviço público.  

Coloca-se então como um profissional terá plenas condições de realizar sua 

atuação profissional se ele está dividido em diversos vínculos profissionais. Uma das 

necessidades, para que o profissional possua dedicação exclusiva na ESF, é uma 
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remuneração adequada, somada a políticas de crescimento profissional, seja por 

meio de gratificações financeiras ou promoção profissional, a qual deve ser 

comunicada de modo claro.   

A falta de informação sobre as possibilidades de crescimento foram 

constatadas neste estudo. Durante a aplicação dos instrumentos, muitos 

profissionais tiveram dúvidas em como responder às quesões relacionadas à 

satisfação quanto à promoção, pois relatavam não existir a possibilidade de 

promoção em seu trabalho. Foram orientados a assinalar a questão, de acordo com 

o seu conhecimento sobre a política de recursos humanos existente, ou seja, tendo 

ou não possibilidades de crescimento profissional. O resultado demonstrou que mais 

de 70% dos profissionais estão insatisfeitos com as políticas de promoção. 

Comparando os resultados com os de satisfação com o salário já discutidos, 

percebe-se que há um número maior de profissionais indiferentes, conforme pode 

ser observado no Gráfico 8: 

 
GRÁFICO 8: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 

SATISFAÇÃO COM A PROMOÇÃO 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

As facetas da satisfação no trabalho, dependendo dos valores e 

necessidades dos trabalhadores, têm forte influência na satisfação global do 

profissional. Estudo de Jenaibi (2010) pesquisou trabalhadores de Dubai, nos 

Emirados Árabes, e o resultado mostrou que as dimensões de oportunidades de 

promoção e benefícios financeiros são importantes para a satisfação do profissional.  
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De acordo com o relatório final da 6ª Conferência Municipal de Saúde, 

ocorrida em julho de 2011, aponta como uma das necessidades para a melhoria da 

saúde no município a valorização dos servidores da ESF com o estabelecimento do 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).  

É interessante observar, que antes da formalização do PCCS em 2006, 

houve constatações sobre o impacto negativo da falta de diretrizes fornecidas pelo 

Ministério da Saúde, como o resultado do levantamento de Arias et al. (2005), o qual 

mostrou ausência de critérios estruturados nos PCCS nos diversos municípios do 

País. Apesar de ser um grande avanço a implantação das diretrizes nacionais, 

alguns dos seus itens como, por exemplo, o desenvolvimento pessoal, que depende 

de uma avaliação de desempenho, foi formalizado apenas em 2010.  

Em outros municípios, também há evidências da falta de concretização da 

política de Gestão de Pessoas. Pierantoni et al. (2008) realizou um estudo com 253 

Secretarias de Saúde, entre elas as Estaduais e Municipais de capitais e de 

municípios, com pelo menos 50.000 habitantes e 500 trabalhadores de saúde. De 

acordo com o levantamento dos autores, apenas 11,8% das secretarias 

responderam possuir PCCS implantados. 

Esta ferramenta é de extrema importância para o profissional. Knapik (2006) 

coloca que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários define e mantém uma política de 

salários justa, pois possibilita realizar um sistema equilibrado de remuneração com 

base em avaliação, classificação e comparação sistemática. Deste modo, o 

profissional receberá de acordo com as suas responsabilidades e terá uma 

visualização das possibilidades dentro da organização.  

Em relação à chefia, a maior parte dos profissionais se considera satisfeito. 

Dos participantes, 69% apontaram índices de satisfação e apenas 8% se 

consideraram insatisfeitos, conforme pode ser visto no Gráfico 9: 

 

 

GRÁFICO 9: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 
SATISFAÇÃO COM A CHEFIA 
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
É importante ressaltar que a aplicação dos instrumentos ocorreu com toda a 

equipe no mesmo local, ou seja, o enfermeiro líder da equipe da ESF estava 

presente durante a aplicação. Muitas vezes, os ACS’s, ou os auxiliares de 

enfermagem, faziam comentários descontraídos falando que iriam colocar notas 

ruins para a chefia. 

Os enfermeiros, por serem líderes da ESF e terem um contato mais direto 

com gestores, têm um referencial de chefe distinto dos demais membros da equipe.  

Um trabalho que avaliou a rotatividade de profissionais vinculados ao mesmo 

segmento da saúde pública constatou que os enfermeiros ficam insatisfeitos quando 

a chefia adota decisões de modo autoritária, rígida e baseada em interesses político-

partidários (MEDEIROS et al. , 2010). 

Os entrevistados desse mesmo estudo também apontaram que uma chefia 

com abertura para a participação dos profissionais no plano estratégico e a  

definição clara de responsabilidades estimula uma condição favorável para os 

trabalhadores atuarem com maior dedicação. As características apontadas no 

levantamento de Medeiros et al. (2010) demonstram aspectos próprios de uma 

liderança mais participativa. De acordo com Chiavenato (2007), assim como a 

adequação dos incentivos, a liderança tem papel de destaque para a motivação dos 

funcionários. Knapik (2006) aponta que o líder pode variar com base na sua 

personalidade, em sua autoridade formal e informal, as demandas dos seguidores e 

o contexto no qual estão inseridos.  
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Huffman, Vernoy e Vernoy (2003) colocam que o bom relacionamento com a 

chefia e com colegas são importantes fenômenos para que o funcionário sinta-se 

satisfeito, pois o trabalho, para a maior parte dos indivíduos é fundamental para 

preencher as necessidades sociais do indivíduo. Assim, Wagner e Hollenbeck (2009, 

p. 129) apontam que “em termos de ambiente social, supervisores e colegas de 

trabalho servem como duas fontes primárias de satisfação ou frustração para o 

trabalhador.” 

O relacionamento com colegas também é considerado satisfatório para mais 

da metade dos profissionais, como pode ser conferido no Gráfico 10: 

 

GRÁFICO 10: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 
SATISFAÇÃO COM OS COLEGAS 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
A satisfação com colegas não é tão significativa quando comparada à 

satisfação com a chefia. Apesar de 17% dos trabalhadores estarem insatisfeitos com 

os colegas, esse número é mais que o dobro quando comparado à insatisfação com 

a chefia. Se somar os que se consideram indiferentes ou insatisfeitos com os 

colegas, o número seria de 48%, ou seja, praticamente a metade dos trabalhadores. 

