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RESUMO  

 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar pontos de melhoria da Qualidade de Vida no 

Trabalho - QVT dos Profissionais da área de Enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro - 

HUAP. Inicialmente, foi utilizado a versão em Português do modelo teórico de Hackman e Oldham, 

validada por Pedroso (2014), objetivando se conhecer a percepção dos profissionais de enfermagem 

sobre o conteúdo e contexto do trabalho, entre outros aspectos da QVT. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionário em uma amostra de 60 profissionais da área de enfermagem do 

Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP. Posteriormente, com base nos dados coletados junto a 

esta amostra, foram identificados os principais pontos para a  melhoria da QVT. Como resultado a 

pesquisa fornece informações para formulação de ações no sentido de melhoria da QVT para estes 

profissionais. Entre os achados interessantes da pesquisa estão a preocupação dos profissionais em se 

manter atualizados e o fato de profissionais menos qualificados sempre demonstrarem avaliações mais 

baixas em relação à supervisão e feedback. Observa-se que não foi identificada na literatura 

pesquisada registro destas características. A contribuição deste trabalho foi a análise de conteúdo e 

contexto do trabalho na área de enfermagem a um nível não observado nos demais trabalhos desta 

área, analisando a QVT segundo diversas categorias profissionais da área.     

 

 

Palavras-chave:  Conteúdo e Contexto, Enfermagem, Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 This research aims to identify improvements of the Quality of Life at Work (QLW) of nursing 

professionals at the University Hospital Antonio Pedro - HUAP. Initially, we used the Portuguese 

version of the theoretical model of Hackman and Oldham, validated by Pedroso (2014), in order to 

know the perception of nursing professionals on the content and the context of work, based on aspects 

of QLW. Data collection was conducted through a questionnaire in a sample of 60 professionals in the 

field of nursing at the University Hospital Antonio Pedro - HUAP. Subsequently, based on the data 

collected from this sample, the key points for improving the QLW were identified. As results, the 

survey provides information, which supports the formulation of actions to improve QLW for these 

professionals. Among the interesting findings of the research, there is the concern of professionals 

regarding the need to remain (professionally)updated, because less qualified professionals always 

show lower evaluations in relation to supervision and feedbacks.This concern (cited previously) was 

not identified as a QLW issue, in the reviewed literature. This work deepens the analysis of the QLW 

content and context of the nursing field at a level not seen in other studies, according to various 

professional categories in this field. 

 

 

Keywords: Content and Context, Nursing, Quality of Life at Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

Trabalhar no ramo da saúde em países em desenvolvimento se mostra uma tarefa difícil por 

vários fatores: precariedade de recursos e instalações, demanda quase sempre superior à capacidade 

das unidades, remuneração insatisfatória, processo de capacitação inadequado entre outros fatores. As 

peculiaridades neste setor levam a um trabalho, em geral, com elevada carga de stress e, também, 

riscos para o próprio profissional. O profissional da área de enfermagem tem um papel fundamental 

nos processos de atendimento e tratamento dos pacientes (clientes), os quais buscam os serviços de 

saúde já, também, em situação de stress por estarem doentes ou acompanhando pessoas enfermas. As 

instituições do setor de saúde cada vez mais precisam contar com profissionais competentes, 

talentosos e criativos, a fim de que eles sejam capazes de superar as deficiências do setor. Estas 

deficiências se tornam mais extremas no setor público, visto que este está limitado por recursos 

orçamentários e tem que atender a uma população de baixa renda com grande dificuldade de manter 

os tratamentos. A avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é amplamente reconhecida na 

literatura como instrumento valioso para se promover melhoria de desempenho nas organizações. 

Dentre as metodologias de avaliação de QVT, a análise de Conteúdo e Contexto do trabalho, baseado 

na metodologia proposta por Hackman e Oldham (1975) tem sido utilizada, em trabalhos recentes, 

como referencial para estabelecimento de parâmetros que ajudam os gestores a promoverem melhorias 

em setores de serviços, incluindo o setor de enfermagem. Assim, esta pesquisa se concentrará no tema 

da QVT no setor de enfermagem, através de um estudo de caso.  

 

1.1 Situação problema 

O hospital público, como uma organização complexa, apresenta características diferenciadas 

em relação ao atendimento dos mais diversos tipos de pacientes e classes sociais conveniados ao SUS. 

No Brasil, essas entidades têm passado por um processo de reestruturação produtiva decorrente da 

adaptação às recentes transformações econômicas, políticas e sociais (Loottenberg, 2006). Os 

problemas no atendimento de pacientes na rede de hospitais públicos no Brasil são frequentemente 

relatados pela imprensa brasileira. 

 Os hospitais universitários (HUs) são parte integrantes desta rede e têm papel de grande 

relevância, pois formam parte importante dos profissionais que irão atuar no sistema de saúde 

nacional. Em princípio, estes hospitais devem ser exemplos de boas práticas. Os problemas nos 

hospitais são de várias naturezas, entre eles estão questões de infraestrutura, de recursos financeiros e 

de recursos humanos. 
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No âmbito dos HUs os funcionários que lidam com procedimentos de enfermagem, além de 

estarem expostos a pressões inerentes a carreira de enfermagem, as quais são amplificadas pela 

carência de recursos aportados aos HUs no Brasil. Um problema que surge neste cenário é : como 

avaliar a Qualidade de vida no Trabalho destes servidores? 

 

1.2 Questões da pesquisa 

De forma a guiar a pesquisa, optou-se por questões, e não por hipóteses, estas serão 

respondidas a partir dos dados da pesquisa de campo. A pesquisa irá permitir a definição de 

parâmetros de avaliação de QVT. É importante ressaltar que as perguntas a seguir serão respondidas 

com base em dados coletados em um determinado momento, assim suas respostas são indicativas: 

1. Qual é a percepção dos profissionais da área de enfermagem do HUAP( Hospital Universitário 

Antonio Pedro) no que diz respeito à Qualidade de Vida no Trabalho? 

2. Quanto ao Conteúdo do Trabalho, como se encontram os profissionais da área de enfermagem do 

HUAP em relação aos níveis satisfatórios de QVT? 

3. Quanto ao Contexto do Trabalho, como se encontram os profissionais da área de enfermagem do 

HUAP em relação aos níveis satisfatórios de QVT?  

4. Como está a diversidade de percepção da QVT entre profissionais da área de enfermagem do 

HUAP lotados em diferentes setores? 

5. Como estão os profissionais da área de enfermagem do HUAP em relação a busca de crescimento 

profissional? 

 

1.3 Objetivos 

   1.3.1Objetivo geral 

 O objetivo geral desta pesquisa é o de avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho no setor de 

enfermagem do hospital universitário da Universidade Federal Fluminense- UFF. Para se atingir este 

objetivo, propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

1 – Identificar a percepção dos profissionais de enfermagem quanto a QVT; 
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2 - Identificar a percepção do conteúdo do trabalho no setor de enfermagem pelos funcionários; 

3 - Identificar a percepção do contexto do trabalho no setor de enfermagem pelos funcionários; 

4 - Identificar a diversidade da percepção da QVT entre profissionais de enfermagem lotados em 

diferentes setores; 

5 - Identificar a expectativa de crescimento profissional do pessoal de enfermagem. 

Para atingir os objetivos  foi realizado um estudo de caso no HUAP que utiliza a metodologia 

de avaliação de parâmetros de QVT, a qual está definida no capítulo de metodologia desta dissertação. 

 

1.4 Síntese das etapas da pesquisa 

Para atingir os objetivos da dissertação serão realizadas as seguintes etapas: 

 Definição de um marco teórico do tema escolhido para orientar a pesquisa;  

 Revisão da literatura buscando definir os critérios para avaliação da QVT no setor de 

enfermagem; 

 Construção de metodologia analítica e de coleta de dados; 

 Coleta de dados junto aos profissionais de enfermagem do HUAP; 

 Análise e discussão dos dados coletados em face às questões de pesquisa e objetivos da 

dissertação; 

 Conclusões e recomendações para novas pesquisas. 

 

1.5 justificativa 

Os hospitais das universidades públicas são unidades bastante representativas da realidade 

brasileira no ramo da saúde e se constituem em exemplos reais para os profissionais que trabalham ou 

irão trabalhar nesta área em todo o país. Neste sentido o estudo da QVT dos profissionais de 

enfermagem em um hospital universitário público pode trazer uma contribuição significativa para 

melhorias efetivas que possam ser tomadas em relação ao trabalho desse valioso grupo. Além disso, 

mesmo diante das dificuldades, esses trabalhadores devem cumprir o seu papel não só em relação à 

satisfação e ao alto desempenho, mas, também, em relação ao bem-estar da sociedade brasileira. 
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1.6 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está dividido em 7 capítulos:  o primeiro se refere à apresentação do 

escopo do trabalho, abordando a situação problema, as questões da pesquisa, os objetivos propostos, a 

síntese das etapas da pesquisa, a justificativa e a estrutura do trabalho. Já o segundo, se refere à 

fundamentação teórica acerca do tema, na qual serão mostrados conceitos de QVT, além da 

importância do trabalho na vida das pessoas, a QVT no ambiente organizacional, as origens, a 

evolução de QVT. O objetivo do terceiro capítulo é a revisão da literatura baseada em pesquisa 

bibliográfica e documental em bases de dados da Web. No quarto capítulo se encontram os 

procedimentos metodológicos, como tipo da pesquisa, população e amostra, o modelo das dimensões 

básicas da tarefa (modelo teórico) a sistemática de coleta de dados, bem como os instrumentos e 

procedimentos da coleta de dados. Além disso, será explicitado o tratamento dos dados.No quinto 

capítulo é apresentado o Estudo de Caso, que tem como cenário o Hospital Universitário Antônio 

Pedro – HUAP, limitando-se a pesquisa no setor de Enfermagem desta unidade. Já o sexto capítulo se 

refere aos resultados e discussão, tendo como base os resultados da aplicação da metodologia ao caso 

da área de Enfermagem do hospital Antonio Pedro. E por fim, o último capítulo que trará as 

conclusões. 
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem se destacando como um 

elemento fundamental para o bom desempenho e eficácia dos trabalhadores em suas tarefas. Não se 

trata de uma percepção recente. A análise do trabalho se dá nas primeiras abordagens sistematizadas 

de administração, como na divisão do trabalho no Taylorismo ou Fordismo. As abordagens foram 

evoluindo e adicionando novas características, como na Teoria Humanista de Elton Mayo. Não se 

pretende nesta dissertação fazer um histórico da evolução das abordagens, no entanto, é importante se 

ter em mente que as análises atuais têm um histórico. O processo histórico leva a que a cada momento 

os especialistas busquem definir novos aspectos relevantes para a tomada de decisão no processo de 

gestão das organizações. As abordagens atuais relatam que os estudos iniciais datam da década de 50, 

foi nos anos 70 que a percepção de determinados aspectos relativos a saúde física e mental no 

ambiente de trabalho tinha impactos significativos na produtividade e desempenho organizacional. 

Nesta dissertação, a fundamentação teórica inicial se baseia no artigo de Hackman e Oldham de 1975. 

Esta fundamentação é atualizada e validada sua utilização no Brasil no artigo de Pedroso et al. (2014). 

 

2.1 Conceitos de QVT  

A literatura internacional firmou as bases para os conceitos de QVT. Por exemplo, Walton 

(1975), um dos estudiosos da mesma época que Hackman e Oldham, afirma que o conceito de 

qualidade de vida no trabalho deve ser mais amplo do que atos legislativos ou segurança no trabalho, 

ou seja, deve englobar o atendimento às necessidades e aspirações humanas, bem como o desejo por 

organizações socialmente responsáveis. Westley (1979) nesta mesma linha, enfatiza que os esforços 

para humanizar o trabalho estão relacionados com a solução de problemas de natureza política, 

econômica, psicológica e socioIógica que afetam diretamente seus trabalhadores e que são 

provenientes da natureza das organizações. Nadler e Lawler (1983) vêem a Qualidade de Vida no 

Trabalho "como uma maneira de pensar sobre pessoas, trabalho e organização", tendo em vista o 

impacto do trabalho sobre as pessoas e a eficácia organizacional, bem como participação delas na 

solução de problemas e na tomada de decisões.  

A literatura nacional nas suas definições de QVT segue a linha dos autores internacionais. 

Quirino e Xavier (1987), por exemplo, dizem que a qualidade de vida no trabalho está ligada tanto aos 

fatores de desempenho organizacional, como aos de satisfação pessoal dos empregados.  Fernandes 

(1996) conceitua Qualidade de Vida no Trabalho como uma gestão dinâmica e contingencial de 

fatores físicos, tecnológicos e sóciopsicológicos que afetam a cultura e renovam o clima 
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organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas. Já 

Maximiano (2008) a define como uma ampliação das concepções sobre a motivação e satisfação, 

tendo em vista que se baseia em uma visão integrada das pessoas, a qual é chamado enfoque 

biopsicossocial, demonstrando que saúde não é apenas ausência de doenças, mas também o bem-estar 

biológico, psicológico e social. 

Embora haja vários conceitos existentes sobre QVT, todos, de alguma forma, estão 

relacionados à satisfação no trabalho e aos seus benefícios para as organizações, podendo a QVT 

funcionar como uma forma de renovar esses ambientes para promover o bem-estar do trabalhador, 

bem como a melhoria do desempenho organizacional. 

 

2.2 A importância do trabalho na vida das pessoas 

O homem passa grande parte de seu dia, bem como muitos anos da sua vida, no ambiente 

organizacional, cuja sobrevivência está relacionada a este tempo. Entretanto, a importância do seu 

trabalho não está somente relacionada ao dinheiro recebido, e sim também com a necessidade de 

relacionamento com outras pessoas, a vinculação, ser útil no que se tem a fazer, bem como ter um 

objetivo na vida (MORIN, 2001). Isto é explicitado por Gil (2001) na sua observação que o trabalho 

ocupa um espaço muito importante na vida das pessoas, pois nela se passa grande parte de seu tempo. 

Como visto nos conceitos de QVT, o ambiente de trabalho é caracterizado tanto pelos aspectos físicos, 

bem como os psicossociais, influenciando a realização do homem com suas atividades. Segundo Iida 

(2005), um estudioso de ergonomia, o ambiente físico está relacionado ao posto de trabalho e as 

condições físicas como iluminação, cores, temperatura, ruídos e vibrações, as quais se não estiverem 

em conformidade com a tolerância humana, poderá ser fonte de estresse e insatisfação no trabalho. Já 

o ambiente psicossocial está relacionado aos aspectos de sentimento de segurança, estima, 

oportunidade de crescimento, percepção da imagem da empresa, relacionamento interpessoal com 

seus pares, os aspectos intrísecos do trabalho, além do benefício recebido da empresa (LIDA, 2005). 

Entretanto, a relação homem versus trabalho tem sido conflituosa, no que diz respeito a problemas de 

relacionamento interpessoal, clima organizacional, autoridade mal delegada, responsabilidade, salário, 

bem como falta de motivação, de responsabilidade e de informações, dentre outros que podem afetar o 

desempenho organizacional do indivíduo. De outra forma, se deve observar que fatores de motivação 

costumam variar no tempo em função da realidade interna e externa e são determinantes para o 

entendimento da satisfação no trabalho, pois é o que move e impulsiona as pessoas a buscarem algo. 
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Portanto, o trabalho é uma das atividades mais importantes na vida do homem, sendo capaz de 

influenciar a motivação e a satisfação no trabalho, além de destacar a qualidade de vida no trabalho, 

sejam em organizações públicas ou privadas. 

 

2.3 A QVT no ambiente organizacional 

 Qualidade de vida não se refere somente a prática de atividades físicas e cuidados com a saúde, 

bem como a questões de remuneração e redução da jornada de trabalho. Para Fernandes (1996), o 

objetivo principal das ações implicadas na Qualidade de Vida no Trabalho, são as reformulações, no 

nível do trabalho. Tendo em vista que é impossível pensar em bons resultados para a empresa, sem 

passar primeiramente pelas pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho. 

Limongi-França (2004) enfatiza a existência de um conjunto de evidências quc indica a 

construção de novas competências da gestão nas empresas, a partir dos fatores críticos tais como: 

conceito de QVT; produtividade; legitimidade; perfil do gestor; praticas valores e competência. Isto se 

resume que tais fatores são extremamente importantes para a construção de uma nova competência 

organizacional. Reconhecer e introduzir a QVT dentro das organizações, nada mais que é valorização 

do ser humano no ambiente de trabalho. 

 

2.4 A QVT e as suas origens 

Sant’anna e Moraes (1998) coloca que o homem vem buscando desenvolver ferramentas e 

métodos que visam minimizar os problemas provenientes do trabalho, como mostram os fatos 

históricos. Todavia, mesmo sendo a preocupação com seu bem-estar uma coisa antiga, foi somente a 

partir do século XVIII que surgiu uma nova concepção do trabalho, na chamada Revolução Industrial. 

A qual deu início a profundas mudanças na vida dos trabalhadores e nas suas condições de trabalho, 

que passou a ser objeto de estudo científico. 

No início do século XX, surgiu o grande marco para o estudo científico do trabalho, chamado 

de Administração Científica, fundada por Taylor cuja obra foi o Princípio de Administração Científica 

de 1911 (traduzida para o português em 1966 por Arlindo Vieira Ramos), objetivando assegurar o 

máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado, que 

vai desde salários mais altos ao aproveitamento mais eficiente dos trabalhadores. Este autor acrescenta 

que administração científica é uma combinação global da ciência, em vez do empirismo; da harmonia, 
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em vez da discórdia; da cooperação, em vez do não-individualismo; do rendimento máximo, em vez 

da produção reduzida e, por fim, do desenvolvimento de cada homem, como objetivo de alcançar 

maior eficiência e prosperidade. Os métodos de Taylor são constantemente criticados, como a divisão 

excessiva do trabalho e a visão do trabalhador como mera peça do processo produtivo. 

 Mesmo diante dos questionamentos, Taylor foi de grande contribuição para o campo das 

relações humanas, como marco em ligar a eficiência da produção à satisfação do trabalhador 

(CORDEIRO, 1977). Outro autor na mesma linha de pensamento considera que o motivou esse 

estudioso em relação às suas pesquisas, provavelmente foi a vontade de libertar o trabalhador da 

excessividade de trabalho, proporcionando uma vida digna por meio de uma maior produtividade no 

serviço (DRUCKER, 1998). 

 Entretanto, em meio de altos e baixos da administração científica, e em contrapartida uma 

reação a essa abordagem, teve principio a Escola de Relações Humanas entre às décadas de 20 e 30.  

Outros psicólogos sociais, através de suas pesquisas identificaram que era preciso ligar o trabalho e a 

estrutura da organização às necessidades sociais dos empregados. Logo, a organização poderia contar 

com empregados mais felizes, envolvidos, esforçados (ELTZIONI,1980). Mesmo diante a críticas e 

discussões em torno do assunto, a Escola de Relações Humanas fornece uma base satisfatória para as 

pesquisas na área do comportamento humano. Surgiu no final da década 40, a abordagem 

comportamental, com grande contribuição para temas ligados à satisfação e à motivação no trabalho 

(KILIMNIK,1992). 

A partir desta fase houve uma grande mudança na relação empregados e empregadores, o que 

passou a ser importante foi o comportamento do indivíduo no trabalho, bem como as suas 

necessidades, e posteriormente surgindo a preocupação com o homem social. O fator motivação foi de 

grande contribuição no sentido de valorizar a relação entre trabalhador e organização. A motivação no 

trabalho é definida por Levy-Leboyer (1974) da seguinte forma: 

A motivação para o trabalho aparece como fenômeno complexo, que não se pode analisar sem levar 

em consideração o conjunto da situação, quer dizer, o indivíduo (suas características e experiências), 

o trabalho ( sua natureza e restrições) e a organização com suas regras, seus objetivos, bem como o 

clima que lhe é próprio. 

Seguindo a mesma linha, os autores Abraham H. Maslow, Douglas Mc Gregor e Frederick 

Herzberg, descrevem a teoria da motivação humana. Desta forma, dá-se início a teoria de Maslow, 

uma teoria mais genérica, a qual não está direcionada especificamente ao trabalho, porém vem sendo 

muito utilizada para explicar a motivação humana nele (MOTTA,1991). Para Maslow (1977) as 

necessidades humanas (fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e de auto realização) estão 
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dispostas numa hierarquia de valor ou premência, na qual uma necessidade, geralmente, se manifesta 

a partirda satisfação prévia de outra que seja mais importante ou urgente. 