Esta dimensão da satisfação no trabalho é essencial para a ESF. Uma das 

características na atuação em saúde coletiva é seu caráter interdisciplinar e, para 

que isso ocorra, é fundamental que exista entre os membros a valorização das 

diferenças, por meio da escuta e da consideração de um olhar aberto a opiniões 

distintas. Foi observada a atuação de equipes interdisciplinares de dois hospitais 
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públicos de média complexidade, e se constatou que o atendimento era mais 

humanizado, com acolhimento, vínculo e uma preocupação dos profissionais em 

manter a continuidade dos pacientes no tratamento (MATOS, PIRES e SOUSA, 

2010).  

Como 71% da amostra pesquisada é composta por ACS, é importante 

verificar questões referentes à valorização e conscientização do papel do ACS para 

si, para a equipe de trabalho, gestores e comunidade. Bachilli, Scavassa e Spiri 

(2008) buscaram relatos desses profissionais de saúde para abordar de modo 

fenomenológico a sua identidade, e uma de suas conclusões foi que a sua 

identidade profissional está em construção com encontros e desencontros nas 

relações de troca com seus parceiros de trabalho. 

Estudo de Brand, Antunes e Fontana (2010) aponta que um dos maiores 

impedimentos da satisfação dos ACS com o seu trabalho é a sua desvalorização por 

parte da própria equipe da ESF. Afirmação também encontrada no trabalho de 

Galavote et al. (2011) que ocorreu com a participação de ACS alocados no 

município de Vitória-ES, e obteve relatos sobre a dificuldade de convívio com 

colegas, sendo pouco valorizados por estes. 

Além de conflitos dentro da equipe de trabalho, os autores levantam 

reflexões sobre o cotidiano do Agente Comunitário de Saúde, o qual apresenta 

complexidade que não está descrita nos protocolos do Ministério da Saúde, como o 

lidar com contextos de violência, falta de recursos e a cobrança constante da 

população, que dificultam a sua prática profissional.  

Com base no trabalho de Feliciano, Kovacs e Sarinho (2010), os enfermeiros 

também têm um grande desgaste com a dinâmica de trabalho na ESF, pois 

necessitam aliar atividades administrativas/gerenciais com a assistência ao usuário.  

Por outro lado, os autores apontam que a escolha dos enfermeiros pela 

saúde pública vem pela possibilidade de atuar em caráter educativo e, no coletivo, a 

possibilidade de fazer consultas de enfermagem, além do salário diferenciado e da 

valorização da categoria.  

A dinâmica de trabalho do ACS também tem fatores de satisfação, conforme 

estudo de Brand, Antunes e Fontana (2010), no qual é visto que o contato com a 

comunidade, a troca de saberes e suas funções de orientação satisfazem esse 

profissional.  
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Como pode ser observado nesses trabalhos, o cotidiano funcional possui 

fatores positivos e negativos. Em relação à satisfação com a natureza de trabalho, 

houve uma distribuição mais uniforme quando comparado com as outras categorias 

estudadas. Valores de profissionais satisfeitos (43%) e indiferentes (37%) têm 

diferenças de apenas 6%. O número de profissionais insatisfeitos atinge 20%, como 

pode ser constatado no Gráfico 11: 

 

 
GRÁFICO 11: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 

SATISFAÇÃO COM A NATUREZA DO TRABALHO 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

A natureza do trabalho é muito importante para identificar a satisfação do 

funcionário, pois a carga de trabalho, as atividades repetitivas e pouco desafiadoras 

podem reduzir os níveis de satisfação e,  consequentemente, a sua produtividade. 

Petty, Brewer e Brown (2005) afirmam em uma das conclusões de seu estudo 

realizado nos Estados Unidos, que a categoria natureza do trabalho pode ter 

influenciado positivamente na avaliação global da satisfação, de modo mais 

significativo que outras variáveis. No Oriente Médio, em estudo de Jenaibi (2010), as 

principais queixas dos profissionais são em virtude do volume e fluxo desorganizado 

de trabalho, e a própria atividade laboral. 

Durante a aplicação dos instrumentos, houve relatos que apontavam 

questões positivas e negativas sobre a natureza do trabalho. Uma auxiliar de 

enfermagem relatou que o fato de o trabalho encerrar completamente quando 
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termina seu expediente, e ter a possibilidade de trabalhar com crianças, são fatores 

que considera favoráveis em seu trabalho. Por outro lado, há enfermeiros que 

apontam uma sobrecarga de atividades administrativas, e que necessitam deixar de 

lado a sua vocação de cuidado direto com a comunidade. Isso é um fator que gera 

insatisfação na sua rotina profissional. As afirmações dessas enfermeiras são 

constatadas também em relatos  no estudo de Feliciano, Kovacs e Sarinho (2010). 

Ao verificar as cinco categorias de satisfação, nota-se que a maioria dos 

profissionais estão insatisfeitos com o salário e promoção e satisfeitos com a chefia, 

colegas e natureza do trabalho. Comprovando-se a média de todos os respondentes 

de cada uma das categorias de satisfação, os números demonstram a mesma 

informação. Trabalho de Suehiro et al. (2008), realizado com mesmo instrumento em 

55 profissionais da Estratégia Saúde da Família, no interior de São Paulo, obteve 

resultado semelhante, que aponta a insatisfação tanto com o salário quanto com a 

promoção profissional e satisfação com chefia, colegas e natureza do trabalho. Em 

estudo com o mesmo instrumento, porém em funcionários de uma biblioteca, 

apontou satisfação nos mesmos fatores e escores entre insatisfação ou muita 

insatisfação com o salário, e entre indiferença e insatisfação em relação à 

promoção. 

Outro estudo sobre a satisfação no trabalho foi realizado por Batista et al. 

(2005) com enfermeiros, e foram verificados quais são os fatores de insatisfação dos 

profissionais. As respostas mais citadas foram as condições de trabalho e salários e 

o relacionamento interpessoal e intersetorial.  

Todas estas categorias são importantes para a satisfação com o trabalho, 

pois, conforme dito por Wagner e Hollenbeck (2009), a satisfação depende dos 

valores dos indivíduos e da importância que é dada a cada um deles.  O fato da 

maior parte dos profissionais estarem satisfeitos nas dimensões chefia, colegas e 

natureza do trabalho é algo que se considera favorável para uma prática profissional 

adequada e preservando a saúde dos profissionais. Por outro lado, ainda é 

fundamental melhorar as políticas de remuneração e desenvolvimento de carreira 

dentro da saúde pública. Com base em Jenaibi (2010), a insatisfação no trabalho 

pode causar estresse e depressão. Para o autor,  questões relacionadas com a 

rotina e as atividades de trabalho, conflitos com colegas e chefia podem ser causas 

da insatisfação do trabalhador, porém políticas que desenvolvam a promoção do 
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profissional e retribuições financeiras também são importantes antecedentes para a 

satisfação do indivíduo com o seu trabalho. 