Entretanto, a visão de Mc Gregor (1977) está voltada para duas teorias: X e Y. A teoria X 

explica que o homem trabalha o mínimo possível; é indiferente às necessidades da organização; resiste 

a mudanças; está disposto acreditar em demagogos e faltam-lhe ambições e gosto pela 

responsabilidade e pela liderança.  Mediante a este pensamento, os dirigentes acreditam que são 

necessários controles rígidos, fazendo com que seus colaboradores produzam de acordo com a pressão 

exercida. Já a teoria Y, é contrária, as pessoas não são resistentes às mudanças necessárias, 

visivelmente a motivação e a capacidade de assumir responsabilidades é um fator presente nelas. Mc 

Gregor (1977) reconhece as dificuldades de uma organização ser baseada na teoria Y, porém seus 

estudos enfatizam que o trabalho não precisa ser um mal, podendo ser inclusive uma fonte de 

satisfação, atrelada a um ambiente em condições adequadas, com níveis de produção mais elevados. 

As pesquisas na área de qualidade de vida no trabalho têm como objetivo a busca do 

enriquecimento do processo de trabalho, de forma a permitir que o trabalhador possa demonstrar suas 

habilidades e capacidades de melhorar o seu desempenho e consequentemente sua satisfação no 

trabalho. Desta forma, as organizações buscam identificar elementos componentes do trabalho que 

possam ser melhorados ou mesmo totalmente reformulados no sentido de motivar seus colaboradores. 

Existem inúmeras formas de se reorganizar o trabalho, o redesenho de processos, empoderamento 

para tomada de decisões, reordenação de escalas, implantação de grupos de qualidade, entre outros 

podem vir a enriquecer o trabalho e promover a qualidade de vida dos trabalhadores. No entanto, a 

seleção de maneiras de se promover as melhorias depende da identificação correta dos problemas 

existentes no processo de trabalho. Esta identificação está relacionada a pontos que podem alterar 

autoridade e responsabilidade, bem como o nível de complexidade e especificidade das atribuições 

individuais. Promover melhorias desta natureza é um esforço para mudar o conteúdo do trabalho para 

que sejam oferecidas aos funcionários oportunidades de sucesso em suas tarefas e desenvolvimento 

pessoal, tornando o trabalho mais significativo e gratificante. Com essa abordagem, há uma maior 

variedade de trabalho, profundidade e envolvimento com o planejamento, responsabilidades e 

controle. O enriquecimento do trabalho, discutido nesta dissertação, está baseado em três teorias 

organizacionais: Herzberg (2003) teoria da higiene e motivação, Hackman e Oldman (1975) teoria do 

enriquecimento da tarefa, e Trist (1981) teoria sócio-técnica da tarefa. 

Herzberg (2003) desenvolveu uma teoria relacionada às causas da satisfação e à insatisfação 

no trabalho baseando-se em dois fatores: os motivacionais e os higiênicos. Os motivacionais são 

responsáveis pela satisfação no trabalho e são intrínsecos a ele. Estes estão associados ao conteúdo do 
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trabalho, que podem ser exemplificados por: reconhecimento, trabalho em si, responsabilidade e 

crescimento ou progresso. Os fatores higiênicos não levam ao aumento da satisfação no trabalho, mas 

evitam a insatisfação, eles são extrínsecos e estão relacionados à sua ambiência, estes podem ser 

exemplificados por: política e administração da empresa, supervisão, relacionamentos interpessoais, 

condições de trabalho, salário, status e segurança. Outra grande colaboração desse autor está 

relacionada à satisfação do trabalhador a partir do enriquecimento do cargo. Herzberg (2003) adiciona 

que o enriquecimento do cargo oferece a oportunidade de crescimento psicológico do funcionário, 

sendo fundamental para projetar atividades que o motive. Portanto, retirar alguns controles, aumentar 

a responsabilidade, introduzir tarefas novas e mais difíceis, conceder autoridade adicional, enfim, 

mudanças que não apenas tornem o cargo mais amplo podem representar alternativas que levem à sua 

valorização. 

Hackman e Oldman (1975) assumem que as pessoas têm reações diferentes aos seus trabalhos 

e que é possível alterar as características das tarefas, de maneira a promover aumento de motivação, 

de satisfação e melhoria de desempenho. O modelo de diagnóstico do trabalho destes autores visa 

ajudar os gestores a organizar as tarefas, de forma que as pessoas tenham prazer no seu trabalho e 

percebam seu trabalho como significativo. O modelo examina o conteúdo e o contexto do trabalho, 

sob a hipótese que a melhoria destas duas dimensões promovam o aumento da eficácia do trabalho, 

enriquecendo as características do trabalho que, por conseguinte proporcionam experiências 

psicológicas positivas. Hackman e Oldman (1975) delinearam as dimensões essenciais do trabalho, os 

estados psicológicos críticos, a satisfação com o trabalho e a necessidade de crescimento individual. 

Para definir as dimensões essenciais do trabalho os autores definiram: variedade da tarefa, identidade 

da tarefa, significância da tarefa, autonomia, feedback (intrínseco e extrínseco) e relações 

interpessoais. Para os estados psicológicos críticos os autores definiram: significado do trabalho, 

responsabilidade pelos resultados e conhecimento dos resultados. Para a satisfação com o trabalho os 

autores definiram: satisfação geral, motivação com o trabalho, pagamento e outras compensações, 

segurança no trabalho, parceiros e colegas de trabalho, supervisão e oportunidade de crescimento. 

Para a necessidade de crescimento individual os autores definiram: características desejadas e 

preferência de emprego. 

Além das valiosas contribuições Herzberg, Hackman e Oldham, os trabalhos desenvolvidos 

pelo Instituto Tavistock, em Londres, e coordenados por Eric Trist (1950), merecem destaque. A 

própria denominação "Qualidade de Vida no Trabalho" teve sua origem atribuída a esse grupo da 

Inglaterra (FERNANDES,1996). Trist e seus colaboradores propuseram a abordagem sócio-técnica, 

visando estimular o comprometimento das pessoas no trabalho, bem como melhorar o desempenho 

organizacional. Para eles, o trabalho deve ser organizado de maneira a corresponder às motivações 
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intrínsecas e extrínsecas dos trabalhadores. As intrínsecas, relacionadas ao trabalho em si, estimulam o 

comprometimento das pessoas e são as seguintes: variedade e desafios, aprendizagem contínua, 

autonomia, reconhecimento e apoio, contribuição social que faça sentido, futuro desejável. Já as 

motivações extrínsecas, que podem afetar o comprometimento das pessoas no trabalho e estão 

voltadas para as condições de emprego, são as seguintes: salário justo e aceitável, estabilidade no 

emprego, vantagens apropriadas, segurança, saúde e processos adequados. Ainda, segundo os 

pesquisadores, tanto as motivações intrínsecas quanto as extrínsecas contribuem para a melhoria da 

QVT e para o desempenho organizacional (TRIST, 1981). 

A análise de QVT permite o estabelecimento de Estratégias de enriquecimento do trabalho, as 

quais resultam em uma série de benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as organizações. As 

estratégias de enriquecimento do trabalho podem ser descritas como as seguintes: permitir aos 

funcionários planejar; dar oportunidades para autocontrole; retirar alguns controles sem diminuir a 

responsabilidade; atribuir mais poder de decisão aos trabalhadores; aumentar os níveis de 

independência no local de trabalho; incentivar os funcionários a definir os problemas; responsabilizar 

os indivíduos por seu trabalho; envolver as pessoas em todos os aspectos do trabalho ao invés de 

somente partes; proporcionar liberdade ao empregado nas formas de realizar o trabalho; fornecer aos 

empregados relatórios periódicos de suas atividades; aumentar os padrões de desempenho definidos 

por medidas qualitativas e quantitativas; fornecer feedback em relação ao desempenho dos 

funcionários nas suas unidades de trabalho; adicionar tarefas novas e mais difíceis que não foram 

realizadas antes. Entre os benefícios do enriquecimento do trabalho podem ser citados os seguintes: os 

trabalhadores se especializam em uma variedade de trabalhos que torna o seu trabalho mais agradável 

e reduz a quantidade de trabalho monótono e entediante; uso das próprias competências dos 

trabalhadores, experiências e iniciativas para realizar tarefas como um todo; auto-monitorização e 

supervisão; quando o trabalho é feito como um todo, ele proporciona uma maior oportunidade para os 

funcionários usarem e desenvolverem suas habilidades e criatividade; ao mudar tarefas, satisfação no 

trabalho pode ser aumentada, e delegando mais responsabilidade aos empregados é possível aumentar 

a sua produtividade e experiência, assim como proporcionar um maior sentimento de realização 

pessoal; os funcionários, que cumpram as suas tarefas, são informados de como bem-sucedidos eles 

foram e sentem que estão mais valorizados; a relação entre os empregados e o emprego é melhorada; 

planejamento coletivo do trabalho e objetivo definido melhora a resolução de problemas; alterar 

atividades permite melhores soluções para os problemas de gestão, tais como o absentismo, restrições 

de trabalho e os custos de treinamento. 

As pesquisas mais recentes se concentram em países emergentes ou subdesenvolvidos, este 

fato se torna mais relevante quando observamos migrações de profissionais fundamentais para a 
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sociedade como os enfermeiros. Países da Ásia e Oriente Médio enfrentam este tipo de problema, 

onde profissionais insatisfeitos buscam alternativa de trabalho em outros países, em geral, mais 

desenvolvidos (OZTURK, BAHCECIK AND BAUMANN, 2006). No Brasil, se identificam vários 

estudos (dissertações e artigos nacionais) abordando a temática, principalmente utilizando o método 

de Avaliação da qualidade de vida no trabalho proposto por Hackman e Oldham (1975). Esta 

metodologia engloba as dimensões consideradas pelos autores que suportam a fundamentação teórica 

da pesquisa. Sendo assim, a abordagem de Hackman e Oldham (1975), descrito no item 2.5, servirá de 

orientação para a revisão da literatura e para a definição da metodologia analítica desta dissertação.  

 

2.5 Modelo das dimensões básicas da tarefa (Modelo teórico) 

O modelo desenvolvido por Hackman e Oldham (1975) possibilita ao pesquisador aprofundar 

o conhecimento acerca da natureza do cargo, permitindo penetrar no conteúdo do cargo e diagnosticar 

as dimensões importantes para a qualidade de vida no trabalho. Ele se utiliza do instrumento 

Diagnóstico do Trabalho que permite a avaliação das diversas características do trabalho, das reações 

dos trabalhadores às suas atividades laborais e da necessidade de seu crescimento e de seu 

desenvolvimento. Entre estas características o instrumento considera três fatores, denominados 

estados psicológicos críticos, capazes de influenciar a motivação no ambiente de trabalho: 

conhecimento dos resultados, responsabilidade pelos resultados e significado do trabalho 

(HACKMAN E OLDHAM,1975). O Conjunto de variáveis que integram o modelo proposto são as 

seguintes: 

 Conteúdo do Trabalho (Dimensões Essenciais do Trabalho) 

Variedade da Tarefa 

Identidade da Tarefa 

Significância da Tarefa 

Autonomia 

Feedback intrínseco 

Feedback extrínseco 

Relações Interpessoais 

 Contexto do Trabalho (Estados Psicológicos Críticos) 

Significado Percebido do Trabalho 

Responsabilidade pelos Resultados 
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Conhecimento dos Resultados 

 Percepção Geral dos Profissionais (Satisfação com o Trabalho) 

Satisfação Geral 

Motivação com o Trabalho 

Compensação (Pagamento) 

Segurança 

Ambiente Social (Parceiros e Colegas) 

Supervisão 

Oportunidade de crescimento 

 Necessidade de Crescimento Individual 

Características Desejadas 

Preferência de Emprego 

 

Pedroso (2014) testou o modelo de Hackman e Oldham (1975) no Brasil, produzindo uma 

versão brasileira deste. A versão de Pedroso manteve todas as características originais do modelo que 

serão descritas no capítulo 4 da metodologia. 

 

 

 

 

 



14 
 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo se apresenta a revisão da literatura baseada em pesquisa bibliográfica e 

documental em bases de dados da Web. Ele se inicia pela busca nas bases de periódicos científicos e 

de bancos de teses/dissertações sobre a temática em tela. Foi realizada pesquisa nas bases Web of 

Science, Scopus, Scielo e bancos de teses da CAPES. A apresentação desta revisão está estruturada 

em duas seções principais: levantamento da produção bibliográfica e análise do conteúdo deste 

material. 

 

3.1 Levantamento do material pesquisado 

A estratégia de busca se focalizou na literatura sobre Qualidade de Vida no Trabalho associada 

aos estudos voltados para a área de enfermagem/saúde. O Quadro 1 mostra as palavras chaves 

consideradas. Dependendo da base se utilizou a terminologia em inglês ou português, entre 08 de 

dezembro de 2014 e 18 de dezembro de 2014. 

Quadro 1 – Bases de dados e palavras-chave da revisão de literatura 

BASE DE DADOS PALAVRAS-CHAVE 

Web of Science Quality of work life 

 Job diagnostic 

 Nurse 

Scopus Quality of work life 

 Job diagnostic 

 Nurses 

 Job contexto 

Scielo 

 

Qualidade de vida no trabalho  

 Enfermagem 

 Qualidade de vida no trabalho  

 Job diagnostic survey 

Banco de teses da Capes  Qualidade de vida no trabalho  

 Enfermagem 

Como resultado do uso da expressão Quality of work life na primeira busca realizada na base 

Web of Science foram identificados 34.823 artigos, um número muito extenso para revisão. Foi então, 

realizada uma análise mais aprofundada a partir da leitura do título e dos resumos, filtrando-se os 

artigos selecionados com a expressão job diagnostic e se obteve 37 artigos. Para o foco na área da 

dissertação se fez mais uma filtragem utilizando a palavra nurse, se obtendo por fim, dentro dos 37 

artigos, 6 artigos focados no tema. 
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 Já na base de dados Scopus a expressão Quality of work life resultou em 32.169 artigos. 

Dentre estes artigos, permaneceu o mesmo critério de seleção das demais ou seja,  a partir da leitura 

do título e dos resumos. Alguns destes artigos não foram pertinentes ao tema, então foi realizado uma 

nova filtragem com a palavra job diagnostic  que resultou em um número elevado de 418 artigos, que 

na análise do título não contemplava ao tema da pesquisa. Já com outra filtragem com palavra a nurse 

91 artigos foram localizados, como o número ainda ficou elevado se adicionou um novo filtro, o qual 

foi job context que resultou em 25 artigos pertinentes ao tema.  

Na pesquisa realizada na base Scielo, foram encontrados 55 artigos no Brasil, seguindo o 

mesmo procedimento anterior, filtrou-se para a segunda palavras-chave qualidade de vida no trabalho 

e job diagnostic survey, resultando em 1 artigo pertinente ao tema. 

 Outra busca foi realizada no banco de teses da CAPES, onde se utilizou a expressão qualidade 

de vida no trabalho, nesta busca foram encontradas 36 teses/dissertações relacionadas à QVT, dentro 

das 36 teses/dissertações foi feita outra busca com a palavra-chave enfermagem, resultando em 2 

publicações. Porém, as mesmas não agregam relevância ao tema proposto, pois embora tenham a 

palavra enfermagem não estão relacionadas à esta temática. Deste material, através da análise dos 

resumos, foram selecionados para uma revisão mais detalhada os artigos expostos adiante. Esta 

seleção apresenta principais autores relacionados à temática desta dissertação, apresentados no Quadro 

2. 

Quadro 2 – Lista dos principais autores identificados 

Autores 

Ahmadi, F.,  

Albuquerque, L.G. 

Ali, S.A.M., 

Aoun, S.,  

Araújo, E.L.P. 

Avelar, V.L.L.M. 

Bonnaud-Antiganac, A. 

Bostrom, A.-M. 

Cao, Q., Li, C.,  

Castilho, I.V. 

Chaiear, N.,  

Colombat, P. 

Costa,H.G. 

Craigie, M.,  

Cranley, L. A.,  

Cummings, G. G.,  

Dai, Y.-T.,  

Dargahi, H. 

Drury, V. 

Gillet, N. 

Gutierrez, G.L.,  

Hackman, J. ;  

Hegney, D. G.,  

Hemsworth, D.,  

Hien, P. W. H.  

Hora, H.R. 

Lee, S. Y.  

Hutchinson, A. M.,  

Junior, G.S. 

Kader, S.F.A.,  

Khiewyoo, J.,  

Kilimnik, Z. M.;  

Kinnunen-Amoroso, M. 

Klainin, P.,  

Koh, D.,  

Kovaleski, A.,   

Latif, A.,  

Lee, Y.-W.,  

Nayeri, N. D. 

Negarandeh, R.,  

Norton, P. G.,  

Oldham, G. R. . 

Oliveira, J.A. 

Oliveira, P.M.;  

Osseiran-Moisson, R. 

Paiva, K.C.M,  

Park, C.-G. &  

Pedroso, B., 

Picinin,C.T. 

Pilatti,L.A.,   

Said,N.A.,  

Sant’anna, A.S. 

Santos, C.B. 

Saraji, G. N.,  

Silva, K.A. 

Souza, C.S. 

Souza, R.G.B 
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Autores 

Duan, X.,  

Estabrooks, C. A. 

Faghihzadeh, S. 

Fan, L. &  

Ferreira, C.L.,  
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Juntamente com os autores se identificou os veículos de publicação que estes utilizaram para 

divulgar suas pesquisas sobre a questão da qualidade de vida no trabalho relacionada a atividades de 

enfermagem. Estes veículos estão listados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Lista dos periódicos identificados 

 Periódicos/ Anais de eventos científicos/Banco de Teses/Dissertações 
1 Anais da ANPAD 
2 Asian Biomedicine 
3 Bmc Health Services Research 
4 Health & Safety 
5 Human Resources for Health 
6 Implementation Science 
7 International Journal of Nursing Studies 
8 Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade –FUCAPE 
9 Journal of Applied Psychology 

10 Journal of Clinical Nursing 
11 Journal of Nursing Management 
12 Journal of Nursing Scholarship 
13 Journal of Public Health 
14 Nursing & Health Sciences 
15 Revista de Administração 
16 Revista Gestão e Produção 
17 Revista Brasileira de Qualidade de Vida 
18 Revista da Faculdade de Educação Física – UNICAMP 
19 Revista da UFBA 
20 Revista Eletrônica Sistemas & Gestão  
21 Revista Produção Online  
22 Revista Tendências do Trabalho 
23 Social and Behavioral Sciences  
24 Workplace Health & Safety 
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Foram identificadas várias publicações relevantes para o tema desta dissertação, abordando a 

linha teórica definida no Capítulo 2 de fundamentação teórica desta pesquisa. O Quadro 4 apresenta a 

lista de 30 publicações selecionadas em uma primeira fase a partir da leitura do título e dos resumos. 

 

Quadro 4 – Lista de publicações pré-selecionadas ordenadas por ano de publicação em ordem 

decrescente 

 PUBLICAÇÕES IDENTIFICADAS  

1* Pedroso, B., Kovaleski, A.,  Ferreira, C.L., Pilatti,L.A.,  Gutierrez, G.L., Picinin,C.T., 

Development and validity of the Brazilian version of Hackman and Oldham’s Job 

Diagnostic Survey.  Gest. Prod., São Carlos, v. 21, n. 2, p. 285-301, 2014. 

2* Mendonça, M.A., Hora, H.R. M.,Costa, H.G., Monteiro, G.T.R. Qualidade de vida no trabalho 

no setor petrolífero: uma comparação entre os colaboradores onshore e offshore. Revista 

Brasileira de Qualidade de vida, v. 06, n. 02, abr./jun., p. 115-129, 2014. 

3 Ali, S.A.M., Said,N.A., Yunus, N.M.,Kader, S.F.A., Latif, A., Munap, R.  Hackman and 

Oldham’s Job Characteristics Model to Job Satisfaction, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences 129, pag. 46 – 52, Elsevier, 2014. 

4* Hegney, D. G., Craigie, M., Hemsworth, D., Osseiran-Moisson, R., Aoun, S., Francis, K. e 

Drury, V., Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in 

registered nurses in Australia: Journal of Nursing Management, 22, 506-518, 2014. 