O recebimento justo, tanto financeiro quanto em oportunidades de 

crescimento, favorece a percepção da justiça organizacional. Do mesmo modo que 

os indivíduos não estão satisfeitos com o seu salário e as possibilidades de 

promoção profissional, a percepção quanto à justiça do que é recebido em relação 

ao seu serviço profissional, assim como seus critérios, apresentam resultados 

semelhantes, conforme é possível visualizar nos Gráficos 12 e 13: 

 

GRÁFICO 12: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 
PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA DISTRIBUTIVA 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

Nota-se nos gráficos que a percepção de justiça distributiva (referente à 

relação entre o quanto o indivíduo recebe em virtude de seu esforço profissional)  e 

processual (avalia a percepção quanto à justiça dos critérios utilizados para a 

distribuição das retribuições) mostra-se favorável em menos de 20% dos 

participantes do estudo.  

Isso é preocupante, pois a ausência de percepção de justiça organizacional 

pode trazer diversas consequências negativas para a organização e para o 

trabalhador. Mendonça e Mendes (2005) colocam que a injustiça no trabalho causa 

alterações psicológicas e físicas, pois o trabalhador se depara com situações 

desgastantes em seu ambiente profissional, como baixos salários, exonerações 

realizadas de modo inadequado, apadrinhamento, entre outros. De acordo com as 
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autoras, uma das medidas realizadas pelos trabalhadores injustiçados é promover 

retaliações para com a organização, na forma da queda de produtividade, 

agressividade com colegas e clientes, além de faltas ao serviço. Loi, Hang-yue e 

Foley (2006) afirmam que para evitar a rotatividade, as políticas organizacionais 

necessitam fortalecer a percepção de justiça organizacional, possibilitando também 

que os trabalhadores tenham padrões de comparação. 

 
 

GRÁFICO 13: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DA ESF SEGUNDO A 
PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA PROCESSUAL 

 
Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 
 

Ao verificar que tanto a insatisfação com o salário e promoção profissional, 

quanto as fracas percepções de justiça organizacional tiveram uma alta frequência 

de participantes identificados, constata-se um indício que, nesta população, pode 

haver uma relação entre esses dois fenômenos. 

Estudos sugerem que existe a correlação da satisfação com o trabalho com 

a percepção de justiça organizacional. Elamin e Alomain (2011) realizaram um 

estudo em que constataram que a satisfação no trabalho tem uma significativa 

correlação positiva com a percepção de quanto é justo o modo que a organização os 

trata. Neste, as pessoas que relataram sentimentos positivos em relação à justiça 

organizacional são mais propensas a demonstrar satisfação no trabalho.  

No caso do salário, nota-se que indivíduos com forte percepção de justiça 

distributiva estão mais satisfeitos com o salário, quando comparados com 
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profissionais com percepção indiferente ou com fraca percepção de justiça. Esses 

dois últimos não apresentaram diferenças estatísticas quanto à satisfação com o 

salário, conforme pode ser observado no Gráfico 14:  

 

GRÁFICO 14: ANOVA DA SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO E COM A PROMOÇÃO, TENDO COMO 
VARIÁVEL FATORIAL  A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA DISTRIBUTIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Também fica evidente, quando verificada a sua influência sobre a satisfação 

com a promoção, ou seja, indivíduos com fraca percepção de justiça distributiva têm 

resultados menos favoráveis quanto essa escala de satisfação, enquanto indivíduos 

indiferentes, ou com forte percepção de justiça, não demonstram diferenças 

estatísticas. Esse resultado é condizente com a afirmação de Spector (2002) e 

Jenaibi (2010), que apontam que a satisfação com o salário está intimamente ligada 

com a equidade na distribuição dos rendimento. A percepção de justiça processual 

também obteve resultados semelhantes: 

 

 

GRÁFICO 15: ANOVA DA SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO E COM A PROMOÇÃO, TENDO COMO 
VARIÁVEL FATORIAL  A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA PROCESSUAL. 

 
 
 

Categoria EPJD; LS Means

Wilks lambda=,73318, F(4, 548)=22,998, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 
 

Esses dados vão ao encontro dos resultados do estudo de Elamin e Alomain 

(2011); os autores constataram que os indivíduos que possuem a percepção de 

justica organizacional distributiva, quanto a processual, têm uma tendência a 

estarem mais satisfeitos com o salário e com a promoção profissional, e mostra 

concordância com a afirmação de Siqueira (2005), que aponta a percepção de 

justiça distributiva como um dos antecessores da satisfação com o trabalho.  

Uma das questões do instrumento de justiça processual fala sobre a clareza 

das regras estabelecidas pela organização. A comunicação destas, de modo 

incorreto, pode prejudicar o nível de satisfação. Em entrevistas com profissionais, 

Jenaibi (2010) concluiu que quando as informações no ambiente de trabalho são 

claras e com uma comunicação adequada, os funcionários são mais satisfeitos.  

Os profissionais são os protagonistas na busca de resultados condizentes 

com os objetivos e valores da organização.  E, para que o trabalhador represente de 

modo adequado as espectativas organizacionais, é necessário que ele também 

tenha retornos positivos da empresa. Conforme posto por Bernal (2010), é óbvio que 

as pessoas são o principal elemento para a organização, e que é importante que o 

empregador mantenha seus funcionários, olhando não somente os seus objetivos, 

mas também as expectativas e necessidades da sua força de trabalho.  

Ao analisar os principais valores do SUS, ou seja, seus princípios, a 

equidade está dentre eles. Portanto, os profissionais da saúde pública brasileira 

Categoria EPJP; LS Means

Wilks lambda=,78600, F(4, 546)=17,465, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 conf idence intervals
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necessitam investir seus esforços embasados em desenvolver tal valor. A partir 

disso, surge uma questão: Como realizar e se comprometer com uma prática que 

busca tratar com justiça e assistindo a comunidade de acordo com suas 

necessidades, se na percepção desses trabalhadores a retribuição do seu esforço 

não é justo? 

Outro aspecto fundamental para a ESF funcionar é o vínculo com a 

comunidade. Entre outras questões, o servidor necessita conhecer suas 

necessidades e peculiaridades da região, conhecer o seu histórico, quais são as 

pessoas que podem auxiliar o poder público a promover a saúde da população, 

engajar os membros da área assistida e ter a confiança dos usuários.  