5* Kinnunen-Amoroso, M. e Liira, J., Finnish Occupational Health Nurses' View of Work-

Related Stress A Cross-sectional Study. Workplace Health & Safety, 62, 105-112, 2014. 

6* Gillet, N., Fouquereau, E., Bonnaud-Antiganac, A., Mokounkolo, R. ,Colombat, P., The 

mediating role of organizational justice in the relationship between transformational 

leadership and nurses' quality of work life: A cross-sectional questionnaire survey. 

International Journal of Nursing Studies, 50, 1359-1367, 2013. 

7* Zhao, X., Sun, T., Cao, Q., Li, C., Duan, X., Fan, L. e Liu, Y., The impact of quality of work 

life on job embeddedness and affective commitment and their co-effect on turnover 

intention of nurses. Journal of Clinical Nursing, 22, 780-788, 2013. 

 

8* Lee, Y.-W., Dai, Y.-T., Park, C.-G. e Mccreary, L. L., Predicting Quality of Work Life on 

Nurses' Intention to Leave. Journal of Nursing Scholarship, 45, 160-168, 2013. 

9 Almalki, M. J., Fitzgerald, G. e Clark, M., Quality of work life among primary health care 

nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study. Human Resources for 

Health, 10, 2012a. 

 

10 Almalki, M. J., Fitzgerald, G. e Clark, M.,The relationship between quality of work life and 

turnover intention of primary health care nurses in Saudi Arabia. Bmc Health Services 

Research, 12, 2012b. 

 

11 Bostrom, A.-M., Cranley, L. A., Hutchinson, A. M., Cummings, G. G., Norton, P. G., 

Estabrooks, C. A., Nursing home administrators' perspectives on a study feedback report: 

a cross sectional survey. Implementation Science, 7.2012. 

12 Van der doef, M., Mbazzi, F. B., Verhoeven, C., Job conditions, job satisfaction, somatic 

complaints and burnout among East African nurses. Journal of Clinical Nursing, 21, 1763-

1775. 2012. 

13 Souza, C.S., Análise da Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais de Enfermagem: 
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 PUBLICAÇÕES IDENTIFICADAS  

estudo nos prontos socorros dos hospitais no Espírito Santo. XXXVI ENCONTRO DA 

ANPAD, 22-26 DE SETEMBRO, RIO DE JANEIRO, 2012 

 

14 Paiva, K.C.M, Avelar, V.L.L.M., Qualidade de vida no trabalho em uma central de regulação 

médica de um serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) - Salvador, v.18 - n.57, 

p. 303-321 - Abril/Junho – pag. 303-321. www.revistaoes.ufba.br, 2011.  

15 Souza, C.S., Análise da qualidade de vida no trabalho dos profissionais de enfermagem: estudo 

nos prontos socorros dos hospitais no Espírito Santo. Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Administração da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em 

Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Administração na área de concentração Gestão de Pessoas, 2011. 

 

16 Zeng, X., Chaiear, N., Klainin, P., Khiewyoo, J., Koh, D., Hien, P. W. H. Lee, S. Y., Work-

related quality of life scale among Singaporean nurses. Asian Biomedicine, 5, 467-474. 

2011. 

17 Pedroso, B., Pilatti, L.A., Santos, C.B., Junior, G.S., Potencial motivador do trabalho: 

Tradução e adaptação cultural do instrumento de Hackman e Oldham. Revista Produção 

Online v.10, n.3, set. 2010, ISSN: 1676 – 1901.2010. 

 

18  Pedroso, B., Pilatti. L.A., Revisão Literária dos Modelos Clássicos de Avaliação da Qualidade 

de Vida no Trabalho: um Debate Necessário. Capítulo 21, 

www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/evolucao_cap21.pdf. 2010. 

19 Pedroso, B.; Silva, K.A.; Pilatti, L.A., Qualidade de vida no trabalho e sociedade pós-moderna: 

construção de um instrumento de avaliação.Revista eletrônica FAFIT/FACIC - Itararé – SP – 

Brasil v. 01, n. 02, jul./dez. 2010, p. 11-25. 

  20 Nayeri, N. D., Negarandeh, R., Vaismoradi, M., Ahmadi, F., Faghihzadeh, S., Burnout and 

productivity among Iranian nurses. Nursing & Health Sciences, 11, 263-270. 2009. 

21 Pedroso, B., Pilatti, L.A., Motivação e trabalho: análise do modelo de qualidade de vida no 

trabalho de Hackman e Oldham. Revista Brasileira de Qualidade de Vida, v. 01, n. 02, 

jul./dez. 2009, p. 08, 2009. 

22 Freitas, A.L.P., Souza, R.G.B., Um modelo para avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho 

em universidades públicas. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão 4 (2) 136-154 - 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão, TEP/TCE/CTC/PROPP/UFF, 

recebido: Agosto, 2008 / Aceito: Agosto, 2009. 

23 Saraji, G. N., Dargahi, H., Study of quality of work life (QWL). Iranian Journal of Public 

Health, 35, 8-14. 2006. 

24* Kilimnik, Z. M.; Luz, T.R.; Sant’anna, A.S., Estará a crescente demanda por novas 

competências sendo devidamente sustentada por uma modernidade de políticas e práticas 

de gestão? In:Encontro Anual da ANPAD, Atibaia. Anais ... Atibaia, 2003. 

25 Araújo, E.L.P., Feedback na Qualidade de Vida no Trabalho em Organizações de Saúde. In: 

Encontro de Estudos Organizacionais, Recife. Anais... Recife: Observatório da Realidade 

Organizacional: PROPAD/UFPE: ANPAD, 2002. 1 CD 

 

26* Kilimnik, Z.M.; Castilho, I.V., Trajetórias e transições de carreira: um estudo longitudinal 

sobre a qualidade de vida de profissionais assalariados de recursos humanos que 

experimentaram a passagem para o trabalho autônomo. Qualidade de vida no trabalho e 

Psicologia Social.. 2a.ed.São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, v. 01, p. 165-194. 

27* Oliveira, P.M.; França, A.C.L.; Muritiba, S.N., Avaliação de resultados em RH: fontes de 

evidência da percepção e das práticas dosadministradores no caso dos programas de 

qualidade de vida no trabalho. In: Encontro Anual da ANPAD, Salvador, 15 p. 1 CD-

http://www.revistaoes.ufba.br/
http://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/evolucao_cap21.pdf
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 PUBLICAÇÕES IDENTIFICADAS  

ROM, 2002. 

28 Albuquerque, L.G.; França, A.C. L., Estratégias de recursos humanos e gestão da qualidade de 

vida no trabalho: o stress e a expansão do conceito de qualidade total. Revista de 

Administração, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 40-51, abr./jun. 1998. 

29 Oliveira, J.A., Qualidade de vida dos empregados x lucro: há coerência nisto? Revista 

Tendências do Trabalho, São Paulo, n. 286, p. 22, jun. 1998. 

 

30*  Hackman, J.; Oldham, G. R.,Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied 

Psychology, New York, v. 60, n. 2, p. 159-170,1975. 

* Artigos selecionados 

 

3.2 Análise dos artigos selecionados 

Uma análise de conteúdo destas publicações levou a seleção de 11 artigos mais relevantes 

considerando critérios como: objetivo, contexto, método, resultados e contribuições científicas para 

serem considerados na formulação da metodologia analítica da pesquisa. Estes artigos estão marcados 

no Quadro 4 com um *. A seguir apresentamos um resumo de cada um dos 11 artigos selecionados 

para uma análise mais aprofundada.  

Pedroso et al. (2014), artigo 1 do Quadro 4, faz uma validação da abordagem de Hackman e 

Oldham (1975) para a utilização no Brasil, assim estes autores desenvolvem uma versão brasileira do 

instrumento de pesquisa Job Diagnostic Survey, em português chamado de Diagnóstico do Trabalho.  

O instrumento Diagnóstico do Trabalho permite a avaliação das diversas características do 

trabalho, das reações dos trabalhadores às suas atividades laborais e da necessidade de seu 

crescimento e de seu desenvolvimento. O instrumento é conformado considerando três fatores, 

denominados estados psicológicos críticos, capazes de influenciar a motivação no ambiente de 

trabalho tais como: conhecimento dos resultados, responsabilidade pelos resultados e significado do 

trabalho. 

O processo de tradução e adaptação cultural do instrumento seguiu o procedimento adotado 

pelo Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde – WHOQOL 

na elaboração das versões traduzidas dos instrumentos WHOQOL (1998).  

Todas as seções e questões do instrumento foram mantidas em sua ordem original, sendo o 

diagnóstico do trabalho aplicado em uma amostra de 116 trabalhadores. A versão brasileira do 

instrumento Diagnóstico do Trabalho de Hackman e Oldham foi validada, apresentando propriedades 

psicométricas satisfatórias, mantendo as características originais do instrumento. O procedimento 
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evita erros no levantamento de dados para o teste da hipótese nas pesquisas que utilizarem tal 

instrumento. 

Mendonça et al. (2014), artigo 2 do Quadro 4, estes autores fizeram  um estudo  comparativo 

sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de profissionais com atuação em onshore e offshore do 

setor petrolífero.  Foi utilizada a técnica de amostragem em rede (snowball) . O instrumento utilizado 

na coleta de dados foi um questionário adaptado do modelo proposto e validado por Freitas e Souza 

(2009, alcançando amostra de 203 respondentes. Como resultado se apresentou diferenças estatísticas 

entre dimensões que abordam relacionamento interpessoal entre funcionários de hierarquias 

diferentes, grau de independência na realização de tarefas, desempenho da organização, preservação 

da privacidade, tempo que se passa com a família, variáveis relacionados com a segurança do trabalho 

e desempenho de horas extras e trabalho em casa. Logo, foram encontradas 11 diferenças 

significativas em 46 variáveis pesquisadas, tendo como destaque as variáveis sobre a preservação da 

privacidade dentro da organização e os trabalhos realizados no domicílio do colaborador. 

Hegney et al. (2014), artigo 4 do Quadro 4, apresentam como objetivo de seu estudo explorar 

fadiga e satisfação como potenciais fatores contribuintes ligados a ansiedade, depressão e estresse. A 

importância do trabalho se deve a não existem estudos ligados ao tema proposto pelo autor. Hegney 

(2014) utiliza o autorrelato de 132 profissionais de enfermagem para realizar suas análises. Os 

modelos gerados pelo perfil de avaliação de risco oferecem um bom enquadramento para examinar as 

relações entre qualidade profissional e os fatores de riscos estabelecidos, tendo como resultado um 

padrão de risco definido em seis fatores.  Além disso, o cansaço e estresse traumático secundário 

foram significativamente relacionados com os níveis de ansiedade e depressão mais elevados. Já os 

níveis de ansiedade mais elevados foram encontrados, principalmente, em enfermeiros jovens sem 

pós-graduação. A partir de inovações psicossociais, os riscos na enfermaria tratados no estudo 

reduziriam, sendo esse o benefício da pesquisa estipulado pelo autor. 

Kinnunen-Amoroso e Liira (2014), artigo 5 do Quadro 4, analisam o estresse ocupacional no 

trabalho, afirmando um importante fator de risco para doenças crônicas e má qualidade de vida no 

trabalho dos funcionários. O objetivo do estudo é examinar como os enfermeiros especializados em 

saúde ocupacional na Finlândia gerenciam o estresse proveniente do trabalho. O desenho descritivo 

transversal do estudo foi viabilizado após o recolhimento de amostras geradas através do 

questionamento de 354 profissionais de saúde ocupacional finlandeses. A falta de estudos 

relacionados referentes terma escolhido pela autora Kinnunen-Amoroso gera um problema de 

padronização e reduz a quantidade de ferramentas para avaliar e lidar com o estresse dos trabalhadores 

desta área. Ao final do estudo, entendeu-se a necessidade da utilização de instrumentos para gerenciar 
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e padronizar a avaliação do grau de estresse dos enfermeiros, sendo responsabilidade da equipe de 

saúde ocupacional desenvolver mecanismos e recursos, garantindo assim ,a aprovação de protocolos 

comuns. 

Gillet et al. (2013), artigo 6 do Quadro 4, fundamentam seu trabalho na importância da 

liderança transformacional para o bem-estar dos enfermeiros e, além disso, o autor retrata a falta de 

estudos que dissertem sobre tal assunto. Gillet et al. (2013) apresenta dois objetivos, sendo o primeiro 

a análise de dois possíveis mecanismos psicológicos que apontam a liderança transformacional como 

melhoria de comportamento e qualidade de vida dos enfermeiros. O segundo objetivo seria estudar a 

relação entre a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros com os seus compromissos de trabalho. 

Se tratando da metodologia utilizada, Gillet et al. (2013) solicitou a um grupo de enfermeiros que 

classificassem o estilo de liderança do seu supervisor, além de analisar a sua própria qualidade de vida 

no trabalho e seu engajamento no mesmo. Os dados foram coletados em 47 centros espalhados pela 

França, com a participação de 343 enfermeiros. O autor relata a maciça participação feminina, com 

95% do total de entrevistados e de faixa etária na média de 36 anos.  Como resultado, Gillet et al. 

(2013) aponta a participação da justiça distributiva e interpessoal como mediadoras plenas na relação 

entre a liderança transformacional e qualidade de vida do enfermeiro. Deste modo, os líderes 

transformacionais puderam ajudar na garantia de qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros que 

por sua vez aumentaram os seus compromissos no trabalho. 

Zhao et al. (2013), artigo 7 do Quadro 4, utilizam em seu trabalho levantamentos e modelagens 

de equações estruturadas através das análises de questionários distribuídos a 1000 enfermeiros, 

empregados em cinco hospitais de propriedade do governo na província de Heilongjiang, nordeste da 

China. A alta rotatividade dos profissionais de enfermagem gera problemas de gestão e custo ao 

Governo chinês. Deste modo, o autor tem como objetivo verificar com a evidência empírica a relação 

hipotética do efeito da qualidade de vida no trabalho com o enraizamento do trabalhador e maior 

comprometimento do mesmo, em contrapartida com a alta rotatividade dos enfermeiros chineses. Os 

resultados comprovaram a hipótese proposta pelo autor, ou seja, a alta qualidade de vida no trabalho 

gera laços com o mesmo, diminuindo assim as intenções de abandono no trabalho. Zhao et al.(2013) 

ainda afirma que os gestores e supervisores da equipe de enfermagem devem desenvolver estratégias e 

projetos para criar um ambiente de trabalho propício ao fortalecimento de laços afetivos entre o 

profissional e o trabalho. 

Lee et al. (2013), artigo 8 do Quadro 4, apresentam como objetivo deste estudo explorar a 

relação entre a qualidade de vida no trabalho (QVT) com a intenção dos enfermeiros para deixar suas 

organizações e empresas. Lee et al. (2013) utiliza como metodologia a aplicação de três questionários 
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em sete hospitais localizados em Taiwan, consultando assim 1.283 enfermeiros, coletados entre março 

e junho de 2012. Os questionários eram de três modelos: versão chinesa de escala na qualidade de 

vida no trabalho das enfermeiras (C-QNWL), questionário de intenção de sair da organização e 

demográfico.  O estudo demonstra as relações de diversos tipos de variáveis, tanto de caráter 

individual e/ou pessoal, como outros mais relacionados ao ambiente de trabalho propriamente dito. As 

variáveis individuais estão relacionadas com a vida social do trabalhador (solteiro, casado, divorciado 

e outros) e seu nível educacional. Já as variáveis intimamente ligadas ao trabalho, analisam o tipo de 

hospital trabalhando (hospital escala ou não) e, por último, as dimensões da qualidade de vida do 

trabalhador. Lee et al. (2013) atribui à relevância do seu estudo na redução de abandono dos 

enfermeiros e administradores de enfermagem, pois a pesquisa oferece intervenções mais focalizadas 

com a premissa de melhorar o ambiente de trabalho através da segurança e reconhecimento 

profissional. 

Kilimnik et al. (2003), artigo 24 do Quadro 4, discutem se a crescente demanda por novas 

competências está sendo devidamente sustentada por uma modernidade de políticas e práticas de 

gestão. A abordagem de modernidade organizacional foi utilizada como referencial teórico, bem como 

o de revisão de abordagens de competências, envolvendo uma amostra de 220 profissionais. Para 

tanto, Como instrumento básico de coleta de dados, foi adotado um questionário com posto por 40 

questões, medidas por meio de escalas do tipo Likert de 11 pontos. Para o tratamento estatístico dos 

dados, o estudo contemplou o cálculo de distribuições de frequências, assim como medidas de 

tendência central e de variabilidade. Para tal, fez-se uso do pacote estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences- SPSS. Como resultado final quanto aos resultados, encontrou-se um elevado grau 

de demanda pelas competências profissionais avaliadas, com destaque para a capacidade de 

comprometimento com os objetivos organizacionais, capacidade de gera resultados efetivos, de 

comunicar e de trabalhar em equipes. Os resultados mostram, também que o grau de modernidade 

percebida é menor que o índice de competências requeridas, observando-se baixa correlação entre 

essas variáveis. Da mesma forma as organizações são percebidas como menos avançadas no que se 

refere, notadamente, à dimensão política, confirmando que a exigência por profissionais dotados de 

competências cada vez mais abrangentes não tem sido devidamente acompanhada por uma 

modernidade das políticas e práticas organizacionais. 

  Kilimnik e Castilho (2004), artigo 26 do Quadro 4, fazem um estudo longitudinal sobre a 

qualidade de vida de profissionais assalariados de recursos humanos que experimentaram a passagem 

para o trabalho autônomo. A retrospectiva de trajetória de carreira se iniciou com 39 profissionais 

denominados de GIRH. Posteriormente foi realizado um estudo comparativo e longitudinal no período 

de 3 anos com um subgrupo composto por 14 profissionais que, no momento estavam em fase de 
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transição de carreira para o trabalho autônomo, posteriormente em uma atualização das trajetórias de 

carreira, foram selecionados dentro deste subgrupo 4 casos, como objeto deste trabalho. Neste 

trabalho, é discutido o significado do trabalho, sendo dado especial destaque ao conteúdo do trabalho 

como determinante da satisfação profissional, em associação com variáveis de contexto, tendo como 

referência o modelo das dimensões básicas da tarefa de Hackman e Oldham (1975). No decorrer do 

estudo, verificou-se que é possível trabalhar com as variáveis do referido modelo em estudos de 

natureza mais qualitativa, utilizando-se de observação e de entrevistas, e os achados mostraram que o 

trabalho autônomo pode proporcionar um conteúdo laboral mais significativo, devido à diversificação 

de experiências profissionais, mas, por outro lado, pode envolver dificuldades, principalmente aquelas 

associadas à obtenção de ganhos regulares e em nível adequado, de tal forma que o profissional possa 

também investir em seu crescimento profissional. Logo, a principal contribuição desse estudo reside 

no desvendar de problemas e de soluções encontradas pelos profissionais estudados, as quais poderão 

ser repassadas para outras pessoas que vierem a trilhar trajetórias semelhantes. 

Oliveira et al. (2002), artigo 27 do Quadro 4, avaliam resultados fontes de evidência da 

percepção e das práticas dos administradores no caso dos programas de qualidade de vida no trabalho. 

Dentre as práticas geralmente conduzidas por RH, estão as ações e programas de Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT), que realizam a importante tarefa de promover o bem-estar das pessoas. Para 

tanto, este trabalho teve como objetivo buscar respostas para as seguintes questões: qual a percepção 

dos administradores sobre a avaliação dos resultados de ações e programas de gestão de pessoas, com 

ênfase nas questões de QVT, e como seriam as práticas de avaliação de resultados utilizadas para este 

fim? Para isso, foram realizados a análise de dados de uma pesquisa exploratória quantitativa, que 

investigou a percepção de 215 administradores, e um estudo de caso na Serasa que demonstrou 

métodos utilizados para avaliação dos resultados de QVT. As informações obtidas nas duas fontes de 

evidência citadas levaram a concluir que é inerente a possibilidade de se avaliar os resultados das 

ações e programas de gestão de pessoas e que há espaços para difusão de modelos com esta finalidade. 

Hackman e Oldham (1975), artigo 30 do Quadro 4, aperfeiçoaram o modelo das dimensões 

básicas da tarefa, e desenvolveram o Job Diagnostic Survey (JDS. Este modelo tem como objetivo 

possibilitar ao pesquisador aprofundar o conhecimento acerca da natureza do cargo, bem como 

diagnosticar as dimensões importantes para a qualidade de vida no trabalho como potencial 

motivador. No modelo proposto por Hackman e Oldham as variáveis são específicas, as quais 

privilegiam conteúdo do cargo como a variável mais importante da QVT. 
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3.3 Considerações finais sobre a revisão da literatura 

Com o intuito de fortalecer a pesquisa, este capítulo abordou temas julgados importantes para a 

construção do trabalho em relação ao tema de QVT associada aos estudos para área de enfermagem. 

Foi utilizada uma busca nas principais bases de dados objetivando identificar publicações relevantes 

para o tema já definido na fundamentação teórica. 

A contribuição desses pesquisadores e de outros mais, ainda que não citados aqui, com certeza 

tem sido de grande valia para os estudos de QVT no Brasil. Apesar dos vários conceitos existentes de 

QVT, e todos, de alguma forma, estarem relacionados à satisfação no trabalho, é importante um 

instrumento que avalie o nível de satisfação das pessoas em relação a aspectos específicos como o 

contexto e o conteúdo do trabalho.  

Na tentativa de mensurar essa variável surgiram os modelos pioneiros de avaliação da QVT, 

expostos nas publicações de: Walton (1973), Hackman e Oldham (1975), Westley (1979), Werther e 

Davis (1981) e Nadler e Lawler (1983). Entretanto, cada um dos referidos modelos apresenta suas 

respectivas vantagens e desvantagens, as quais foram discutidas por Pedroso (2010). A seguir é 

apresentada uma síntese da revisão literária deste autor. 

Modelo de Richard Walton 

Foi o primeiro modelo de avaliação de QVT criado na década de 70, é o modelo constituído 

pelo maior número de dimensões, enfatizando o trabalho como um todo, não se limitando a abordar 

somente o ambiente laboral em si (PEDROSO, 2013).  

Diferentemente dos demais modelos clássicos de QVT, Walton procura associar o máximo de 

dimensões relacionadas ao trabalho, incluindo as dimensões cuja influência na vida do trabalhador 

ocorra de forma indireta. Logo, tal influência não é ocasionada pelo trabalho em si, mas pela forma 

como este é conduzido. Para a avaliação dessa variável, Walton elenca oito categorias: compensação 

justa e adequada, condições de trabalho, uso ou desenvolvimento das capacidades, oportunidade de 

crescimento e segurança, integração social na organização, constitucionalismo, trabalho e vida, e 

relevância social. Desta forma, as categorias, por Walton denominadas como “critérios”, não são 

dispostas em ordem de prioridade, sendo atribuídas a cada uma delas, a mesma importância na QVT. 

Modelo de Hackman e Oldham  

O modelo de Hackman e Oldham propõe que resultados positivos pessoais e do trabalho 

conhecidos como elevada motivação interna, elevada satisfação no trabalho, desempenho de alta 
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qualidade, e baixo turnover e absenteísmo) são obtidos quando três estados psicológicos críticos estão 

presentes para um certo trabalhador, conforme: conhecimento e resultados do seu trabalho; 

responsabilidade percebida pelos resultados do seu trabalho; e significância percebida do seu trabalho. 

Teve a sua progênie associada ao modelo teórico de Hackman e Lawler, publicado em 1971 

(PEDROSO, 2013). A reestruturação do modelo teórico predecessor, acrescida da operacionalização 

dos indicadores propostos neste modelo, resultou no instrumento de avaliação da QVT de Hackman e 

Oldham, publicado na forma de um relatório técnico em 1974, e, também, na forma de artigo 

científico em 1975. A partir das Dimensões Essenciais do Trabalho – Variedade da Tarefa, Identidade 

da Tarefa, Significado da Tarefa, Autonomia e Feedback –, Hackman e Oldham formularam um 

escore denominado Potencial Motivador do Trabalho, que avalia as propriedades motivacionais do 

trabalho, indicando o quanto este é significativo, fomenta a responsabilidade e proporciona o 

conhecimento dos resultados. 

Modelo de Westley (1979) 

Publicado em 1979, nos Estados Unidos, com ênfase na abordagem sociotécnica, o modelo de 

QVT de Westley realiza uma retrospectiva histórica do ambiente laboral, inserindo as dimensões 

abordadas em seu modelo no contexto do trabalho, articulando-as paralelamente à QVT. De acordo 

com Westley (1979), os problemas oriundos do ambiente de trabalho podem ser de ordem política 

(insegurança), econômica (injustiça), psicológica (alienação) e sociológica (anomia). Cada uma dessas 

categorias deve ser analisada individualmente para a busca de soluções para os problemas existentes. 

Nessa perspectiva, a QVT é alcançada quando os postos de trabalho são humanizados a ponto de 

minimizar as quatro problemáticas-chaves: insegurança (instabilidade no emprego), injustiça 

(desigualdade salarial), alienação (baixa autoestima) e anomia (carência de uma legislação 

trabalhista). Em seu estudo, Westley (1979) associa quatro problemáticas originadas na sociedade 

industrial e discute a forma como estas interferem no labor dos colaboradores. É realizada uma 

analogia temporal da metade do Século XIX até o final da década de 70, justificando os motivos pelos 

quais tais problemáticas são importantes no contexto do trabalho. Westley atenta-se em identificar as 

causas e consequências de cada problemática, além de inferir possíveis soluções para que estas se 

extingam. Entretanto, Westley aborda somente a principal problemática das dimensões econômica, 

política, psicológica e sociológica, sem a preocupação de levantar demais indicadores da QVT para 

tais dimensões. Outrossim, Westley também conduz ao entendimento de que a qualidade de vida é 

uma condição binária, podendo esta existir ou não, impossibilitando a existência de classificações 

intermediárias. 
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Modelo de Werther e Davis (1981)  

A primeira publicação foi em 1981, nos Estados Unidos, na forma de um capítulo do livro 

Human resources and personnel management, intitulado Quality of work life. A versão em português 

do referido livro foi publicada em 1983, sob o título “Administração de pessoal e recursos humanos”. 

De acordo com Werther e Davis (1983), muitos fatores afetam a QVT, como a supervisão, condições 

de trabalho, pagamento, benefícios e o projeto do cargo. No entanto, é o cargo que “envolve mais 

intimamente o trabalhador”. Por mais que os colaboradores possuam um bom salário, boas condições 

de trabalho e uma boa supervisão, as atividades que estes desenvolvem podem, sob a ótica dos 

mesmos, ser tediosas. Segundo Werther e Davis (1983), os desafios ambientais, organizacionais e 

comportamentais influenciam diretamente na QVT. Mudanças nesses fatores devem ser previstas com 

antecipação, ao passo que estas podem desestruturar a QVT dos colaboradores de uma organização. 

Para que haja a satisfação mútua na relação colaborador/organização, faz-se necessário que as 

exigências organizacionais, ambientais e comportamentais, sejam combinadas a um projeto 

apropriado de cargo. Para prevenir a criação de cargos que promovam elevado grau de insatisfação, os 

gestores não devem projetar cargos para suprir seus objetivos pessoais, mas sim, os objetivos 

organizacionais. Sendo assim, a criação de um projeto de cargo deve levar em consideração os 

elementos organizacionais, ambientais e comportamentais presentes no cargo. Um projeto de cargo 

criado considerando-se tais elementos proporciona maiores índices de motivação e satisfação, e, por 

conseguinte, uma melhor QVT aos ocupantes deste cargo. Todavia, os elementos comportamentais do 

projeto de cargo sugerem que seja concedida maior autonomia, variedade, identidade da tarefa e retro 

informação, ao passo que os elementos organizacionais pregam uma maior especialização e menor 

autonomia, variedade, identidade da tarefa e retro informação. Nessa perspectiva, os cargos mais 

eficientes serão insatisfatórios, enquanto os cargos satisfatórios serão ineficientes. Esse imbróglio 

constitui um grande problema aos projetistas de cargo. Ao se projetar um cargo, as permutas 

existentes entre os elementos comportamentais e organizacionais devem ser levadas em consideração, 

de forma a evitar que um fator anule o outro. É preciso, portanto, haver um equilíbrio entre os 

elementos comportamentais e organizacionais, de forma que ambos possam proporcionar índices 

satisfatórios de QVT aos colaboradores. 

Modelo de Nadler e Lawler (1983) 

Nadler e Lawler (1983) partem do preceito de que a variável QVT deveria ser claramente 

definida em um conceito que expresse o seu real significado e que por sua vez deve abarcar o que é a 

QVT, quais resultados esta pode proporcionar, quais os benefícios e quais as condições para que esta 

produza os resultados desejados. Visto que o grande número de conceitos gerados para definir QVT 
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estavam interligados ao contexto em que os mesmos se inseriram, Nadler e Lawler (1983) buscaram 

no período de 1959 até 1982, um conceito particular para cada contexto. Nesse período, a QVT estava 

inserida em seis contextos distintos: percepção da necessidade, já que é preciso que todas as partes 

envolvidas percebam que há um problema ou uma oportunidade; foco do problema destacado na 

organização, estrutura para identificação e solução do problema. Ao tratar desse item, os autores 

mencionam a necessidade de se ter processos participativos, devendo levar em consideração, além do 

treinamento, a elaboração de um roteiro visando ajudar os participantes; compensações projetadas 

para processos e para resultados; sistemas múltiplos afetados; envolvimento amplo da organização. 

Em resumo, estes autores preconizam que a efetividade de um programa de QVT está inter-

relacionada a uma série de fatores, e, nessa perspectiva, apresentam uma estruturação que deve ser 

conduzida na implantação dos referidos programas de QVT, levando em consideração a motivação e a 

satisfação do individuo no trabalho (Pedroso 2010). 

O Quadro 5 mostra, de forma sucinta, seguindo a linha do tempo, as dimensões consideradas 

nos modelos teóricos de QTV apresentados. 

Quadro 5 – Modelos teóricos de QVT e suas respectivas dimensões 

Modelo Teórico Dimensões Consideradas 

Walton (1973) Compensação justa e adequada; Condições de trabalho seguras e saudável; 

Oportunidades imediatas para desenvolver e usar as capacidades humanas; 

Oportunidades futuras para o crescimento contínuo Integração social na 

organização; Constitucionalismo na organização; Trabalho e espaço total na 

vida; Relevância social do trabalho. 

Hackman e Oldhan 

(1975) 

Variedade de Habilidade; Identidade da Tarefa;Significado da Tarefa 

Inter-relacionamento; Autonomia; Feedback.  

Westley (1979) Econômica; Política; Psicológica; Sociológica. 

 

Werther e Davis 

(1983) 

Organizacional; Ambiental; Comportamental.  

 

Nadler e Lawler 

(1983) 

 

Atividades que devem ser exploradas nos programas de QVT, Fatores que 

determinam o sucesso nos programas de QVT; Pontos centrais que devem ser 

gerenciados. 

 

Apesar das preocupações com a Qualidade de Vida no Trabalho estar se manifestando cada 

vez mais nos ambientes de trabalho, há uma distância entre o que é dito e o que é feito nessa área. 

Portanto, esforços são necessários para que a busca pelo bem-estar humano nas organizações se baseie 

em conhecimentos factuais da realidade brasileira. 

 



28 
 

 Dentre os modelos de avaliação cada um apresenta suas respectivas vantagens e desvantagens, 

as quais devem ser analisadas antes da opção de utilização por um dos modelos, Pedroso (2013).  O 

modelo teórico de Hackman e Oldham (1975) tem se mostrado como um instrumento efetivo para se 

analisar variáveis relacionadas ao conteúdo e ao contexto do trabalho, que por fim são elementos 

fundamentais para a melhoria contínua do processo de gestão. Além disso, é o único modelo de QVT 

que foi concebido para ter um instrumento quantitativo. Desta forma, se diminuem possíveis 

tendenciosidades introduzidas pelos analistas, as quais são naturais devido à preconcepções de cada 

pessoa. Logo, esse modelo foi considerado mais adequado para aplicação da pesquisa nos 

profissionais da área de enfermagem do HUAP.  
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo contempla os procedimentos metodológicos para a realização do estudo. Logo, 

apresentam: o tipo de pesquisa, a população e sua amostra, o modelo teórico, os dados que serão 

coletados e o tratamento destes dados.    

O Quadro 6 ilustra o alinhamento da dissertação, considerando os seus pontos-chave, que são: 

questões de pesquisa, objetivos, aspectos teóricos envolvidos (revisão de literatura) e fontes de 

consulta para coleta de dados relevantes ao tema. 

Quadro 6 – Alinhamento da pesquisa 

Questões de pesquisa Objetivos 

Principais Aspectos 

teóricos envolvidos 

(revisão de literatura) 

Fontes de consulta 

para coleta de dados 

Qual é a percepção dos 

profissionais da área de 

enfermagem do HUAP 

no que diz respeito à 

Qualidade de Vida no 

Trabalho? 

 

Compreensão da 

percepção dos 

profissionais de 

enfermagem quanto a 

QVT 

Conceito de QVT, 

percepção dos 

profissionais da área de 

saúde sob as diversas 

dimensões da qualidade 

de vida no trabalho 

Artigos em periódicos 

e eventos científicos; 

especialistas e 

profissionais de 

enfermagem do HUAP 

Quanto ao Conteúdo do 

Trabalho, os 

profissionais da área de 

enfermagem do HUAP 

encontram-se em níveis 

satisfatórios de QVT 

 

Compreensão da 

percepção do conteúdo 

do trabalho no setor de 

enfermagem em um 

hospital universitário 

pelos funcionários 

Abordagem de 

Hackman e Oldham 

sobre o conteúdo do 

trabalho 

Artigos em periódicos 

e eventos científicos; 

especialistas e 

profissionais de 

enfermagem do HUAP 

Quanto ao Contexto do 

Trabalho, os 

profissionais da área de 

enfermagem do HUAP 

encontram-se em níveis 

satisfatórios de QVT?  

 

Compreensão da 

percepção do contexto 

do trabalho no setor de 

enfermagem em um 

hospital universitário 

pelos funcionários 

Abordagem de 

Hackman e Oldham 

sobre o contexto do 

trabalho   

Artigos em periódicos 

e eventos científicos; 

especialistas e 

profissionais de 

enfermagem do HUAP 

Estão os profissionais 

da área de enfermagem 

do HU em busca de 

crescimento 

profissional? 

 

Analisar a diversidade 

da percepção da QVT 

entre setores de 

enfermagem em um 

hospital universitário 

pelos funcionários 

A diferença da 

percepção de grupos 

distintos em uma 

atividade de mesma 

natureza sob conteúdo e 

contexto 

Artigos em periódicos 

e eventos científicos; 

especialistas e 

profissionais de 

enfermagem do HUAP 

Há diversidade de 

percepção da QVT 

entre profissionais da 

área de enfermagem do 

HUAP lotados em 

diferentes setores? 

 

Compreensão da 

expectativa de 

crescimento 

profissional do pessoal 

de enfermagem 

 

A expectativa de 

crescimento 

profissional como um 

dos elementos 

formadores da 

percepção da qualidade 

de vida no trabalho 

Artigos em periódicos 

e eventos científicos; 

especialistas e 

profissionais de 

enfermagem do HUAP 
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4.1 Tipos de pesquisa  

Eco (1985) considera que “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” e que ela 

é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para se responder a um determinado 

problema. De acordo com Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois critérios 

básicos: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. Quanto aos fins, a pesquisa em tela é de 

caráter descritivo, buscando avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho de profissionais de enfermagem. 

Para autora Vergara (2007), a pesquisa descritiva expõe características específicas de grupos ou de 

uma determinada população, em nosso caso profissionais de enfermagem. Quantos aos meios de 

investigação, trata-se um estudo de caso, de modo que limita-se aos profissionais de enfermagem do 

HUAP.  

Faz parte desta pesquisa a abordagem bibliográfica, principalmente para se compor a 

fundamentação teórico-metodológica. Neste sentido, desenvolveu-se um estudo sistematizado baseado 

artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais, embora se tenha feito uma 

busca abrangente envolvendo livros, teses e dissertações, estas fontes foram consideradas importantes 

de serem referenciadas no texto, em outras partes que não a revisão da literatura. Os dados da 

instituição foram obtidos pela análise documental no HUAP e na própria UFF. 

A parte analítica da pesquisa é de natureza tanto quantitativa quanto qualitativa. Em relação ao 

quantitativo, foi utilizado o questionário fechado de Diagnóstico do Trabalho (Job Diagnostic Suwey) 

com uma versão brasileira customizada pelo autor para o setor de enfermagem do instrumento 

Diagnóstico do Trabalho de Hackman e Oldham, traduzida e adaptada por Pedroso (2014). Quanto ao 

qualitativo, foram realizadas entrevistas, pelo pesquisador, com o objetivo de complementar os 

resultados aferidos na pesquisa. Estas serão entrevistas abertas, coletando a opinião de supervisores ou 

encarregados ou dirigentes sobre os resultados compilados das respostas dos questionários. 

 

4.2 População e amostra da pesquisa  

O universo ou população deve ser entendido como um conjunto de elementos tais como: 

empresas, produtos e pessoas, que apresentam características que serão objeto de estudo (Vergara, 

2008). Neste sentido, o universo em questão são os 579 profissionais da área de enfermagem do 

HUAP. Neste universo se organizará uma amostragem por cotas, considerando a estrutura de 

profissões da enfermagem no HUAP. Assim, o dimensionamento foi baseado no tamanho da 

população de 579 profissionais, sendo 160 enfermeiros, 211 técnicos de enfermagem e 208 auxiliares 
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de enfermagem. Para o cálculo da amostra foram definidas as variáveis estatísticas segundo a 

literatura (Levine e Stephan, 2000): 

N = Tamanho da população; 

2z = Ponto da distribuição normal padrão; 

p = Proporção populacional da característica estudada  1q p  ; 

e = Erro de estimação. 

Assim, o total da amostra foi calculado como: 

2

2 2

. . .

( 1). . .

N z p q
n

N e z p q


 
  

Onde: 

n  = Quantidade da amostra (60) 

N  = Quantidade da população (579) 

p  = 0,5 

q  =0,5 

z  = 1,645 (90%  grau crítico de confiança) 

e  = 0,10 

Aplicando-se a formulação acima, calculou-se uma amostra de 60 profissionais. Dividindo-se esta 

amostra proporcionalmente ao número de profissionais em cada categoria se tem a seguinte 

distribuição da amostra: 16 enfermeiros, 22 técnicos de enfermagem e 22  auxiliares em enfermagem.  

 

4.3 Modelo de análise das dimensões básicas da tarefa 

O modelo desenvolvido por Hackman e Oldham (1975), adotado nesta dissertação, será o 

validado por Pedroso (2014).  O conjunto de variáveis que integram o modelo proposto são as 

seguintes: 
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 Conteúdo do Trabalho (Dimensões Essenciais do Trabalho) 

Variedade da Tarefa - Grau que o trabalho requer várias e diferentes habilidades, 

conhecimento e competências; 

Identidade da Tarefa - Grau em que o trabalho exige que a pessoa execute o trabalho do início 

ao fim; 

Significância da Tarefa - Grau em que o trabalho impacta na vida e no trabalho de outras 

pessoas, seja na organização ou externamente;  

Autonomia - Grau em que o trabalho fornece liberdade, independência, possibilidade  de 

programar as tarefas; 

Feedback intrínseco - Grau com que a execução do seu trabalho proporciona informações 

precisas      sobre  o seu desempenho; 

Feedback extrínseco - Grau que o trabalhador recebe informações claras dos seus supervisores 

ou colegas de trabalho como está o seu desempenho;  

Relações Interpessoais - Grau que o trabalho exige o contato, interação com colegas de 

trabalho. 

 Contexto do Trabalho (Estados Psicológicos Críticos) 

Significado Percebido do Trabalho - Grau em que o indivíduo percebe a tarefa como 

importante, valiosa quanto significativa; 

Responsabilidade pelos Resultados - Grau em que o indivíduo se sente pessoalmente 

responsável pelos resultados do trabalho que executa; 

Conhecimento dos Resultados - Grau em que o indivíduo conhece, entende como está 

desempenhado suas tarefas. 

 Percepção Geral dos Profissionais (Satisfação com o Trabalho) 

Satisfação Geral - Média global de satisfação do empregado em relação a tarefa; 

Motivação com o Trabalho - Grau em que o empregado está auto motivado para desempenhar 

suas tarefas; 
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Compensação (Pagamento) - Trata-se do salário e benefícios recebidos; 

Segurança - Está relacionada a estabilidade; 

Ambiente Social (Parceiros e Colegas) - Satisfação do indivíduo com quem ele se relaciona e 

convive no trabalho; 

Supervisão - Forma como a supervisão, gestores conduzem os trabalhos; 

Oportunidade de crescimento - Possibilidade de crescimento, desenvolvimento das 

habilidades, nível de desafio. 