Para que isso ocorra, é fundamental que a sua permanência no local, assim 

como o seu serviço, seja prestado da melhor forma possível. O que mantém um 

profissional atuando desse modo contínuo, e com foco na excelência do serviço, é o 

comprometimento. Neste estudo, o número de profissionais com alto 

comprometimento foi abaixo de 10% em todas as dimensões deste vínculo. 

Uma explicação pode ser o fato da percepção de justiça organizacional ser 

frágil, uma vez que ela é preditora do comprometimento. Loi, Hang-yue e Foley 

(2006) colocam que o comprometimento organizacional é resultado de um processo 

de troca social, no qual o funcionário percebe o cuidado da organização consigo e 

procedimentos justos. Deste modo, o indivíduo fortalece o apego ao seu 

empregador, e terá menor intenção de deixar o trabalho, diminuindo a rotatividade. 

Em estudo realizado por Ferreira et al. (2006), obteve-se como resultado 

uma associação positiva entre as percepções de justiça na organização e o 

comprometimento afetivo e normativo, sendo a justiça processual mais significativa. 

Assim, como o trabalho de Loi, Hang-yue e Foley (2006), foi constatado no 

levantamento realizado que tanto a justiça distributiva e processual tiveram efeito 

sobre o comprometimento e intenções de sair da organização, mediado pela 

percepção de suporte organizacional. Siqueira (2005) confirma o resultado, 

afirmando que o comprometimento afetivo tem como um dos seus antecessores a 

percepção de suporte organizacional. Esta, por sua vez, é desenvolvida por 

retribuições organizacionais, suporte da chefia e percepção de justiça procedimental. 

Com base nesses autores, e também nos resultados apontando poucos 

profissionais comprometidos, surgiu a necessidade de constatar a percepção de 

justiça organizacional como um dos possíveis preditores do comprometimento. 
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Segue a análise de variância (ANOVA) entre o fenômeno da percepção de justiça 

processual como antecessora do comprometimento afetivo, que pode verificada no 

Gráfico 16. 

 

GRÁFICO 16: ANOVA DO COMPROMETIMENTO AFETIVO, TENDO COMO VARIÁVEL FATORIAL  
A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA PROCESSUAL 

Categoria EPJP; LS Means
Current effect: F(2, 274)=7,9830, p=,00043

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Visualmente, é possível constatar que as pessoas com frágil percepção de 

justiça processual possuem médias que indicam descomprometimento afetivo, 

diferente dos que possuem forte percepção, que apontam compromisso. Isso 

evidencia a influência que o fenômeno possui para o desenvolvimento do 

compromisso afetivo com a organização. 

Estudo realizado com enfermeiros constatou que esses profissionais são 

mais propensos a desenvolverem o comprometimento, quando possuem uma 

divisão justa na carga de trabalho e na autonomia concedida, assim como salários 

equivalentes e suporte organizacional  (AL HUSSAMI, 2008). 

Um aspecto que pode desenvolver a percepção de justiça de procedimentos 

e, consequentemente, o comprometimento é a participação dos profissionais na 
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formulação das políticas de recursos humanos. Estudo de Linna et al. (2011) com 

servidores municipais de um país europeu, apontou que quando se envolve 

trabalhadores nas mudanças dos processos organizacionais promove-se a 

percepção de justiça, além de fortalecer o relacionamento interpessoal entre colegas 

e supervisores. 

Outro fator que, de acordo com Siqueira, é antecessor do comprometimento 

afetivo, é o compromisso de dimensão normativa (SIQUEIRA, 2004). Assim, como o 

vínculo normativo, o comprometimento afetivo também é pautado nos valores 

pessoais e se diferencia no desejo, em vez do dever, de permanecer na empresa. 

Muitas vezes, ações como feedback, percepcão de justiça organizacional e desafios 

no cargo explicam os dois vínculos (REGO, 2003). Como a mesma prática 

organizacional, pode-se explicar as duas formas de comprometimento, encontrando-

se estudos, como o de Figueroa et al. (2009), que demonstram a existência de 

correlações significativas e positivas entre o comprometimento afetivo e normativo. 

Para esta população pesquisada, ficou evidente a relação entre esses dois 

vínculos: 

O Gráfico 17 evidencia o quanto os profissionais com compromisso 

normativo tendem a ter internalizados e identificados com os valores da 

organização. Esse vínculo preditor é, conforme Siqueira e Gomide Jr. (2004), 

associado à moralidade e sentimentos de culpa. O trabalhador sente que deve para 

a organização. De acordo com a autora, isso ocorre com base na reciprocidade, na 

qual o trabalhador recebe contribuições da organização e, embasado nos valores 

pessoais, necessita retribuir à organização.  

Um dado que foi significativo, neste estudo, foi o percentual de trabalhadores 

comprometidos normativamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Apenas 1% 

dos trabalhadores. É um dado preocupante, pois esse vínculo possibilita 

comportamentos de cidadania organizacional (importantes para a ESF), o 

estabelecimento de um comprometimento afetivo e satisfação com o trabalho, além 

de reduzir intenções de deixar o emprego (SIQUEIRA, 2004). Por esse motivo, foi 

avaliada também a influência desse vínculo na satisfação no trabalho, conforme 

apontado pela mesma autora: 

 

GRÁFICO 17: ANOVA DO COMPROMETIMENTO AFETIVO, TENDO COMO VARIÁVEL FATORIAL  
O COMPROMETIMENTO NORMATIVO. 
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Categoria ECON; LS Means
Current effect: F(2, 273)=143,07, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Com base no Gráfico 18, é possível constatar que apenas a satisfação com 

a chefia e colegas não é afetado pelo comprometimento normativo. A promoção e a 

natureza do trabalho demonstram claramente que quanto maior o compromisso do 

indivíduo, maior será a satisfação nessas categorias. A satisfação com o salário 

também é influenciada por esse vínculo, uma vez que profissionais com baixo 

compromisso estão também menos satisfeitos com os seus ganhos profissionais. 

A satisfação no trabalho é, entre outros fatores, influenciada por valores 

pessoais. Em um trabalho realizado, com enfermeiros atuantes em um hospital do 

Rio Grande do Sul, constatou-se que a autonomia e as normas organizacionais 

tiveram a maior influência na satisfação com o trabalho (SILVA et al., 2009). 

Conforme visto na literatura, o comprometimento normativo está ligado com as 

normas e valores pessoais e, portanto, as regras da organização afetam diretamente 

o seu desenvolvimento no indivíduo, o qual, conforme este estudo, demonstrou 

afetar a satisfação no trabalho.   
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GRÁFICO 18: ANOVA DE TODAS DIMENSÕES DA SATISFAÇÃO, TENDO COMO VARIÁVEL 
FATORIAL  O COMPROMETIMENTO NORMATIVO. 