 Necessidade de Crescimento Individual 

Características Desejadas - Presentes em um trabalho (desafiante, estimulador); 

Preferência de Emprego - Que tipo de trabalho se gostaria de ter em função do que é mais 

importante em um trabalho. 

Utilizando uma modelagem matemática simples que calcula a média de um conjunto de 

medições para cada dimensão do trabalho sendo analisada, se obtém os indicadores de QVT que 

servirão de base para a comparação e avaliação. A sistemática de cálculo está mostrada no item 4.4.2.  

 

4.4 Coletas de dados 

Esta parte do trabalho abordará os instrumentos e procedimentos utilizados da coleta de dados, 

tratamento dos dados.  

 

   4.4.1 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

O presente estudo foi baseado na abordagem em pesquisa quantitativa com seres humanos, 

amparada pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N˚ 196, de 10 de outubro de 1996, 

que está estruturado nos principais documentos internacionais que emanaram declarações e diretrizes 

sobre pesquisas que envolvem seres humanos. Para garantir a adequação às recomendações do CNS, e 

para realizar a pesquisa em instituições hospitalares com seres humanos, o trabalho foi submetido à 

Direção do Hospital que considerou a pesquisa como relevante e que o mesmo fosse submetido a 
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análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que se reúne uma vez por mês na Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/FM/UFF/ HUAP. 

Neste contexto, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado ao Centro de 

Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense (CCM/UFF), situado na região Sudeste do 

Brasil, é um dos principais hospitais universitários do Brasil, sua área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio 

de Janeiro, acaba sendo procurado e atende parte da população desse município. Do ano de 2014 e 

2015 foram  graduados cerca 172 médicos residentes, e atualmente em 2015, são 212 médicos 

residentes em atividades no HUAP. 

  Não apenas os estudantes de Medicina e Enfermagem realizam sua parte prática do curso, 

mas também os estudantes de Psicologia, Odontologia, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia 

e Serviço Social. Por este motivo o HUAP foi escolhido como pano de fundo para esta pesquisa. 

O CEP analisou todas as documentações do pesquisador e por cumprir todos os procedimentos 

internos solicitados, o projeto de pesquisa e o instrumento de pesquisa (questionário), foi aprovado em 

reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 2014, sobre registro CAAE: 

39148414.3.0000.5243, conforme (Apêndices). 

Como instrumento básico desta dissertação, será utilizado o questionário (Apêndice), visto que 

permitirá atingir uma amostra significativa de profissionais da área de enfermagem do HUAP. 

Segundo Keller e Kotler (2005), o questionário é a melhor maneira de chegar até as pessoas, as quais 

não responderiam a entrevistas pessoais, ou cujas respostas poderiam ser influenciadas pelo 

entrevistador. O questionário foi constituído por perguntas fechadas, com escala de respostas do tipo 

Likert, de cinco ou sete alternativas, compostas por 83 questões, divididas em sete seções e uma 

oitava seção que não avalia nenhuma variável, apenas fornece o perfil da amostra. A codificação das 

seções que fazem parte do diagnóstico do trabalho e as questões relativas a elas estão no Apêndices. 

 

4.4.2 Tratamento dos dados 

Para o alcance dos objetivos, cada uma das questões da pesquisa foi respondida em função da 

análise de indicadores calculados através da compilação dos questionários aplicados aos funcionários 

da área de enfermagem do HUAP, através de entrevista pessoal. Estas análises foram realizadas para o 

total da amostra e para estratos específicos a serem determinados. Por exemplo, Enfermeiros, 

Técnicos ou Auxiliares. Também se poderá considerar gênero: Masculino e Feminino. Assim como 
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outra segmentação que se mostre interessante. O cálculo será realizado segundo o sugerido na 

literatura (PEDROSO, 2014). A literatura sugere que os indicadores sejam calculados pela média 

aritmética simples entre todas as questões pertencentes ao aspecto em questão. As questões cuja escala 

de valor é invertida, para facilitar o entendimento do respondente, serão convertidas. Os números com 

pontos abaixo se referem aos itens do questionário. O número final de cada formulação matemática se 

refere ao número de itens sendo somados. Na formulação de cálculo a seguir os números que 

identificam as variáveis estão organizados segundo a Seção e o número da questão no Questionário 

aplicado aos profissionais. Quando a pergunta tem um sentido invertido, isto é, quanto maior o valor 

atribuído pelo respondente menor o impacto no trabalho, é colocado o índice i na identificação da 

pergunta. O procedimento de cálculo para as perguntas invertidas está nas observações sobre as 

variáveis invertidas, logo após as fórmulas de cálculo. Por exemplo na formulação  ( vide item a 

seguir): 

Satisfação Geral (PSG) = (3.3 + 3.9i + 3.13 + 5.2 + 5.8i) / 5 

A variável 3.3 equivale à média aritmética das respostas à pergunta 3 da Seção 3 do questionário ( 

Apêndice). No caso da variável 3.9i, esta equivale à média aritmética das respostas à pergunta 9 da 

Seção 3. No entanto, esta é uma variável invertida, assim a computação dos valores será considerando 

o valor de opções de respostas (7) mais um (1) menos o valor respondido. Caso um respondente 

escolha cinco (5) como resposta, o valor utilizado para o cálculo da média será oito (8) menos cinco 

(5) igual a três (3). O Apêndice apresenta a numeração das variáveis para cada uma das perguntas 

colocadas a seguir. 

a. Qual é a Percepção Geral dos Profissionais (PGP) da área de enfermagem do HUAP no que diz 

respeito à Qualidade de Vida no Trabalho? 

PGP = (PSG + PMT + PCP + PSE + PPC + PSU + POP) / 7 

Onde: 

PSG (Satisfação Geral) = (3.3 + 3.9i + 3.13 + 5.2 + 5.8i) / 5 

PMT (Motivação com o Trabalho) = (3.2 + 3.6 + 3.10 + 3.14i + 5.1 + 5.9) / 6 

PCP (Compensação Pagamento) = (4.2+4.9) / 2 

PSE (Segurança) = (4.1++4.11) / 2 

PPC (Ambiente Social/Parceiros e Colegas) = (4.4+4.7+4.12) / 3 
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PSU (Supervisão) = (4.5+4.8+4.14) / 3 

POP (Oportunidade de Crescimento = (4.3+4.6+4.10+4.13) / 4 

b. Quanto ao Conteúdo do Trabalho (CTR), os profissionais da área de enfermagem do HUAP se 

encontram em níveis satisfatórios de QVT 

CTR = (CVT + CIT + CST + CAU + CFI + CFE + CRI) / 7 

Onde: 

CVT (Variedade da Tarefa) = (1.4+2.1+2.5) / 3 

CIT (Identidade da Tarefa) = (1.3+2.3+2.11) / 3 

CST (Significância da Tarefa) = (1.5+2.8+2.14) / 3 

CAU (Autonomia) = (1.2+2.9+2.13)/ 3 

CFI (Feedback intrínseco) = (1.7+2.4+2.12)/ 3 

CFE (Feedback extrínseco) = (1.6+2.7+2.10) / 3 

CRI (Relações Interpessoais) = (1.1+2.2+2.6) / 3 

c. Quanto ao Contexto do Trabalho, os profissionais da área de enfermagem do HUAP se encontram 

em níveis satisfatórios de QVT?  

CTR = (CST + CRR + CCR) / 3 

Onde: 

CSPT (Significado Percebido do Trabalho) = (3.4+3.7+5.3+5.6) / 4 

CRR (Responsabilidade pelos Resultados) = (3.1+3.8+3.12+3.15+5.4+5.7) / 6 

CCR (Conhecimento dos Resultados) = (3.5+3.11+5.5+5.10) / 4 

d. Estão os profissionais da área de enfermagem do HUP em busca de crescimento profissional? 

NCI = (NCD* + NPE*) / 2 

Onde: 
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NCD (Características Desejadas) = (6.2+6.3+6.6+6.8+6.10+6.11+6.1+6.4+6.5+6.7+6.9) / 11 

NPE (Preferência de Emprego) = (7.1+7.5+7.7+7.10+7.11+7.12+7.2+7.3+7.4+7.6+7.8+7.9) / 

12 

e. Há diversidade de percepção da QVT entre profissionais da área de enfermagem do HUAP lotados 

em diferentes setores? 

 A resposta a esta pergunta será obtida pela Comparação dos resultados por estratos específicos 

(Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares ou Masculino e Feminino) 

Sobre as variáveis invertidas e os cálculos, observam-se que: 

 Quanto a simbologia/representação, o superscrito i assinalado após cada variável, indica que 

esta é uma Variável invertida. Já o símbolo * assinala como as variáveis serão calculadas.   

*Cálculo dos escores do Diagnóstico do Trabalho. 

 Os escores dos aspectos do Diagnóstico do Trabalho são obtidos por meio da média aritmética 

simples entre as respostas das questões pertencentes a cada aspecto.  

 Na comparação dos resultados entre os aspectos, deve-se atentar para a escala e para os valores 

invertidos de respostas utilizadas nas seções. As seções 6 e 7 do questionário apresentam uma 

escala de respostas diferenciada das demais. 

 Para o cálculo dos escores dos aspectos do Diagnóstico do Trabalho deve ser levada em 

consideração a conversão das questões cuja escala de respostas é invertida. Nesse caso, a 

conversão deve ser procedida através da subtração da resposta de n+1, em que n representa o 

número de itens da escala de respostas. 

 Para as seções 1, 2, 3, 4 e 5, que apresentam escala de respostas de sete alternativas, a 

conversão das questões invertidas é realizada a partir da subtração da resposta de oito unidades 

(8-X). A seção 6 não apresenta questões cuja escala de respostas seja invertida. Todavia, 

apresenta uma escala de resposta de sete itens, diferenciada das demais. Para a conversão para 

uma escala de 1 a 7 deve-se subtrair três unidades do número assinalado na resposta. Na seção 

7, que apresenta uma escala de respostas de cinco alternativas, deve-se subtrair a resposta de 

seis unidades (6-X). 

 O escore do indicador necessidade de crescimento individual é calculado a partir da média 

aritmética simples entre os escores de ambas as modalidades que compõem a categoria 
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(características desejadas e preferência de emprego). Para tanto, é preciso converter as 

respostas das questões da seção 7 para uma escala variante entre 1 e 7, por meio da 

multiplicação da resposta por 1,5, seguida de uma subtração de 0,5 do produto da 

multiplicação. 
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5 COLETA DE DADOS 

Neste capítulo se descreve as características do objeto de estudo (HUAP), assim como as 

variáveis demográficas funcionais da amostra. 

 

5.1 Sobre o objeto de Estudo: Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP 

 Conforme descrito por Monteiro (1981), muito embora se emancipasse do Rio de Janeiro em 

1819, quando se transformou em Vila Real da Praia Grande, e apesar de cidade e capital de Província 

desde 1835, Niterói permaneceu longo tempo sem possuir hospital ou casa de saúde, quer particulares, 

quer mantidas pelo governo. Este, num tempo em que as epidemias eram constantes e devastadoras, 

mantinha apenas um cirurgião público, pago pelas câmaras (assim mesmo só as mais importantes) e 

certo número de vacinadores, remunerados com 200 a 400 mil réis anuais (20 a 40 centavos, em 

moeda corrente) dependendo da importância do lugar.  

Ainda segundo Monteiro (1981) entretanto, a população praticamente duplicara desde a 

criação da Vila até sua elevação à cidade. Aumentava apenas o número de vacinadores e melhoraram-

se as condições de prevenção com o estabelecimento de um Instituto Vacínico, mas o setor de 

assistência permanecia deficitário. Os alienados eram remetidos para o Hospício de Dom Pedro II, da 

Santa Casa do Rio de Janeiro; os oficiais e praças da Polícia Militar eram os únicos que possuíam um 

serviço específico de assistência, mantido na própria enfermaria do quartel. Os presos tinham também 

sua enfermaria, na casa de detenção cuidando deles o cirurgião da Câmara. E os outros que se tratasse 

com seus médicos particulares, ou, em casos graves, atravessassem a baía em busca de assistência 

melhor no Rio de Janeiro. 

No entanto, até a década de 1940, a rede de assistência hospitalar na cidade de Niterói contava 

com três unidades: o Hospital São João Batista, a Maternidade do Barreto e o Posto de Serviços 

Urgentes. Visando dar resolutividade as lacunas na assistência à saúde no município de Niterói, fora 

organizado um plano para a construção de um hospital de grande porte na cidade.  Em 1951 é 

inaugurado o Hospital Antônio Pedro. Desta forma, ao ser inaugurado este possuía como entidade 

mantenedora o próprio município de Niterói, porém, também contava com verbas obtidas por meio da 

cobrança de serviços médicos prestados a população. Anos após a prefeitura proibiu a cobrança desses 

serviços o que, com o tempo, fez com que o hospital fechasse suas portas por falta de recursos. Após 

alguns anos foi reaberto para funcionar apenas de forma emergencial, porém a região necessitava de 

um hospital de grande porte que suportasse a demanda e, além disso, fosse de localização centralizada. 

Após enfrentar mais um fechamento foi realizada uma mobilização que englobou docentes e discentes 
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da Universidade Federal Fluminense, na qual acarretou na doação do Hospital Municipal a 

Universidade transformando-o assim no Hospital Universitário Antônio Pedro.   

Características do HUAP 

• Hospital Universitário Público Federal 

• Contratualização de atendimento 100% SUS. 

• Mantenedora: Universidade Federal Fluminense (Autarquia/MEC). 

• Perfil de Atendimento: assistência em média e alta complexidade. 

• Referência do SUS para o atendimento de Alta Complexidade da região Metropolitana II, que 

compreende os municípios de Niterói, São Gonçalo, Marica, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva 

Jardim, abrangendo aproximadamente dois milhões de habitantes. 

• Campus Universitário. 

• Atendimento Ambulatorial Especializado. 

• Atendimento de Urgência e Emergência regulado e referenciado. 

• Atendimento de Internação Hospitalar priorizando a média e alta complexidade. 

• Ensino: Graduação, Pós-Graduação e Residência Médica e Multiprofissional 

• Pesquisa 

 

5.2 Enfermagem do Antônio Pedro 

Os profissionais de enfermagem representam importante segmento nos recursos humanos 

dentro das instituições hospitalares. No desenho organizacional, a equipe de enfermagem do hospital 

universitário é subordinada à Diretoria de Enfermagem (DE/HU), a qual é diretamente ligada ao 

Diretor Geral do hospital. 

A diretoria de Enfermagem, inserida no Organograma da Direção Geral do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, compõe um dos três segmentos de Gestão executiva do HUAP. Para 

cumprimento de suas funções conta com uma equipe de enfermeiros nas funções de Supervisão, 

Gerência e Assistência de Direção. 
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Atualmente, o quadro de funcionários de Enfermagem do HUAP é composto por 160 

enfermeiros, 211 técnicos de enfermagem, 208 auxiliares de enfermagem e 11 atendentes de 

enfermagem. No momento, estão em tramitação 02 concursos públicos para provimento do déficit de 

profissionais de enfermagem do HUAP. 

 

5.2.1 Dados coletados: Variáveis demográficas e funcionais da amostra 

Conforme tratado no item 4.2 de metodologia da pesquisa, a amostra ficou em 60 profissionais 

divididos em três categorias: enfermeiros, técnicos e auxiliares. No item 5.2.2 foram contempladas 

informações sobre perfil dos respondentes, com questões que tratam sobre categoria, sexo, faixa 

etária, estado civil, filhos, escolaridade, unidade que estão alocados no hospital, se ocupa função 

gerencial, renda salarial, em que nível do cargo estão no hospital, quanto tempo trabalha no hospital e 

por fim há quanto tempo trabalha na função. Esta discriminação mais detalhada do perfil dos 

respondentes irá permitir uma análise mais rica da percepção da QVT pelos diversos grupos. Uma 

pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) divulgada em 06/05/2015, traça o perfil da enfermagem no Brasil. Esta 

pesquisa servirá de parâmetro para a análise do perfil da amostra no HUAP.  

Um primeiro ponto apontado é a composição das categorias profissionais atuando no setor. A 

pesquisa aponta que 80% são Técnicos e Auxiliares e 20% de enfermeiros.  

 

5.2.2 Análises do perfil da amostra no HUAP 

A distribuição da amostra do HUAP se aproxima desta estatística com cerca de 73% de 

Técnicos e Auxiliares e cerca de 27% de Enfermeiros. O Gráfico 1 mostra a distribuição por categoria 

da amostra do HUAP. 
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Gráfico 1: Distribuição dos profissionais por categoria 

De acordo com os resultados obtidos dos 60 entrevistados, 37 são do sexo feminino e 23 são 

do sexo masculino. O Gráfico 2 mostra o percentual de participação de cada gênero na amostra. Neste 

gráfico é possível verificar que a prevalência de profissionais da área de enfermagem, tem um nível de 

concentração maior no sexo feminino. A prevalência do sexo feminino no setor de enfermagem é uma 

tendência mundial, segundo dados de pesquisa de referência citada acima (84,6%). No entanto existe 

uma tendência à masculinização da categoria, verificada a partir de 1990. Este fato fica confirmado 

nos dados da pesquisa, onde o percentual da presença feminina, ainda dominante, está abaixo do 

índice nacional. 

 

Gráfico 2: Caracterização segundo o sexo 
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O Gráfico 3 apresenta a distribuição percentual por faixa etária. Segundo a pesquisa citada 

acima os profissionais da área de enfermagem iniciam suas carreiras com 18 anos nos níveis de 

Auxiliares e Técnicos, e com 22 anos no nível de enfermeiros, verificando-se que alguns atuam na 

área até os 80 anos. No caso estudado se constata um pequeno número de profissionais até 30 anos, 

cerca de 10%. Nota-se uma pequena população jovem atuante na área de enfermagem do hospital, isto 

pode ser atribuído à dificuldade de acesso ao trabalho no serviço público e ao baixo nível de 

renovação observado nos últimos anos. Desta forma, se observa um quadro de profissionais mais 

maduros na profissão, com cerca de 40% acima de 45 anos. 

 

Gráfico 3: Caracterização segundo a faixa etária 

O Gráfico 4 apresenta que, na amostra da pesquisa, a maioria dos profissionais pesquisados são 

casados. Alguns poucos profissionais declararam mais de um estado civil, como: divorciado ou 

desquitado e casado. Este fato leva a que a soma dos percentuais chegue a um pouco mais do que 

100%.  Além de maior parte dos profissionais da área de enfermagem serem casados o gráfico 5 

mostra que a grande maioria tem filhos (75%). Assim, se juntarmos as características apresentadas, 

pode-se dizer que a maioria dos profissionais da área de enfermagem são mulheres, estão na faixa 

acima de 30 anos, são casados e possuem filhos. 
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Gráfico 4: Caracterização segundo estado civil 

 

 

Gráfico 5: Caracterização segundo filhos 

Segundo dados da pesquisa realizada pela FIOCRUZ/COFEN, os profissionais da área de 

enfermagem anseiam pela qualificação, os dados também mostram que os níveis técnicos e auxiliares 

apresentam nível acima do exigido para o desempenho da função. Cerca de 20% reportaram nível 

superior incompleto, enquanto 11,7% concluíram a graduação. Em relação à pesquisa realizada no 

HUAP, os dados da amostra pesquisada confirmam que de fato estes profissionais buscam o 

aprimoramento de nível de capacitação e qualificação, levando alguns a cursarem uma Pós-graduação 

em nível de Mestrado, mesmo quando eles se encontram em cargos no nível de técnico ou auxiliar no 

HUAP. Embora, na pesquisa não se tenha observado profissionais com nível de doutorado, se tem 
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informações informais de pessoas que pretendem ou estão matriculados em Curso de Doutorado. Este 

anseio de se qualificar se justifica pelo fato da maioria ser servidor, e o nível elevado de capacitação 

tem impacto positivo na sua remuneração. O Gráfico 6 mostra os resultados relacionados a todos 

níveis de escolaridade. A grande maioria dos profissionais de enfermagem possui nível superior 

(63,32%). Em breve os 11,67% com nível superior incompleto irão se juntar a esse grupo. 