Categoria ECON; LS Means
Wilks lambda=,57408, F(10, 544)=17,398, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

O comprometimento normativo demonstrou grande associação com os 

demais vínculos estudados. Um dos seus antecedentes, assim como outros, 

também é a percepção de justiça distributiva. Esta caracterizou-se em uma relação 

positiva e significativa, conforme pode ser visto no Gráfico 19: 

GRÁFICO 19: ANOVA DO COMPROMETIMENTO NORMATIVO, TENDO COMO VARIÁVEL 
FATORIAL  A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA DISTRIBUTIVA. 
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Categoria EPJD; LS Means
Current effect: F(2, 275)=205,67, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

O desenvolvimento do comprometimento normativo está intimamente ligado 

com a moral. Deste modo, quando a organização tem uma postura igualitária, na 

qual a distribuição dos recursos é feita de modo justo, a dimensão do compromisso 

com a  instituição empregadora tende a se fortalecer. Rego, Cunha e Souto (2007) 

colocam que o comprometimento normativo é desenvolvido por meio da troca social, 

quando o indivíduo recebe benefícios que nutrem o laço psicológico entre ambos os 

envolvidos. Para isso, o profissional deve perceber que as retribuições são justas, 

estar satisfeito com o trabalho, sentir confiança no líder e identificar-se com os 

valores da organização.   

O último vínculo a ser discutido é o comprometimento calculativo. Dois 

fatores foram observados no vínculo: perdas profissionais e perdas sociais. Essas 

duas dimensões serão avaliadas separadamente. O comprometimento é 

desenvolvido por diversos fatores, como as vantagens econômicas que o 

trabalhador percebe dentro da organização, a percepção de justiça distributiva, falta 
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de oportunidades atrativas no mercado de trabalho, tempo de trabalho na empresa e 

investimentos realizados pelo trabalhador (SIQUEIRA, 2004). 

Neste estudo, pode-se verificar alguns fatores que poderiam influenciar o 

comprometimento. No caso das perdas profissionais no trabalho, a relação foi 

estabelecida com a percepção de justiça distributiva, a satisfação com a promoção e 

salários.  Pode-se verificar no Gráfico 20: 

 

GRÁFICO 20: ANOVA DA CATEGORIA DE PERDAS PROFISSIONAIS DO COMPROMETIMENTO 
CALCULATIVO, TENDO COMO VARIÁVEL FATORIAL  A SATISFAÇÃO COM A PROMOÇÃO. 

 
Cat. Promoção; LS Means

Current effect: F(2, 276)=11,453, p=,00002
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

O fato dos trabalhadores estarem satisfeitos com as possibilidades de 

desenvolvimento de carreira dentro da organização, auxilia para que o compromisso 

calculativo aumente. Quando não existem caminhos para o crescimento profissional, 

por mais que exista satisfação com o local de trabalho, as intenções de sair da 

empresa são potencializadas. 
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De acordo com Maia e Bastos (2011) a categoria “perdas profissionais” 

relaciona-se os possíveis prejuízos para a carreira, caso o trabalhador deixe o 

emprego atual. Variáveis como o tempo dedicado à organização, esforço em 

aprender tarefas novas em outro cargo e o respeito na atual organização são 

critérios para que o indivíduo reflita antes de deixar a atual posição profissional. 

Em estudo de Botelho e Paiva (2011), realizado com servidores públicos, de 

um Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um dos respondentes colocou justamente 

que está realizando novos concursos públicos pela falta de possibilidades de crescer 

profissionalmente, enquanto outros servidores apontam que não há o 

reconhecimento dos bons profissionais, falta de aplicação do PCCS e de ações de 

capacitação, o que ocasiona na saída de trabalhadores com bom desempenho.  

A percepção de justiça distributiva também é antecessora do 

comprometimento calculativo destes profissionais da ESF. No Gráfico 21, pessoas 

com percepção indiferente e forte foram estatisticamente semelhantes, mas os 

indivíduos com frágil percepção de justiça demonstram não considerar que haverá 

perdas profissionais caso deixem esta organização, conforme pode ser observado. 

Existe a possibilidade, em alguns casos, que apesar do profissional sentir-se 

injustiçado, insatisfeito com a natureza do trabalho e impossibilitado de exercer todo 

o seu potêncial, ele ainda possua interesse em permanecer na organização, devido 

a não querer arcar com os prejuízos financeiros e profissionais (REGO, CUNHA e 

SOUTO, 2007). Talvez isso explique o motivo pelo qual o valor atribuído pelos 

indivíduos, relativo ao desejo de permanecer na empresa para evitar perdas 

profissionais, seja estatísticamente igual quando a percepção de justiça é indiferente 

ou forte. Apenas os servidores que possuem uma baixa percepção de justiça 

obtiveram médias significativamente inferiores. 

As perdas sociais, o outro fator que compõe o comprometimento calculativo, 

também foram analisadas nessa última figura. Nota-se que a percepção de justiça 

distributiva teve influência significativa, ou seja, quanto mais justa a distribuição de 

recursos era percebida pelos trabalhadores da ESF, mais esse considerava que 

haveria perdas sociais em seu trabalho.  

As questões, no instrumento utilizado, colocam afirmações referentes às 

perdas sociais no trabalho, vinculadas ao prestígio, colegas e liberdade de atuar ao 

seu modo. Portanto, além da comparação já realizada com o instrumento EPJD, 

também foi verificado se a satisfação com colegas, chefia e natureza do trabalho 
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influenciam no desenvolvimento desse comprometimento. Para esta população , 

nenhuma das dimensões da satisfação teve influência relevante para esses 

profissionais como preditora da consideração de perdas sociais no seu trabalho. 

 

GRÁFICO 21: ANOVA DAS DUAS CATEGORIAS DO COMPROMETIMENTO CALCULATIVO, 
TENDO COMO VARIÁVEL FATORIAL  A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA DISTRIBUTIVA. 

Categoria EPJD; LS Means
Wilks lambda=,49919, F(4, 548)=56,905, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Fonte: Questionário aplicado aos profissionais da ESF, 2011. 