 

Gráfico 6: Caracterização segundo escolaridade 

A pesquisa foi realizada entre treze setores do hospital, de acordo com a possibilidade dos 

respondentes poderem participar da pesquisa em dado momento de disponibilidade. Desta forma, ela 

não reflete o tamanho dos setores no HUAP. O Gráfico 7 representa os setores que estes profissionais 

são lotados. Embora a maioria seja lotada somente em um setor, houve um percentual acima de 100%, 

tal fato se justifica que alguns deles exercem a sua função em mais de um setor.  A pesquisa buscou 

identificar também, se tais profissionais exercem função gerencial, de acordo com percentual a 

maioria deles não exerce este tipo de função, conforme Gráfico 8. 
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Gráfico 7: Caracterização segundo setores funcional de lotação 

 

 

Gráfico 8: Caracterização segundo função gerencial 

Os dados fornecidos pela FIOCRUZ/COFEN em relação à renda salarial revelaram que 1,8% 

de profissionais recebem menos de um salário mínimo por mês, 16,8% recebem a renda mensal de até 

R$1.000,00. Os setores privados e filantrópicos são os que mais praticam salários com valores de até 

R$1.000,00, não ultrapassando a média mensal de R$ 2.000,00. No caso do HUAP, apresentado no 

Gráfico 9, a pesquisa focou somente na renda recebida pelos serviços prestados ao hospital. No HUAP 

não se observou profissionais recebendo menos de R$ 2.000,00. 46,67% recebem entre R$ 2.000,00 e 

R$ 4.000,00. Os demais recebem acima de R$ 4.000,00.  Estes profissionais estão entre os mais 

antigos na instituição ou são da categoria de enfermeiros. 
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Gráfico 9: Caracterização segundo faixa salarial 

O Gráfico 10 apresenta o percentual de participação dos profissionais do HUAP segundo nível 

do cargo. Em relação ao nível de cargo a maior parte dos profissionais da área de enfermagem 

encontra-se no nível de cargo médio. Embora, este percentual seja grande e se relaciona aos 

profissionais que trabalham a menos de 5 anos, tal fato se justifica pelo critério adotado pelo hospital 

há mais de 7 anos para entrada de novos servidores da área de saúde, os quais são contratados por 

regime de contrato temporário, que não passam dos 2 anos e meio e só poderão fazer novo concurso 

após 2 anos do término do primeiro concurso. Neste ano de 2015, foi aberto um novo edital para duas 

novas contratações na área de saúde, das vagas disponíveis estão para os profissionais da área de 

enfermagem de nível técnico. Percebe-se na pesquisa que embora a grande maioria dos profissionais 

possua nível superior de escolaridade, uma boa parte deles exerce cargos de nível médio, como 

observados na pesquisa FIOCRUZ/COFEN. 
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Gráfico 10: Caracterização segundo nível do cargo 

 O Gráfico 11 mostra que existe uma distribuição dos profissionais por tempo de trabalho no 

hospital. Não se percebe uma concentração exagerada no tempo acima de 25 anos. No entanto, a 

situação não pode ser considerada tranquila para o setor de enfermagem com relação a possibilidade 

de aposentadoria, pois existe uma predominância de mulheres que podem se aposentar mais cedo, 

ainda com a possibilidade do benefício da insalubridade.  

 

Gráfico 11: Caracterização segundo tempo de trabalho no hospital 

 Observa-se no Gráfico 12 que a grande maioria dos profissionais do hospital tem mais de 10 

anos de experiência na função. Parece não haver muita mobilidade em relação a função.  
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Gráfico 12: Caracterização segundo tempo de experiência na função 

A amostra do HUAP tem várias características comuns com a população observada na 

pesquisa FIOCRUZ/COFEN. No entanto, por se tratar de um hospital público, possui algumas 

características singulares de organizações públicas. Mesmo assim, comunalidades ajudam à 

generalização dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Este capítulo contempla os resultados da aplicação da metodologia apresentada no capítulo 4 

do Modelo de Análise das Dimensões Básicas da Tarefa Hackman e Oldham (1975). Nesta etapa 



50 
 

serão feitos os cálculos dos indicadores do modelo, que servirão de base para a discussão e para se 

responder as cinco perguntas norteadoras da pesquisa. Para facilitar a análise dos resultados, neste 

trabalho irá utilizar as faixas de nível de satisfação sugeridas por Mourão (2004), que envolvem o 

nível de satisfação de cada dimensão analisada: as faixas entre 1,0 e 2,9 indicam nível insatisfatório; 

de 3,0 a 4,9 indicam nível pouco satisfatório, enquanto que a faixa entre 5 e  5,9 indicam nível 

satisfatório e entre 6,0 e 7,0 a variável está em nível bastante satisfatório. Como estamos trabalhando 

com duas casas decimais, a análise no texto utilizará os valores médios observados com 

arredondamento para uma casa decimal.  

A primeira etapa da análise aborda o contexto geral de toda a amostra de 60 profissionais da 

área de enfermagem do HUAP. Em seguida serão discutidos os resultados considerando as diversas 

categorias definidas no perfil dos respondentes, apresentadas no item 5.4. A análise do perfil dos 

respondentes sugeriu que fossem definidas categorias além da classificação por setores de lotação. A 

síntese das discussões será apresentada na conclusão desta dissertação. Na discussão dos resultados 

serão focados aspectos que poderão orientar a definição de um processo de melhoria da QVT no setor 

de enfermagem do HUAP, uma vez que a observação da classificação já indica a percepção do nível 

de satisfação em relação a cada dimensão analisada. 

 

6.1 Variáveis da Qualidade de Vida no Trabalho – Modelo das dimensões básicas da tarefa 

Os resultados da aplicação da metodologia de análise para o total da amostra são apresentados 

na Tabela 1. Na Figura 1 se apresenta um gráfico de barra das médias das variáveis consideradas na 

análise. Pode-se observar na Tabela 1 que a média geral de três dimensões: percepção geral, conteúdo 

e contexto do trabalho indicam que os profissionais da área de enfermagem classificaram o nível 

destas dimensões na faixa entre 5 e 6, isto é, em nível satisfatório.  Já em relação à necessidade de 

crescimento individual a faixa ficou entre 3,0 a 4,9, isto é, pouco satisfatório. Esta média demonstra 

que estes profissionais não visualizam ou não buscam perspectivas de crescimento no HUAP. Tal fato 

deve estar associado à permanência na mesma função por um longo período de tempo, como pode ser 

observado no Gráfico 11 do Capítulo 5. Outra análise que pode ser considerada, que é do 

conhecimento do pesquisador, mas não está expressa nos dados, é a do fato de ser uma organização 

pública que não apresenta muitas oportunidades de crescimento nas carreiras, se não a mudança de 

nível na mesma função. Na Tabela 1 se observa que os desvios padrão das dimensões do modelo são 

pequenos, mostrando uma concentração forte em torno da média. Assim, não se observa coeficientes 

de variação acima de 36%, sendo que 12 entre 19 estão abaixo de 20%. Embora se perceba uma 

concentração forte em torno da média, se observam que alguns profissionais têm opinião bastante 
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divergente se considerado os valores mínimos e máximos atribuídos em cada dimensão. Desta forma, 

em várias dimensões se observa amplitudes iguais ou maiores que 5 em um intervalo de 6 unidades.  

Tabela 1:  Dimensões da qualidade de vida no trabalho – Total da amostra 

DIMENSÃO MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 

DP 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 

(DP/Média em %) 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais 5,16 1,08 21,56 2,51 6,88 4,36 

Satisfação geral 5,18 0,98 19,00 2,00 6,80 4,80 

Motivação com o trabalho 5,28 0,68 12,84 3,17 6,67 3,50 

Pagamento e outras compensações 4,43 1,56 35,21 1,50 7,00 5,50 

Segurança no trabalho 5,25 1,59 30,19 1,50 7,00 5,50 

Parceiros e colegas de trabalho 5,91 0,59 9,97 4,33 7,00 2,67 

Supervisão 4,77 1,32 27,63 2,33 6,67 4,33 

Oportunidade de crescimento 5,30 0,85 16,08 2,75 7,00 4,25 

Conteúdo do Trabalho 5,14 1,02 20,56 2,48 6,86 4,38 

Variedade da tarefa 4,58 0,89 19,42 1,67 6,67 5,00 

Identidade da tarefa 4,38 1,30 29,65 2,00 7,00 5,00 

Significância da tarefa 6,09 1,00 16,46 2,00 7,00 5,00 

Autonomia 4,51 0,97 21,44 2,00 6,33 4,33 

Feedback intrínseco 5,48 0,91 16,62 3,67 7,00 3,33 

Feedback extrínseco 4,63 1,29 27,84 2,67 7,00 4,33 

Relações interpessoais 6,32 0,79 12,46 3,33 7,00 3,67 

Contexto do Trabalho 5,06 0,91 18,03 2,94 6,67 3,72 

Significado do trabalho 5,38 1,16 21,66 3,00 7,00 4,00 

Responsabilidade pelos resultados 5,18 0,72 13,89 3,33 6,50 3,17 

Conhecimento dos resultados 4,62 0,86 18,54 2,50 6,50 4,00 

Necessidade de Crescimento Individual 4,09 0,74 17,60 1,96 5,25 3,29 

Características desejadas 5,55 1,05 18,93 2,17 7,00 4,83 

Preferência de emprego 2,63 0,43 16,27 1,75 3,50 1,75 
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Figura 1: Média das dimensões da qualidade de vida no trabalho – total da amostra 

Na Figura 1 se observa que um componente (último da lista), a Preferência de emprego ficou 

abaixo de 3. Este item em particular mostra que os profissionais da área preferem um emprego com 

atribuições bem definidas, onde haja reconhecimento do trabalho bem feito. No entanto, quanto às 

Características desejadas já existe uma perspectiva de um trabalho mais desafiante e inovador. Assim 

a dimensão Necessidade de Crescimento Individual é onde se observa a maior contradição entre os 

respondentes. Acima de 6 observamos duas dimensões, A significância da tarefa e Relações 

interpessoais. Isto mostra que os profissionais têm em mente que o seu trabalho tem impacto 

importante na vida de outras pessoas e que o relacionamento é fator fundamental nos resultados do 

trabalho. Na sua grande maioria, as classificações dos respondentes ficaram entre 4 e 6. Isto resultou 

que as dimensões consolidadas de Percepção Geral, de Conteúdo e Contexto se posicionassem um 

pouco acima de 5, o que significa próximo ao nível inferior do nível Satisfatório. Tendo em vista que 

a dimensão de Necessidade de Crescimento Individual ficou na média do Pouco Satisfatório, isto é 

próximo a 4. Assim, pode-se dizer que existe um risco de se sair da categoria, atualmente dominante, 

Satisfatório para o nível Pouco Satisfatório. Particularmente as dimensões abaixo de 5 seriam aquelas 

a serem priorizadas em uma ação de melhoria da QVT. Os resultados em relação à Necessidade de 
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Crescimento Individual são semelhantes em todas as categorias, sendo assim, não será comentada em 

cada categoria. 

Esta parte do trabalho apresenta os resultados dos dados descritivos e comparativos por média 

das dimensões da qualidade de vida no trabalho analisadas em separado segundo o perfil respondido 

pelos profissionais de enfermagem que fizeram parte da amostra do HUAP.  Esta distribuição foi feita 

segundo a categoria de profissionais: enfermeiros, técnicos e auxiliares; por sexo; por idade; estado 

civil; escolaridade; setores de lotação denominados categorias 1, 2 e 3; renda salarial; nível do cargo; 

tempo de trabalho no hospital e o tempo de experiência na função.  O Apêndice apresenta os 

resultados detalhados, à semelhança da Tabela 1 e Figura 1, da análise das diversas categorias 

definidas no perfil dos respondentes. 

A Tabela 2 apresenta as médias das dimensões de QVT por categoria. Pode-se observar que os 

enfermeiros apresentam médias maiores de satisfação do que os demais profissionais. Os Técnicos 

apresentam as categorias consolidadas de percepção Geral, Conteúdo e Contexto abaixo de 5, o que 

significa Pouco Satisfatório, embora na sua faixa superior, próximo a 5. Para os Auxiliares ocorre uma 

classificação semelhante à dos Técnicos com relação ao Conteúdo e Contexto do Trabalho. Isto sugere 

a necessidade de se focar estas duas dimensões e estas duas categorias profissionais para a melhoria da 

QVT do setor de enfermagem. O Feedback extrínseco parece ser uma unanimidade de ser melhorado, 

da mesma forma o Conhecimento dos resultados no Contexto do Trabalho. Supervisão é outra 

dimensão que é apontada como de forma unanime como pouco satisfatória. 

Tabela 2: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por categoria 

DIMENSÃO Enfermeiros Técnicos Auxiliares 

Percepção Geral dos Profissionais 5,39 4,97 5,18 

Satisfação geral 5,21 5,20 5,14 

Motivação com o trabalho 5,44 4,95 5,49 

Pagamento e outras compensações 5,13 4,25 4,11 

Segurança no trabalho 5,63 4,70 5,52 

Parceiros e colegas de trabalho 5,98 5,86 5,89 

Supervisão 4,88 4,73 4,74 

Oportunidade de crescimento 5,50 5,08 5,38 

Conteúdo do Trabalho 5,60 4,99 4,96 

Variedade da tarefa 5,13 4,27 4,48 

Identidade da tarefa 5,00 4,56 3,74 

Significância da tarefa 6,54 5,82 6,05 

Autonomia 5,33 4,32 4,11 

Feedback intrínseco 5,58 5,15 5,74 

Feedback extrínseco 4,96 4,68 4,35 

Relações interpessoais 6,69 6,12 6,24 

Contexto do Trabalho 5,36 4,96 4,93 

Significado do trabalho 5,81 5,25 5,19 

Responsabilidade pelos resultados 5,44 5,10 5,06 

Conhecimento dos resultados 4,84 4,53 4,55 
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DIMENSÃO Enfermeiros Técnicos Auxiliares 

Necessidade de Crescimento Individual 4,31 3,90 4,12 

Características desejadas 6,02 5,35 5,42 

Preferência de emprego 2,60 2,45 2,83 

 

A Tabela 3 apresenta a média das dimensões da QVT por sexo. Observa-se na tabela que de 

forma geral os homens se mostram com nível de satisfação inferior ao das mulheres. Como visto no 

perfil dos profissionais de enfermagem da pesquisa da COFEN/FIOCRUZ descrito na Capítulo 5, o 

setor de enfermagem está em processo de masculinização. Talvez este seja um dos motivos da menor 

satisfação. No entanto, se observa que os pontos de menos satisfação coincidem em várias dimensões. 

Por exemplo, na Percepção Geral se observa as dimensões Pagamento e outras compensações, 

Satisfação geral e supervisão. No Conteúdo do Trabalho, se observa Variedade da tarefa, Identidade 

da tarefa, autonomia e Feedback extrínseco. No Contexto do Trabalho se observa o Conhecimento dos 

resultados.  

Tabela 3: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por sexo 

DIMENSÃO Homens Mulheres 

Percepção Geral dos Profissionais 5,03 5,24 

Satisfação geral 4,97 5,31 

Motivação com o trabalho 5,18 5,34 

Pagamento e outras compensações 4,11 4,64 

Segurança no trabalho 5,39 5,16 

Parceiros e colegas de trabalho 5,88 5,92 

Supervisão 4,45 4,97 

Oportunidade de crescimento 5,24 5,34 

Conteúdo do Trabalho 4,95 5,26 

Variedade da tarefa 4,51 4,62 

Identidade da tarefa 4,04 4,59 

Significância da tarefa 5,91 6,21 

Autonomia 4,23 4,68 

Feedback intrínseco 5,48 5,49 

Feedback extrínseco 4,33 4,82 

Relações interpessoais 6,17 6,41 

Contexto do Trabalho 4,87 5,18 

Significado do trabalho 5,04 5,59 

Responsabilidade pelos resultados 5,24 5,14 

Conhecimento dos resultados 4,33 4,80 

Necessidade de Crescimento Individual 4,17 4,04 

Características desejadas 5,59 5,53 

Preferência de emprego 2,75 2,55 

  

A Tabela 4 apresenta a média das dimensões da QVT por idade. Os profissionais acima de 45 

anos apresentam um nível de Satisfação Geral Maior que os mais jovens. No entanto, Pagamento e 

outras compensações e Supervisão continuam sendo os pontos de menor satisfação. Com relação a 
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Conteúdo do Trabalho, Variedade e Identidade a tarefa, Autonomia e Feedback extrínseco estão entre 

itens abaixo de 5 para todas as faixas de idade consideradas. Com relação ao Contexto do Trabalho a 

Faixa de mais de 35 a 45 anos considerou este Pouco Satisfatório, principalmente no que se refere ao 

Conhecimento dos resultados.  

Tabela 4: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por idade 

DIMENSÃO Até 35 anos 
Mais de 35 a 45 

anos 
Acima de 45 anos 

Percepção Geral dos Profissionais 5,06 5,03 5,31 

Satisfação geral 5,06 5,00 5,38 

Motivação com o trabalho 5,21 5,23 5,35 

Pagamento e outras compensações 4,23 4,52 4,46 

Segurança no trabalho 4,77 5,10 5,62 

Parceiros e colegas de trabalho 5,92 5,78 6,00 

Supervisão 4,74 4,59 4,94 

Oportunidade de crescimento 5,48 5,00 5,45 

Conteúdo do Trabalho 5,19 5,12 5,13 

Variedade da tarefa 4,56 4,56 4,60 

Identidade da tarefa 4,72 4,11 4,42 

Significância da tarefa 6,10 6,25 5,96 

Autonomia 4,46 4,51 4,54 

Feedback intrínseco 5,41 5,48 5,53 

Feedback extrínseco 4,74 4,56 4,64 

Relações interpessoais 6,33 6,41 6,23 

Contexto do Trabalho 5,04 4,87 5,22 

Significado do trabalho 5,46 5,00 5,64 

Responsabilidade pelos resultados 5,19 5,09 5,24 

Conhecimento dos resultados 4,46 4,52 4,78 

Necessidade de Crescimento Individual 4,38 3,92 4,09 

Características desejadas 6,21 5,27 5,46 

Preferência de emprego 2,55 2,56 2,72 

 

A Tabela 5 apresenta a média das dimensões da QVT por estado civil. O grupo de Casados 

apresenta um maior nível de satisfação que o grupo Outros. As Dimensões consideradas como Pouco 

Satisfatória, de forma geral, coincidem com as avalições das categorias já analisadas. Um fato 

relevante é a intensidade da classificação dos respondentes, que fizeram com que a Satisfação Geral e 

o Contexto do Trabalho do grupo Outros ficasse no nível Pouco Satisfatório.  

Tabela 5: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por estado civil 

DIMENSÃO Casados Outros 

Percepção Geral dos Profissionais 5,32 4,94 

Satisfação geral 5,25 5,08 

Motivação com o trabalho 5,31 5,23 

Pagamento e outras compensações 4,71 4,04 

Segurança no trabalho 5,50 4,90 

Parceiros e colegas de trabalho 6,04 5,72 

Supervisão 4,94 4,53 
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DIMENSÃO Casados Outros 

Oportunidade de crescimento 5,47 5,06 

Conteúdo do Trabalho 5,20 5,06 

Variedade da tarefa 4,63 4,51 

Identidade da tarefa 4,43 4,31 

Significância da tarefa 6,19 5,96 

Autonomia 4,58 4,41 

Feedback intrínseco 5,46 5,52 

Feedback extrínseco 4,66 4,60 

Relações interpessoais 6,45 6,13 

Contexto do Trabalho 5,18 4,89 

Significado do trabalho 5,61 5,06 

Responsabilidade pelos resultados 5,21 5,13 

Conhecimento dos resultados 4,73 4,47 

Necessidade de Crescimento Individual 4,11 4,06 

Características desejadas 5,54 5,57 

Preferência de emprego 2,69 2,55 

 

A Tabela 6 apresenta a média das dimensões da QVT por escolaridade. De forma geral, os 

profissionais com maior nível de escolaridade apresentam maior nível de satisfação em todas as 

dimensões. Exceção se deu no Contexto do Trabalho para os profissionais que estão entre o segundo 

grau completo e o Lato sensu incompleto. No entanto, o Conhecimento dos resultados continua sendo 

o item de Pouca Satisfação para os três níveis de escolaridade considerados. Os profissionais Até 2 

grau completo apresentam em algumas dimensões classificações abaixo de 4, são elas: Pagamento e 

outras compensações, Identidade da tarefa e Autonomia. Este resultado indica necessidade de 

melhoria específica para esse grupo.   