 

Estudo de Me’nard et al. (2011) realizado em dois países (Canadá e 

Bélgica), não necessariamente com trabalhadores da área da saúde, constatou que 

profissionais canadenses, com esse tipo de compromisso, vivenciaram adversidades 

no trabalho, tiveram comportamentos mais reativos e demonstraram estar em 

desacordo com as pessoas que estavam no poder. Os belgas tiveram uma postura 

mais passiva. Os autores afimam que isso deve-se ao fato de os trabalhadores da 

Bélgica terem como expectativa relações de poder irregulares e autoridade mais 

autocrática, enquanto no Canadá a cultura é caracterizada por relações mais 

democráticas e participativas. 
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Ao olhar para o SUS com suas normativas, valores e princípios, nota-se que 

existe uma forte predisposição para a participação dos envolvidos no processo de 

assistência à saúde. A própria história do SUS foi uma construção democrática e 

popular. Percebe-se, então, que a expectativa dos profissionais e usuários 

assemelha-se mais com a visão canadense, pelo menos na teoria. A fragilidade nos 

vínculos parecem ocorrer por meio de ações não tão diretivas como, por exemplo, 

não ir ao trabalho, adquirir licenças médicas e realizar o trabalho sem envolvimento.  

Algumas ações da ESF são fundamentais para o sucesso na reorganização 

do modelo assistencial no caso da educação permanente em saúde. Tal prática 

consiste em tornar os profissionais em constante discussão e aprendizado sobre 

como promover a saúde da população. Campos et al. (2006) colocam que essa ação 

tem como meta transformar as práticas profissionais e a organização do trabalho, 

com foco nas necessidades da população assistida.  Em estudo realizado na 

Turquia por Atak (2011), descobriu-se que o comprometimento afetivo e calculativo 

tem influência positiva para as organizações que possuem o aprendizado contínuo 

como propósito primário, enquanto o comprometimento normativo não teve efeito 

significativo.  

O baixo número de profissionais comprometidos com a organização é 

corroborado no estudo de Sanches et al. (2010) realizado com 252 profissionais da 

ESF, de 11 municípios da mesma região do estado, e apenas 5,2% dos pesquisados 

estavam comprometidos com a organização e com o trabalho e 0,8% profissionais 

se consideravam vinculados somente com a organização.  Com base no 

levantamento dos autores, as variáveis organizacionais, a insatisfação com a 

remuneração, políticas de promoção e treinamentos são fatores que influenciam no 

descomprometimento desses profissionais. 

O estudo de Botelho e Paiva (2011) também constatou servidores públicos 

(do poder judiciário) como descomprometidos com a organização. De acordo com 

este autor, apenas a dimensão instrumental está mais presente, devido à 

estabilidade que o serviço público possui, porém a falta de estrutura, desvalorização 

profissional e a falta de perspectivas no PCCS os fazem buscar outras instituições 

públicas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os objetivos propostos neste estudo exploratório foram alcançados. A 

mensuração e avaliação de como os trabalhadores se vinculam ao seu trabalho e a 

organização empregadora trouxe maior familiaridade com o fenômeno. A satisfação 

com o trabalho, avaliada de modo multidimensional, possibilitou um resultado mais 

refinado, ao constatar que a insatisfação da maior parte dos trabalhadores se 

restringe ao salário e à política de promoção. Estes dados corroboram outros 

estudos com esta população. Um dos fatores para a falta de satisfação com a 

promoção profissional pode ser a falta de políticas que possibilitem o crescimento 

profissional segundo o próprio relatório da conferência municipal de saúde, que 

aponta a necessidade de concretizar o PCCS.  

Nas outras dimensões, o resultado foi distinto. A maior parte dos 

profissionais apresentou satisfação com chefia e colegas. A aplicação do 

instrumento realizado com toda a equipe, incluindo a chefia pode ter influenciado a 

resposta dos profissionais. Porém de acordo com o observado havia um clima 

amistoso entre os trabalhadores, o que vai ao encontro dos resultados.  

A natureza do trabalho também foi considerada satisfatória, mas menos 

significativo do que a satisfação com colegas e chefia. As atividades profissionais 

variam de acordo com as categorias profissionais, o que poderia explicar que a 

proximidade do número de profissionais satisfeitos e indiferentes. Porém a pequena 

diferença entre as médias por categoria profissional torna esta hipótese improvável. . 

A percepção de justiça organizacional dos indivíduos está frágil. Tanto a 

dimensão distributiva, quanto processual apresentam resultados desfavoráveis para 

este vínculo psicológico. A maior probabilidade é que a falta do PCCS torna as 

regras de promoção e benefícios pouco claras, e desta forma não permite o 

fortalecimento da percepção de justiça na distribuição dos benefícios, assim como 

nos procedimentos adotados pela organização. 

 Também foi constatado que grande parte desses profissionais não está 

comprometida com a sua organização. Em todos os fatores levantados, resultou em 

baixo compromisso organizacional dos trabalhadores. No caso do comprometimento 

normativo, o número é bem significativo, uma vez que apenas 1% dos profissionais 

está com alto comprometimento. Estes resultados são semelhantes a outros 

encontrados em profissionais do serviço público. 
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O outro objetivo deste trabalho foi de verificar se a percepção de justiça 

organizacional é antecessora dos demais vínculos. O resultado demonstrou que em 

relação à satisfação com o salário e promoções existe uma influência positiva da 

percepção de justiça distributiva e processual. O comprometimento calculativo e 

normativo também demonstram a mesma relação com a percepção de justiça 

organizacional.  

Esta relação entre os vínculos é explicada por fatores antecessores 

semelhantes, como os valores individuais e também a clareza nas regras de 

distribuição e de recompensas. A falta de política que favoreça a justiça 

organizacional afeta todos estes vínculos, pois não existe a concretude dos critérios 

de compensação pelos serviços prestados.  

O trabalho na ESF é no mínimo desafiador. Os profissionais necessitam todo 

dia, para a execução de suas atividades, uma constante atualização da postura 

profissional, olhar para os fenômenos, conhecimento de saúde e contato com a 

comunidade. É uma educação permanente em “aprender a aprender” como descrito 

por Moscovici (2008), como uma aprendizagem que o sujeito absorve para a sua 

vida, em uma experiência que ocorre na relação de si mesmo com outras pessoas, e 

assim buscar soluções novas para as problemáticas do dia-a-dia. 

Conforme explicitado neste estudo, a ESF necessita de um esforço por parte 

dos seus profissionais justamente por ser um modelo de reorientação da saúde no 

Brasil. Criar caminhos novos, diferentes da visão segmentada abordada na 

graduação de alguns profissionais, e do caráter curativista e assistencial da 

sociedade brasileira. 