Tabela 6: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por escolaridade 

DIMENSÃO 
Até 2 grau 

completo 

Lato sensu 

incompleto 

Mestrado 

Completo 

Percepção Geral dos Profissionais             4,93              5,13           5,35  

Satisfação geral             5,19              5,21           5,15  

Motivação com o trabalho             5,27              5,14           5,43  

Pagamento e outras compensações             3,10              4,74           5,02  

Segurança no trabalho             5,17              5,07           5,50  

Parceiros e colegas de trabalho             5,93              5,91           5,88  

Supervisão             4,84              4,62           4,88  

Oportunidade de crescimento             5,02              5,22           5,58  

Conteúdo do Trabalho             4,83              5,06           5,44  

Variedade da tarefa             4,20              4,51           4,91  

Identidade da tarefa             3,87              4,41           4,70  

Significância da tarefa             5,76              6,03           6,39  

Autonomia             3,91              4,36           5,08  

Feedback intrínseco             5,76              5,26           5,53  

Feedback extrínseco             4,42              4,55           4,86  

Relações interpessoais             5,93              6,32           6,58  

Contexto do Trabalho             5,00                   4,90               5,26  

Significado do trabalho             5,38              5,10           5,67  

Responsabilidade pelos resultados             5,21              5,09           5,24  
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DIMENSÃO 
Até 2 grau 

completo 

Lato sensu 

incompleto 

Mestrado 

Completo 

Conhecimento dos resultados             4,40              4,52           4,88  

Necessidade de Crescimento Individual             4,07                   3,95                4,25  

Características desejadas             5,47              5,33           5,84  

Preferência de emprego             2,67              2,57           2,66  

 

A Tabela 7 apresenta a média das dimensões da QVT por setores de lotação. Os setores de 

lotação foram agregados em grupos, considerando o nível de tensão dos profissionais da área de 

enfermagem. Para esta agregação foram consultados os enfermeiros e uma médica validou a 

classificação dos grupos. Assim, foram agregados com o grupo 1, de menor tensão, os setores: Clínica 

médica masculina, Clínica cirúrgica masculina, Clínica médica feminina e Ambulatório. No grupo, de 

maior tensão, os setores: Supervisão, Emergência pediátrica, Emergência, Hemoterapia, Centro de 

diálise e Unidade Coronariana. Grupo 3, média tensão, os setores: Pediatria, Maternidade, Ortopedia e 

Urologia. Contrariamente ao esperado, o grupo 2, de maior nível de tensão, é o que mostrou o maior 

nível de satisfação em todas as dimensões. Talvez isto se dê pelo maior nível de qualificação dos 

profissionais atuantes nestes setores. O grupo 3, de tensão média, apresenta o menor nível de 

satisfação, ficando a média abaixo de 5 em todas as dimensões consolidadas: Percepção Geral, 

Conteúdo e Contexto do Trabalho.  

Tabela 7: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por setores de lotação 

DIMENSÃO Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Percepção Geral dos Profissionais 5,14 5,48 4,98 

Satisfação geral 5,08 5,78 4,94 

Motivação com o trabalho 5,39 5,35 5,19 

Pagamento e outras compensações 4,31 4,88 4,17 

Segurança no trabalho 5,19 5,31 5,17 

Parceiros e colegas de trabalho 5,98 6,15 5,74 

Supervisão 4,65 5,48 4,52 

Oportunidade de crescimento 5,41 5,39 5,16 

Conteúdo do Trabalho 5,18 5,39 4,99 

Variedade da tarefa 4,71 4,69 4,40 

Identidade da tarefa 4,13 4,73 4,30 

Significância da tarefa 6,33 6,27 5,90 

Autonomia 4,60 4,71 4,34 

Feedback intrínseco 5,58 5,77 5,28 

Feedback extrínseco 4,35 5,06 4,63 

Relações interpessoais 6,54 6,52 6,10 

Contexto do Trabalho 4,82 5,44 4,99 

Significado do trabalho 4,98 6,02 5,25 

Responsabilidade pelos resultados 4,92 5,38 5,21 

Conhecimento dos resultados 4,56 4,94 4,50 

Necessidade de Crescimento Individual 4,09 4,04 4,10 

Características desejadas 5,53 5,61 5,51 

Preferência de emprego 2,64 2,46 2,69 
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A Tabela 8 apresenta a média das dimensões da QVT por renda salarial. O grupo de menor salário 

apresenta o menor nível de satisfação. Isto está de acordo com o esperado, uma vez que este grupo é o 

de menor qualificação. De forma geral, as dimensões piores avaliadas coincidem com aquelas já 

mencionadas. Considerando a Percepação Geral dos Profissionais e o Conteúdo do Trabalho, três 

dimensões do grupo até 3000 reais estão abaixo de 4, são elas: Pagamento e outras compensações, 

Variedade da tarefa e Autonomia. 

Tabela 8: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por renda salarial 

DIMENSÃO Até 3000 De 3000 a 5000 Acima de 5000 

Percepção Geral dos Profissionais 4,84 5,28 5,32 

Satisfação geral 5,20 5,26 5,04 

Motivação com o trabalho 5,08 5,35 5,37 

Pagamento e outras compensações 3,94 4,24 5,24 

Segurança no trabalho 4,11 5,76 5,71 

Parceiros e colegas de trabalho 5,80 6,03 5,84 

Supervisão 4,74 4,91 4,61 

Oportunidade de crescimento 4,99 5,42 5,46 

Conteúdo do Trabalho 4,81 5,24 5,36 

Variedade da tarefa 3,93 4,83 4,90 

Identidade da tarefa 4,20 4,33 4,63 

Significância da tarefa 5,81 6,11 6,37 

Autonomia 3,98 4,53 5,04 

Feedback intrínseco 5,22 5,75 5,37 

Feedback extrínseco 4,61 4,67 4,61 

Relações interpessoais 5,91 6,44 6,57 

Contexto do Trabalho 5,02 5,06 5,11 

Significado do trabalho 5,49 5,28 5,41 

Responsabilidade pelos resultados 5,09 5,27 5,13 

Conhecimento dos resultados 4,47 4,62 4,78 

Necessidade de Crescimento Individual 4,03 4,00 4,28 

Características desejadas 5,54 5,33 5,89 

Preferência de emprego 2,53 2,67 2,68 

 

A Tabela 9 apresenta a média das dimensões da QVT por setores de lotação do cargo. A satisfação 

dos profissionais nos cargos de nível superior é maior que nos demais cargos. Novamente, a 

qualificação está associada positivamente ao nível de satisfação. Nesta categorização se observa 

classificações abaixo de 4 em duas dimensões: Identidade da tarefa e Feedback extrínseco.  

Tabela 9: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por nível do cargo 

DIMENSÃO Apoio Médio Superior 

Percepção Geral dos Profissionais             5,11              5,06           5,39  

Satisfação geral             4,88              5,28           5,21  

Motivação com o trabalho             5,50              5,11           5,44  

Pagamento e outras compensações             4,17              4,19           5,13  

Segurança no trabalho             5,58              4,94           5,63  

Parceiros e colegas de trabalho             5,86              5,89           5,98  
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DIMENSÃO Apoio Médio Superior 

Supervisão             4,47              4,83           4,88  

Oportunidade de crescimento             5,33              5,19           5,50  

Conteúdo do Trabalho             4,95                   4,98               5,60  

Variedade da tarefa             4,56              4,31           5,13  

Identidade da tarefa             3,42              4,43           5,00  

Significância da tarefa             6,25              5,81           6,54  

Autonomia             4,11              4,25           5,33  

Feedback intrínseco             5,97              5,25           5,58  

Feedback extrínseco             3,86              4,76           4,96  

Relações interpessoais             6,47              6,07           6,69  

Contexto do Trabalho             4,81                   5,00                5,36  

Significado do trabalho             4,94              5,33           5,81  

Responsabilidade pelos resultados             5,03              5,10           5,44  

Conhecimento dos resultados             4,46              4,57           4,84  

Necessidade de Crescimento Individual             4,26                   3,92                4,31  

Características desejadas             5,69              5,27           6,02  

Preferência de emprego             2,83              2,57           2,60  

 

A Tabela 10 apresenta a média das dimensões da QVT por tempo de trabalho no hospital. Os 

profissionais mais novos no hospital e os mais antigos estão indicando níveis de satisfação maiores do 

que os de tempo intermediário. No nível de tempo intermediário a dimensão que se sobressai como 

pouco satisfatória é o Pagamento e outras compensações. As demais dimensões apresentam resultados 

semelhantes aos já analisados com relação a outras categorias. 

Tabela 10: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por tempo de trabalho no 

hospital 

DIMENSÃO Até 5 anos 
Mais de 5 a 20 

anos 

Acima de 20 

anos 

Percepção Geral dos Profissionais             5,13              4,99           5,36  

Satisfação geral             5,46              4,83           5,32  

Motivação com o trabalho             5,19              5,29           5,34  

Pagamento e outras compensações             4,65              3,95           4,76  

Segurança no trabalho             4,09              5,70           5,71  

Parceiros e colegas de trabalho             5,96              5,76           6,02  

Supervisão             5,24              4,27           4,92  

Oportunidade de crescimento             5,31              5,13           5,48  

Conteúdo do Trabalho             5,30                   5,07                5,09  

Variedade da tarefa             4,43              4,56           4,71  

Identidade da tarefa             4,88              4,30           4,05  

Significância da tarefa             6,31              5,95           6,06  

Autonomia             4,63              4,50           4,43  

Feedback intrínseco             5,33              5,45           5,63  

Feedback extrínseco             5,18              4,39           4,44  

Relações interpessoais             6,31              6,33           6,30  

Contexto do Trabalho             5,24                   4,85                5,13  

Significado do trabalho             5,63              5,07           5,50  

Responsabilidade pelos resultados             5,31              5,12           5,12  

Conhecimento dos resultados             4,78              4,36           4,76  

Necessidade de Crescimento Individual             4,04                   4,06               4,16  
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DIMENSÃO Até 5 anos 
Mais de 5 a 20 

anos 

Acima de 20 

anos 

Características desejadas             5,74              5,48           5,48  

Preferência de emprego             2,35              2,65           2,84  

 

A Tabela 11 apresenta a média das dimensões da QVT por tempo de experiência na função. Os 

profissionais com mais de 25 anos de experiência na função apresentam o maior nível de satisfação. 

As avaliações das dimensões estão, de forma geral, próximas a 5 ou acima de 5. Duas dimensões se 

destacam para as categorias de mais de 15 anos a 25 anos na função, as quais são: Pagamento e outras 

compensações e Identidade da Tarefa.  

Tabela 11: Médias das dimensões da qualidade de vida no trabalho por tempo de experiência na 

função 

DIMENSÃO Até 15 anos 
Mais de 15 a 25 

anos 

Acima de 25 

anos 

Percepção Geral dos Profissionais 5,04 5,20 5,37 

Satisfação geral 5,07 5,19 5,44 

Motivação com o trabalho 5,09 5,65 4,87 

Pagamento e outras compensações 4,50 3,96 5,40 

Segurança no trabalho 4,88 5,50 5,60 

Parceiros e colegas de trabalho 5,88 5,90 5,97 

Supervisão 4,65 4,92 4,73 

Oportunidade de crescimento 5,22 5,27 5,58 

Conteúdo do Trabalho 5,16 5,09 5,23 

Variedade da tarefa 4,56 4,50 4,80 

Identidade da tarefa 4,55 3,97 4,90 

Significância da tarefa 6,12 6,06 6,13 

Autonomia 4,58 4,35 4,73 

Feedback intrínseco 5,35 5,86 4,93 

Feedback extrínseco 4,62 4,57 4,83 

Relações interpessoais 6,32 6,32 6,30 

Contexto do Trabalho 4,95 5,04 5,40 

Significado do trabalho 5,14 5,47 5,78 

Responsabilidade pelos resultados 5,15 5,17 5,27 

Conhecimento dos resultados 4,55 4,48 5,15 

Necessidade de Crescimento Individual 4,10 4,09 4,08 

Características desejadas 5,67 5,54 5,27 

Preferência de emprego 2,53 2,63 2,90 

 

Significância da tarefa e Relações interpessoais são indicadas como os pontos fortes do nível 

de satisfação dos profissionais da área de enfermagem do HUAP. Embora existam diferentes níveis de 

percepção entre os grupos analisados, algumas dimensões sempre são indicadas como pontos para 

melhoria. Entre elas, pode-se destacar Supervisão, Feedback extrínseco e Conhecimento dos 

resultados são frequentemente objeto de Pouca Satisfação dos profissionais. Observa-se entre os 
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diferentes grupos que existe uma relação positiva entre capacitação e satisfação. Os grupos de maior 

nível de escolaridade, ocupantes de cargos de nível superior etc. apresentam maior nível de satisfação 

que os demais. O menor nível de satisfação com a dimensão Pagamento e outras compensações se 

concentra nos grupos de menor nível de qualificação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos objetivos da pesquisa foi  avaliar a QVT dos profissionais da área de enfermagem do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, envolvendo análise de conteúdo e contexto do trabalho. A 

amostra analisada do setor de enfermagem do HUAP mostrou vários pontos em comum com o 

trabalho de perfil do profissional de enfermagem no Brasil realizado na pesquisa Fiocruz/COFEN 

(2015). Certamente, os resultados devem ser olhados tendo-se em mente que se trata de um hospital de 

uma universidade pública. No entanto, este hospital atende a população de forma geral em período 

integral, 24 horas com emergência. Adicionalmente, possui além de funcionários estatutários outros 

que trabalham em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Embora este seja um estudo 

de caso específico, que de forma geral se limita ao contexto específico da pesquisa, as similaridades 

com o perfil do profissional do setor de enfermagem e as características operacionais do hospital 

permitem uma relativa generalização dos resultados obtidos. A adoção do modelo de Hackman e 

Oldham (1975), validado por Pedroso (2014) para o Brasil e adaptada para esta pesquisa, revelou 

resultados úteis para o diagnóstico do trabalho dos profissionais de enfermagem e, pode-se dizer, 

especialmente útil para a formulação de ações dirigidas para a melhoria da QVT no hospital. A 

aplicação do modelo à amostra selecionada revelou as diferentes percepções dos profissionais quanto 

a aspectos específicos da Percepção Geral dos Profissionais, quanto ao Conteúdo e Contexto do 

Trabalho e quanto a Necessidade de Crescimento Individual. Estes aspectos ainda foram analisados na 

pesquisa por categorias específicas do setor de enfermagem, permitindo ao gestor visualizar ações 

específicas para diferentes grupos de profissionais, que foram estabelecidos através da análise do 

perfil da amostra. Desta forma, o objetivo geral de avaliar a QVT no setor de enfermagem do hospital 

universitário da UFF foi atingido. 

A resposta a cada uma das questões da pesquisa detalha o atingimento dos objetivos 

específicos da dissertação em tela. O primeiro ponto específico levantado foi sobre a percepção dos 

profissionais de enfermagem quanto a QVT. Este aspecto é mostrado nos resultados através da 

Percepção Geral dos Profissionais e de suas dimensões componentes. De forma geral, esta Percepção 

se mostrou no nível inferior da faixa Satisfatório, isto é, próximo a 5. Das 7 dimensões componentes 

desta Percepção duas se mostraram críticas, no nível Pouco Satisfatório, as quais são: Pagamento e 

Outras Compensações e Supervisão. Esta criticidade se mostrou mais acentuada nos níveis de mais 

baixa qualificação, que correspondem aos níveis de cargos mais baixos. 

O segundo ponto está relacionado à compreensão do conteúdo do trabalho dos profissionais da 

área de enfermagem do HUAP. O Conteúdo do Trabalho foi analisado através de 7 dimensões. O 

resultado geral da amostra se revelou em nível similar ao da Percepção Geral dos Profissionais, isto é, 
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no nível inferior da faixa Satisfatório, próximo a 5. No entanto, o comportamento de suas dimensões 

componentes foi diferente. Os profissionais valorizam substancialmente dois aspectos, atribuindo 

valores acima de 6, isto é, Bastante Satisfatório. Estas classificações compensaram posições mais 

críticas às outras dimensões, que em geral, foram classificadas como Pouco Satisfatório. Da mesma 

forma que na Percepção Geral se observa uma posição mais crítica nas categorias com menor nível 

instrucional. Os pontos mais críticos foram as dimensões de Identidade da Tarefa e da Autonomia. No 

entanto, o Conteúdo do Trabalho apresenta 4 de suas 7 dimensões classificadas como nível Pouco 

Satisfatório. 

O terceiro ponto está relacionado ao Contexto do Trabalho dos profissionais da área de 

enfermagem do HUAP. Esta característica do trabalho foi analisada através de 3 dimensões. O ponto 

crítico que teve próximo da unanimidade dos grupos foi o Conhecimento dos Resultados. Esta 

dimensão tem uma relação razoável com a dimensão do Feedback extrínseco do Conteúdo do 

Trabalho, que também se mostrou como um dos pontos críticos desta análise de QVT. O fato dos 

trabalhadores não entenderem o quão bem estão desenvolvendo as suas tarefas leva a um estado 

psicológico negativo e dificulta a busca de melhoria de desempenho, pois eles não sabem se estão 

desempenho bem ou não a tarefa. 

O quarto ponto diz respeito à diversidade da percepção da QVT entre profissionais de 

enfermagem lotados em diferentes setores do HUAP. O perfil da amostra sugeriu uma análise de 

categorias mais abrangente do que a da visão da divisão em lotação, assim a discussão apresentou um 

elenco de classificações de grupos bem diversificado, por exemplo, divisão da amostra entre 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares; Homens e Mulheres; em perfis de idade; faixas salariais etc. 

Assim o Capítulo 6 indica várias possibilidades de ações de melhoria da QVT para grupos específico, 

derivados da amostra. Aqui vamos sintetizar os resultados relativos à análise do quarto objetivo 

específico da pesquisa. Os setores de lotação foram agrupados por um critério de nível de tensão 

exigido dos profissionais. Contrariamente ao esperado a categoria 2, considerada de maior tensão por 

incluir atividades de emergência e tratamento de maior grau de risco, apresentou os melhores níveis de 

satisfação com relação a Percepção Geral, a Conteúdo e Contexto do Trabalho. Este fato deve estar 

relacionado a uma percepção geral da pesquisa que profissionais de nível de instrução mais alto e 

provavelmente mais qualificados tendem a estar mais satisfeitos com relação ao Trabalho. 

O quinto ponto diz respeito à compreensão da expectativa de crescimento profissional do 

pessoal de enfermagem do HUAP. A Necessidade de Crescimento Individual foi representada no 

instrumento da pesquisa através de duas dimensões. A primeira, retratando as Características 

Desejadas no trabalho, apresentou um resultado no nível satisfatório de uma forma geral, chegando 
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em alguns casos ao nível Bastante Satisfatório. No entanto, a segunda dimensão, Preferência de 

Emprego, teve classificação muito baixa em geral.  Assim, a Necessidade de Crescimento Individual, 

em média, apresentou o nível Pouco Satisfatório. Este resultado indica que os profissionais percebem 

seus cargos como insatisfatórios ou pouco motivadores. Esta é uma percepção que pode estar atrelado 

ao baixo Conhecimento dos Resultados e ao baixo Feedback extrínseco. 

Finalizando as conclusões, pode-se dizer que a pesquisa em tela fornece informações 

interessantes para a formulação de ações no sentido de melhoria da QVT dos profissionais da área de 

enfermagem do HUAP. Embora, esta pesquisa esteja baseada em um estudo de caso específico, que 

define um conjunto de cuidados na generalização, acreditamos que as comunalidades encontradas 

entre o estudo Fiocruz/CONFEN (2015) e a amostra desta pesquisa sugerem, pelo menos uma 

possível generalização para os hospitais universitários públicos.  

 Dada a expansão da atividade privada no atendimento da população de forma geral, inclusive 

dos procedimentos básicos da saúde, seria interessante se estudar as diferenças da percepção de 

conteúdo e contexto do trabalho entre as organizações públicas e privadas na área de enfermagem. 