Desta forma, nota-se que apesar de um bom relacionamento entre a equipe, 

chefia e o gosto pelas atividades profissionais, a falta de políticas de recursos 

humanos que favoreçam o reconhecimento de tal esforço, seja nos aspectos 

financeiros, ou de desenvolvimento de carreira, comprometem negativamente o 

vínculo desses profissionais com a organização e com seu trabalho. 

A ESF é uma política que tem grande potencial, pois trabalha com foco nos 

níveis de promoção e prevenção da população, favorecendo a participação da 

comunidade, buscando o seu desenvolvimento mediante um conceito ampliado de 

saúde. E vender uma ideia de crescimento para a sua população assistida torna-se 

um desafio maior quando não se está vinculado com a organização por considerar-

se injustiçado perante a organização empregadora. 
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Foi possível observar, neste estudo, que a falta de políticas que favoreçam a 

equidade nas retribuições, clareza de informações, assim como a possibilidade de 

desenvolver-se dentro de sua carreira em saúde pública, tornam os trabalhadores 

pouco comprometidos, o que poderá ocasionar rotatividade, queda na produtividade 

e faltas ao serviço. 

Porém, é importante ressaltar que o município está avançando em alguns 

aspectos. A ausência de profissionais com vínculos terceirizados, ou temporários, é 

algo a ser contemplado. Assim como a satisfação com colegas e chefia que são 

aspectos fundamentais para a satisfação dos profissionais.  

Pode-se concluir que as políticas de Gestão de Pessoas necessitam ser 

aprimoradas, e uma das prioridades é a concretização do PCCS para todos os 

profissionais da ESF, que no momento atende apenas aos trabalhadores efetivos 

(estatutários); assim como a participação de todos os atores sociais na construção 

de políticas de gestão de pessoas e processo de trabalho, como uma forma de 

empoderar o indivíduo que possui papel importante no desenvolvimento da saúde do 

município, o trabalhador. 

Esses resultados trazem mais questionamentos do que respostas. O caráter 

exploratório e os baixos níveis de comprometimento e percepção de justiça 

organizacional são aspectos que induzem a refletir sobre o impacto que a fragilidade 

desses vínculos pode ocasionar no atendimento ao usuário. Portanto, considera-se 

importante avaliar a satisfação e até mesmo o desenvolvimento de uma atenção 

ampliada de saúde nos indivíduos assistidos.  

Outro levantamento importante de ser realizado, até mesmo pela própria 

Secretaria Municipal de Saúde, é a expectativa dos trabalhadores. Verificar o que 

eles de fato valorizam em seu ambiente de trabalho, assim como as formas que eles 

acreditam que seja o ideal de um desenvolvimento pessoal e profissional dentro da 

organização. 

Estas indagações demonstram o impacto que este estudo ocasionou nos 

autores, e favoreceu um olhar mais amplo sobre o que é gerir trabalhadores em 

saúde, assim como a necessidade de ampliar as práticas com os profissionais que 

atuam na base de todo o SUS no município catarinense. 
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ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaria de convidá-lo para participar em um trabalho acadêmico intitulado VÍNCULOS DOS 
PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COM O TRABALHO E COM A 
ORGANIZAÇÃO. Este tem por objetivo analisar os vínculos dos profissionais, que atuam na 
ESF da   Macrorregião da Foz do Rio Itajaí, com o trabalho e com a organização. Para isto, 
você responderá 6 questionários. Os dados serão analisados por meio de modelo fatorial 
com a utilização de software estatístico. Os dados obtidos serão sigilosos, assegurando o 
anonimato dos participantes e utilizados somente para os devidos fins da pesquisa. 
 
Quanto aos aspectos éticos, gostaria de informar que: 
a. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, sendo garantido o seu anonimato. 

b. Os resultados deste trabalho serão utilizados somente com finalidade 
acadêmica, podendo ser divulgado em publicações científicas. 

c. Não há respostas certas ou erradas. 
d. A aceitação não implica que estará obrigado(a) a participar, podendo 

interromper sua participação em qualquer momento mesmo que já tenha iniciado, bastando, 
para tanto, comunicar aos responsáveis pela pesquisa. 

e. A sua participação é voluntária, portanto não há nenhum tipo de 
remuneração. 

f. Este trabalho é de cunho acadêmico e não visa intervenção imediata. 
g. Será realizada a devolutiva dos resultados em uma data marcada na 

instituição para a discussão dos achados nesta pesquisa. 
h. Durante a participação, se tiver alguma reclamação, do ponto de vista ético, 

você poderá contatar o responsável por este trabalho. 
i.  

Espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar a revisão das políticas 
de gerenciamento de pessoal na ESF. 
 
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 

Eu,______________________________________________, 
RG_________________,  

CPF ___________________ abaixo assinado,a concordo em participar do presente 
estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento.  

 
Local e data: __________________________________________________ 
 
Assinatura do Sujeito ou Responsável: 
___________________________________________ 
 
Telefone para contato:___________________________________________ 
 
Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Elizabeth Navas Sanches 
Assinatura: ______________________________________ 
 
Acadêmico: Daniel Mathias Otto  
Assinatura:________________________________________ 
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ANEXO II: VÍNCULOS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA COM O TRABALHO E COM A ORGANIZAÇÃO. 
 
 

 
Neste documento encontram-se seis questionários que avaliarão o vínculo 

dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), com o trabalho e a 

organização. Espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar a revisão 

das políticas de gerenciamento de pessoal na ESF. 

 

Informações importantes: 

- O preenchimento deve ser realizado à caneta.  

- Assinalar a questão de forma sincera, pois não existe resposta certa ou 

errada. O importante é sabermos a sua opinião.  

  

Identificação: 

 

Responda as seguintes questões, marcando apenas uma opção em cada 

item:  

Idade: _______ 

 

Sexo:   

(    ) feminino 

(    ) masculino      

 

Estado Civil: 

(    ) solteiro                                 

(    ) casado                                        

(    ) viúvo                             

(    ) desquitado/divorciado          

(    ) união estável (amasiado)                             

(    ) outro 

 

Profissão: 

(    ) Agente Comunitário de Saúde    
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(    ) Auxiliar de Enfermagem             

(    ) Enfermeiro                                        

(    ) Médico                                       

(    ) Odontólogo     

(    ) Técnico de Enfermagem             

(    ) Técnico em Higiene Bucal 

 

Sua Formação: 

(    ) Ensino Fundamental       

(    ) Ensino Médio        

(    ) Graduação incompleta      

(    ) Graduado                            

(    ) Especialista               

(    ) Mestre                     

(    ) Doutor       

 

Tipo de Vínculo Empregatício que mantém com a Prefeitura Municipal: 

(    ) CLT – registro em carteira de trabalho – emprego público                                  

(    ) Concursado  - regido por estatuto do servidor              

(    ) Contratado Temporariamente 

(    ) Cargo Político (Indicação)       

(    ) Comissionado 
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APÊNDICE: INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

EST - Questionário Nº                

To
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 s
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Escala de satisfação no trabalho 

No meu trabalho atual na ESF sinto-me... 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Com o espírito de colaboração dos meus colegas 
de trabalho.     

          

2. Com o número de vezes que já fui promovido nesta 
organização.     

          

3. Com o meu salário comparado com o quanto eu 
trabalho.     

          

4. Com o tipo de amizade que meus colegas 
demonstram por mim.     

          

5. Com o grau de interesse que minhas tarefas me 
despertam.               

6. Com o meu salário comparado à minha capacidade 
profissional.               

7. 
Com a maneira como esta organização realiza 
promoções de seu pessoal.               

8. Com a capacidade de meu trabalho absorver-me.               

9. 
Com as oportunidades de ser promovido nesta 
organização.               

10. Com o entendimento entre eu e meu chefe imediato               

11. 
Com meu salário comparado aos meus esforços no 
trabalho.               

12. Com a maneira como meu chefe me trata.               

13. Com a variedade de tarefas que realizo.               
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14. 
Com a confiança que eu posso ter em meus 
colegas de trabalho.               

15. Com a capacidade profissional do meu chefe.               
 

EPJD - Questionário Nº                  
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Escala de percepção de justiça distributiva 

Na Secretaria Municipal de Saúde onde trabalho ... 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Sou recompensado, de maneira justa, por minha 
responsabilidade no trabalho. 

              

2. Sou recompensado, de maneira justa, por minha 
experiência profissional.     

          

3. Sou recompensado, de maneira justa, por meus 
esforços no trabalho.     

          

4. Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade 
do trabalho que apresento.     

          

5. Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a 
que estou submetido durante o meu trabalho.     

          
 

EPJP - Questionário Nº                

D
is

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

D
is

co
rd

o 
m

od
er

ad
am

en
te

 

D
is

co
rd

o 
le

ve
m

en
te

 

N
em

 c
on

co
rd

o 
N

em
 d

is
co

rd
o 

C
on

co
rd

o 
le

ve
m

en
te

 

C
on

co
rd

o 
m

od
er

ad
am

en
te

 

Escala de percepção de justiça de procedimentos 

Quando é preciso definir o quanto o empregado receberá por 
seu esforço no trabalho ... 

    1 2 3 4 5 6 

1. A organização onde trabalho utiliza regras bem definidas. 
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2. A organização onde trabalho utiliza as mesmas regras 
para todos os empregados.     

        

3. 
A organização onde trabalho possui regras que impedem 
que as pessoas responsáveis pelas decisões levem 
vantagens pessoais. 

    

        

4. A organização onde trabalho possui regras que foram 
definidas a partir de informações precisas.     

        

5. A organização onde trabalho permite a participação dos 
empregados na formulação das regras.     

        

6. A organização onde trabalho possui regras que foram 
elaboradas com base em padrões éticos. 

            
 
 

ECOA - Questionário Nº  
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Escala de comprometimento organizacional afetivo 

A Secretaria Municipal de Saúde onde trabalho faz-me sentir ... 

    1 2 3 4 5 

1. Confiante nela. 
          

2. Desgostoso com ela.     
      

3. Empolgado com ela.     
      

4. Fiel a ela.     
      

5.  Apegado a ela.     
      

6. Orgulhoso dela.     
      

7. Contente com ela.     
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8. Responsável por ela.     
      

9. Distante dela.     
      

10. Dedicado a ela.     
      

11. Entusiasmado com ela.     
      

12. Preocupado com ela.     
      

13. Encantado com ela.     
      

14. Desiludido com ela.     
      

15.  Envolvido com ela.     
      

16. Fascinado por ela.     
      

17.  Interessado por ela.     
      

18. 
 Animado com ela.     
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  ECOC - Questionário Nº 
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Escala de comprometimento organizacional calculativo  

     

Pedir demissão da Secretaria Municipal de Saúde onde trabalho e ir 
trabalhar em outra instituição não valeria a pena porque ... 

1 2 3 4 5 

1. Eu teria dificuldades para ganhar um salário tão bom quanto o 
que tenho hoje.           

2. Eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar aonde 
cheguei dentro desta instituição.           

3. Eu perderia a estabilidade no emprego que tenho hoje nesta 
instituição (garantias de não ser demitido). 

          

4. Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo que me desse 
o mesmo prestígio que tenho com o meu cargo atual. 

          

5. 
Eu demoraria a encontrar em outra instituição pessoas tão 
amigas quanto as que eu tenho hoje entre meus colegas de 
trabalho dentro desta instituição. 

          

6. Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu trabalho 
dentro desta instituição.           

7. Eu estaria desperdiçando todo o tempo que já me dediquei a 
esta instituição.           

8. Eu deixaria para trás tudo o que já investi nesta instituição. 
          

9. Eu estaria prejudicando minha vida profissional. 
          

10. Eu demoraria a conseguir ser tão respeitado em outra 
instituição como sou hoje dentro desta instituição. 

          

11. 
Eu deixaria de receber vários benefícios que esta instituição 
oferece aos seus empregados (vale-transporte, vale-refeição 
etc.) 

          
12. Eu teria mais coisas a perder  do que a ganhar com este           
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pedido de demissão. 

13. Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser empregado 
desta instituição.           

14. Eu levaria muito tempo para me acostumar a um novo 
trabalho.           

15. Eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender 
as tarefas do meu cargo atual.           

 
 
 
 
 

  ECON - Questionário Nº 
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Escala de comprometimento organizacional normativo 

Indique quanto você concorda ou discorda de cada uma das frases relativas à 
Secretaria Municipal de Saúde onde trabalha. 

1 2 3 4 5 

1. Continuar trabalhando nesta instituição é uma forma de retribuir o que ela já 
fez por mim.           

2. É minha obrigação continuar trabalhando para esta instituição. 
          

3. Eu seria injusto com esta instituição se pedisse demissão agora e fosse 
trabalhar para outra.           

4. Neste momento esta instituição precisa dos meus serviços. 
          

5. Seria desonesto de minha parte ir trabalhar para outra instituição agora. 
          

6. É a gratidão por esta instituição que me mantém ligado a ela. 
          

7. Esta instituição já fez muito por mim no passado. 
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