Outra sugestão é a de se testar se a análise das dimensões da Qualidade de Vida no Trabalho sugerida 

no modelo de Hackman e Oldham poderia ser melhor analisada através da análise de frequência das 

faixas de satisfação ao invés da média, dispersão e amplitude da medida de satisfação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Codificação das questões das seções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Conteúdo do trabalho 
Dimensão Aspecto Seção Número   da 

questão 

Questão 

invertida 

QUESTÃO 

 

C
o

n
te

ú
d

o
 d

o
 T

ra
b

a
lh

o
 

 

 
Variedade da 

tarefa 

 

       1 

 

4 
 

 

Qual o nível de variedade há em seu trabalho? Isto é, em que 

medida  

o seu trabalho requer que você faça muitas coisas, usando 

várias de suas habilidades e talentos? 

 

       2 

 

1 
 

 

Meu trabalho exige que eu utilize diversas habilidades 

complexas ou de alto-nível. 

2 5 x O trabalho é bastante extenso e repetitivo. 

 

 

 

Identidade da 

tarefa 

 

1 

 

3 
 

 

Em seu trabalho suas atividades são realizadas completamente 

tendo início e  fim determinado,  ? Ou apenas uma das etapas 

de uma atividade maior que será finalizada por outras pessoas 

ou máquinas? 

 

 

2 

 

3 
x 

 

Meu trabalho é organizado de forma a não me possibilitar a 

realização de atividades completas, do início ao fim. 

 

2 

 

11 
 

 

Em meu trabalho tenho a oportunidade de terminar 

completamente as tarefas que início. 

 

 

 

Significância 

da tarefa 

 

1 

 

5 
 

 

Em geral, quão significante e  importante é  o  seu  

trabalho?  Isto é,  o  resultado de seu  tem efeitos 

significativos na vida ou bem-estar de outras pessoas? 

2 8  O meu trabalho pode afetar muitas pessoas. 
 

2 
 

14 
x Meu trabalho, em si, não é muito importante ou significante. 

 
 

 

 
Autonomia 

 

1 

 

2 
 

 

Qual  autonomia existente em seu trabalho? Ou seja, até que 

ponto lhe é permitido decidir a maneira de realizar suas tarefas? 

 

2 

 

9 
x 

 

Meu trabalho não me possibilita usar minha iniciativa ou 

discernimento para realizá-lo. 
 

2 
 

13 
 

 

Em meu trabalho  tenho   oportunidades  de  independência  e  

liberdade  sobre  como executá-lo  (realizá-lo). 
 

 
Feedback 

intrínseco 

 

1 
 

7 
 

 

Em que medida o próprio ato de realizar o trabalho  lhe dá  

informações acerca de seu desempenho?  Isto é, a tarefa em si 

lhe dá  "dicas"  sobre  a  qualidade  de  seu  trabalho, 

independente de qualquer feedback (retorno) que seus 

superiores e colegas possam dar a você? 

2 4  O trabalho que executo me da a oportunidade de avaliar o meu 

desempenho. 

2 12 x Meu  trabalho  não me possibilita a   oportunidade  de  

verificação  se  o  estou executando bem ou mal as minhas 

atividades. 

 

 
Feedback 

extrínseco 

 

1 

 

6 
 

 

Em que medida os seus superiores e colegas fornecem 

informação a respeito de seu desempenho no trabalho? 

 

2 

 

7 
 

 

Meus supervisores e colegas de  trabalho quase nunca  

fornecem “feedback” (retorno)como estou desempenhando 

minhas atividades. 

 

2 

 

10 
 

x 

Meu trabalho permite que meus superiores  sempre  me  digam  

o que  pensam da qualidade do meu  trabalho. 

. 

 

 
Relações 

interpessoais 

 

1 

 

1 
 

 

A que ponto seu trabalho requer que você trabalhe em contato 

com outras pessoas( colegas de trabalho,superiores, pacientes 

ou outras pessoas) ? 

2 2  Meu trabalho exige muita cooperação de outras pessoas. 

 

2 

 

6 
 

x 

Meu trabalho pode ser realizado por uma única pessoa, não 

havendo necessidade de interagir com outras.pessoas. 
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Contexto do trabalho 
Dimensão Aspectos Seção Número da 

questão 

Questão 

invertida 

 

QUESTÃO 

 

C
o

n
te

x
to

 d
o

 t
ra

b
a

lh
o

 

 

 

 

Significado do 

trabalho 

 

3 

 

4 
x 

 

Na maioria das vezes as tarefas que tenho a fazer me 

parecem inúteis ou insignificante. 

 

3 

 

7 
 É muito significante para mim o trabalho que realizo. 

 

5 

 

3 

 

x 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

acham que o trabalho que realizam é inútil ou 

insignificante. 

 

5 

 

6 
 

 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

julgam o seu trabalho muito significante. 

 

 

 

 

 

 
Responsabilidade 

pelos resultados 

 

3 

 

1 
 

   x 

É difícil  para mim tomar o máximo de cuidado para a 

tarefa que tenho que realizar esteja sendo feita de 

forma correta e adequada. 

 

3 

 

8 
 

 

Percebo e sinto o alto nível de responsabilidade que 

tenho nas tarefas que desempenho no meu trabalho. 

 

3 

 

12 
 

 

Sinto profundamente que deveria receber  os créditos 

ou a culpa pelos resultados do desempenho de meu 

trabalho. 

 

3 

 

      15 
 

 

É de minha total responsabilidade a realização correta 

do meu trabalho. 
 

5 
 

4 
 

 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

sentem uma grande responsabilidade pessoal para o 

trabalho que desempenham. 

 

5 

 

7 
 

 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

sabem que a responsabilidade de realizar o seu 

trabalho adequadamente deve partir delas próprias. 

 

 

 

 
Conhecimento dos 

resultados 

 

3 

 

5 
 

 

Na maioria das vezes percebo quando o meu trabalho 

está sendo ou não satisfatório. 

 

3 

 

        11 
 

x 

 Constantemente tenho problemas quando tento 

descobrir se estou desempenhando bem ou mal o meu 

trabalho. 

 

5 

 

5 
 

 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

têm conhecimento de como está o seu desempenho no 

trabalho. 

 

 

5 

 

        10 
 

x 

Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho 

têm problemas ao tentar descobrir se estão realizando 

ou desempenhando  o seu trabalho de forma boa ou 

ruim. 
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Percepção Geral 
Dimensão Aspecto Seção Número    

da questão 

Questão 

invertida 

 QUESTÃO  

 

P
er

ce
p

çã
o

 G
er

a
l 

Satisfação 

geral 
3 3  Na totalidade, estou muito satisfeito com o trabalho que realizo. 

 

 

3 9 x Constantemente eu penso em pedir demissão deste emprego. 

3 13   Estou satisfeito de um modo geral com o tipo de trabalho que executo 

no meu emprego. 

5 2  Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho estão muito 

satisfeitas com os seus empregos. 

5 8 x Tenho colegas de trabalho que pensam frequentemente em se demitir. 

Motivação 

com trabalho 
3 2  Minha auto- avaliação é bem mais positiva quando meu desempenho 

no trabalho está num nível bom. 

3 6  Me sinto plenamente satisfeito quando realizo bem o meu trabalho 

3 10  Sentimento horrível e triste quando vejo que realizei de forma ruim e 

inadequada o meu trabalho. 

3 14 x Geralmente meus sentimentos pessoais não são afetados pela forma 

ou maneira que realizo o meu trabalho. 

      5 1  Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho sente uma 

grande satisfação pessoal quando desempenham bem o seu trabalho. 

 

5 

 

9 

 Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho se sentem mal 

ou tristes quando descobrem que desempenharam o seu trabalho de 

forma ruim. 

Compensação 

pagamento 

4 2  O salário e benefícios que eu recebo. (alimentação, transporte, plano 

hospitalar incluindo dependentes). 

4 9  Pagamento justo, tendo em vista a minha contribuição na empresa. 

Segurança 4 1  A segurança no emprego (estabilidade) e nível de proteção que eu 

tenho. 

4 11  A segurança que eu tenho em permanecer futuramente no meu 

trabalho. 

 
Ambiente social 

4 4  As pessoas que convivo e me relaciono em meu trabalho. 

4 7  A oportunidade que tenho em conhecer outras pessoas no meu 

trabalho. 

4 12  A oportunidade de ajudar outras pessoas durante o meu trabalho. 

Supervisão 4 5  O respeito que recebo de meus superiores. 

4 8  O apoio e ajuda que eu recebo de meus superiores. 

4 14  A qualidade da supervisão que eu recebo em termos gerais no meu 

trabalho. 

Oportunidade 

de 

crescimento 

4 3  A possibilidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento das 

habilidades que eu tenho ao realizar o trabalho. 

4 6  A satisfação que sinto ao realizar bem o meu trabalho. 

4 10  A independência que tenho de pensamento e ação ao realizar o meu 

trabalho. 

4 13  O nível de desafio existente que enfrento no meu trabalho. 
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Necessidade de crescimento individual 
Dimensão Aspectos Seção  Número da 

questão 

QUESTÃO 

 

Características 

desejadas 

 

 

 

 

 

 

6 2 Trabalho estimulante e desafiador. 

 

N
ec

es
si

d
a

d
e 

d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 i
n

d
iv

id
u

a
l 

Características 

desejadas 

6 3 Oportunidades de pensar e agir independentemente no meu trabalho. 

 
6 6 Chances para aprender novas coisas através do trabalho. 

. 
6 8 Chances para usar a criatividade no meu trabalho. 

 
6 10 Chances de desenvolver minhas habilidades  e crescimento pessoal no meu 

trabalho. 

 6 11 Sentimento de recompensa ao conseguir cumprir o meu trabalho. 

 
6 1 Grande respeito e tratamento justo do meu supervisor. 

 
6 4 Estabilidade no emprego. 

 
6 5 Parceiros de trabalho companheiros. 

6 7 Excelente salário e bons benefícios (alimentação, transporte, assistência 

médica ou odontológica. 

 
6 9 Promoção rápida de cargo. 

  

Preferência de 

emprego 

 

7 1 Um emprego onde o 

pagamento é muito bom.   

 

 Um emprego onde existem grandes 

oportunidades de ser criativo e inovador.                                            

7 5 Um emprego bastante 

rotineiro. 

Um emprego onde seus colegas não são 

camaradas. 

7        7 Um cargo em que o seu 

supervisor de imediato te 

respeita e lhe trata com justiça. 

Um cargo que lhe possibilite constantemente 

oportunidades de aprender coisas. 

7      10 Um emprego com pouca 

liberdade e independência para 

você realizar o seu trabalho da 

forma como você achar 

melhor.  

 

Um emprego com condições   péssimas para se 

trabalhar.                                                                                   

7     11 Um emprego em que lhe 

trabalhar em equipe é 

satisfatório.     

. 

Um trabalho que lhe possibilite utilizar suas 

habilidades e talentos.                                         

7     12 Um emprego que te oferece 

poucos desafios.  

 

Um trabalho que você possa desenvolver 

isoladamente dos colegas. 

   7      2 Um emprego onde você é 

frequentemente chamado para 

tomar decisões importantes.  

Um emprego com várias pessoas agradáveis de 

se trabalhar juntas. 

7     3 Um emprego onde maiores 

responsabilidades são 

designadas para aqueles que 

trabalham melhor.   

. 

Um emprego onde as maiores as 

responsabilidades são designadas aos 

funcionários mais antigos na instituição.                                                       

7    4 Um emprego em uma empresa 

que está com problemas 

financeiros e que venha a 

fechar.  

Um emprego onde você não tem   permissão 

em dar palpites a respeito do agendamento de 

suas atividades, bem como nos 

procedimentos.                  

     7     6 Um cargo em que o seu 

supervisor de imediato critica 

constantemente  você e o seu 

trabalho, na presença de outras 

pessoas.  

 

Um cargo que impossibilita o uso de suas 

habilidades que você possui. 

7    8 Um emprego onde  existem 

chances de você ser despedido.  

Um trabalho com poucas chances de ser 

desafiador. 

7    9 Um emprego onde há  

oportunidades de você 

desenvolver novas  habilidades 

e ser  promovido na empresa.    

 

Um emprego que te possibilite usufruir de 

um grande período de férias e excelentes 

benefícios.                                                                                 
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APÊNDICE B 

 

 

Tabela B1 - Medidas descritivas e comparativas – total da amostra 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais 5,16 1,08 21,56 2,51 6,88 4,36 

Satisfação geral 5,18 0,98 19,00 2,00 6,80 4,80 

Motivação com o trabalho 5,28 0,68 12,84 3,17 6,67 3,50 

Pagamento e outras compensações 4,43 1,56 35,21 1,50 7,00 5,50 

Segurança no trabalho 5,25 1,59 30,19 1,50 7,00 5,50 

Parceiros e colegas de trabalho 5,91 0,59 9,97 4,33 7,00 2,67 

Supervisão 4,77 1,32 27,63 2,33 6,67 4,33 

Oportunidade de crescimento 5,30 0,85 16,08 2,75 7,00 4,25 

Conteúdo do Trabalho 5,14 1,02 20,56 2,48 6,86 4,38 

Variedade da tarefa 4,58 0,89 19,42 1,67 6,67 5,00 

Identidade da tarefa 4,38 1,30 29,65 2,00 7,00 5,00 

Significância da tarefa 6,09 1,00 16,46 2,00 7,00 5,00 

Autonomia 4,51 0,97 21,44 2,00 6,33 4,33 

Feedback intrínseco 5,48 0,91 16,62 3,67 7,00 3,33 

Feedback extrínseco 4,63 1,29 27,84 2,67 7,00 4,33 

Relações interpessoais 6,32 0,79 12,46 3,33 7,00 3,67 

Contexto do Trabalho 5,06 0,91 18,03 2,94 6,67 3,72 

Significado do trabalho 5,38 1,16 21,66 3,00 7,00 4,00 

Responsabilidade pelos resultados 5,18 0,72 13,89 3,33 6,50 3,17 

Conhecimento dos resultados 4,62 0,86 18,54 2,50 6,50 4,00 

Necessidade de Crescimento Individual 4,09 0,74 17,60 1,96 5,25 3,29 

Características desejadas 5,55 1,05 18,93 2,17 7,00 4,83 

Preferência de emprego 2,63 0,43 16,27 1,75 3,50 1,75 
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Figura B 01 – Média das medidas descritivas e comparativas – total da amostra 

 

 

Tabela B2 - Medidas descritivas e comparativas – por categoria 

 

Enfermeiros 
       

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,39         1,16               21,68         2,68         6,77               4,09  

Satisfação geral        5,21         1,18               22,65         2,00         6,40               4,40  

Motivação com o trabalho        5,44         0,66               12,10         4,33         6,67               2,33  

Pagamento e outras compensações        5,13         1,51               29,48         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        5,63         1,60               28,39         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,98         0,74               12,29         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,88         1,28               26,29         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,50         1,13               20,53         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,60         0,85               15,71         3,71         6,76               3,05  

Variedade da tarefa        5,13         0,70               13,62         3,67         6,67               3,00  

Identidade da tarefa        5,00         1,16               23,22         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        6,54         0,65               10,00         4,67         7,00               2,33  

Autonomia        5,33         0,72               13,50         4,00         6,33               2,33  

Feedback intrínseco        5,58         0,92               16,53         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,96         1,26               25,50         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,69         0,51                 7,61         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        5,36         0,90               16,73         3,36         6,50               3,14  

Significado do trabalho        5,81         1,09               18,68         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,44         0,81               14,97         3,33         6,50               3,17  
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DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Conhecimento dos resultados        4,84         0,80               16,52         3,75         6,25               2,50  

Necessidade de Crescimento Individual        4,31         0,67               16,56         2,96         5,25               2,29  

Características desejadas        6,02         0,85               14,11         4,00         7,00               3,00  

Preferência de emprego        2,60         0,49               19,00         1,92         3,50               1,58  

 

 

 
 

Figura B 02 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria enfermeiro 
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Técnicos 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,97         1,18               24,57         2,97         6,64               3,67  

Satisfação geral        5,20         1,11               21,37         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        4,95         0,75               15,15         3,17         6,00               2,83  

Pagamento e outras compensações        4,25         1,60               37,69         2,00         6,50               4,50  

Segurança no trabalho        4,70         1,80               38,20         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,86         0,67               11,46         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,73         1,49               31,43         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,08         0,85               16,67         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        4,99         1,14               23,44         2,52         6,76               4,24  

Variedade da tarefa        4,27         1,06               24,74         1,67         6,33               4,67  

Identidade da tarefa        4,56         1,47               32,25         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        5,82         1,28               22,06         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,32         1,14               26,36         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,15         0,89               17,26         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,68         1,24               26,59         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,12         0,91               14,80         3,67         7,00               3,33  

Contexto do Trabalho        4,96         0,99               19,99         3,08         6,67               3,58  

Significado do trabalho        5,25         1,27               24,19         3,25         7,00               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,10         0,69               13,52         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,53         1,01               22,27         2,50         6,50               4,00  

Necessidade de Crescimento Individual        3,90         0,85               21,16         1,96         5,08               3,13  

Características desejadas        5,35         1,24               23,18         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,45         0,47               19,14         1,75         3,17               1,42  

 

 
 

Figura B 03 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria técnico 
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Auxiliares 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,18         0,86               17,55         3,48         6,47               2,99  

Satisfação geral        5,14         0,70               13,62         4,20         6,60               2,40  

Motivação com o trabalho        5,49         0,49                 8,86         4,50         6,17               1,67  

Pagamento e outras compensações        4,11         1,46               35,57         2,00         6,00               4,00  

Segurança no trabalho        5,52         1,23               22,26         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,89         0,36                 6,14         5,00         6,67               1,67  

Supervisão        4,74         1,22               25,75         2,67         6,33               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,38         0,57               10,62         4,00         6,50               2,50  

Conteúdo do Trabalho        4,96         0,83               17,49         3,29         6,24               2,95  

Variedade da tarefa        4,48         0,65               14,46         3,00         5,33               2,33  

Identidade da tarefa        3,74         0,93               24,73         2,33         5,67               3,33  

Significância da tarefa        6,05         0,80               13,21         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,11         0,49               11,85         3,33         5,00               1,67  

Feedback intrínseco        5,74         0,86               14,98         4,00         7,00               3,00  

Feedback extrínseco        4,35         1,35               30,98         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,24         0,76               12,24         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        4,93         0,82               16,59         3,50         6,22               2,72  

Significado do trabalho        5,19         1,08               20,74         3,50         6,75               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,06         0,66               12,96         3,50         6,17               2,67  

Conhecimento dos resultados        4,55         0,73               16,07         3,50         5,75               2,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,12         0,56               12,17         2,71         5,08               2,38  

Características desejadas        5,42         0,91               16,74         3,17         7,00               3,83  

Preferência de emprego        2,83         0,22                 7,61         2,25         3,17               0,92  

 

 
 

Figura B 04 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria auxiliar 
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Tabela B3 - Medidas descritivas e comparativas – por sexo 

 

Homens 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,03         1,05               21,79         3,18         6,63               3,45  

Satisfação geral        4,97         0,89               17,91         3,20         6,60               3,40  

Motivação com o trabalho        5,18         0,55               10,58         4,00         6,17               2,17  

Pagamento e outras compensações        4,11         1,57               38,30         2,00         6,50               4,50  

Segurança no trabalho        5,39         1,57               29,19         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,88         0,52                 8,81         4,67         7,00               2,33  

Supervisão        4,45         1,41               31,67         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,24         0,84               16,05         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        4,95         1,09               22,89         2,48         6,76               4,29  

Variedade da tarefa        4,51         0,98               21,83         1,67         6,33               4,67  

Identidade da tarefa        4,04         1,44               35,61         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        5,91         1,17               19,84         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,23         0,87               20,63         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,48         0,81               14,77         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,33         1,37               31,63         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,17         0,98               15,94         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        4,87         0,96               20,00         3,25         6,58               3,33  

Significado do trabalho        5,04         1,21               23,99         3,25         6,75               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,24         0,62               11,78         4,00         6,50               2,50  

Conhecimento dos resultados        4,33         1,05               24,23         2,50         6,50               4,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,17         0,77               17,58         1,96         5,17               3,21  

Características desejadas        5,59         1,12               20,05         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,75         0,42               15,12         1,75         3,33               1,58  

 

 
Figura B 05 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria homens 
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Mulheres 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,24         1,09               21,37         2,51         6,83               4,32  

Satisfação geral        5,31         1,03               19,39         2,00         6,80               4,80  

Motivação com o trabalho        5,34         0,75               14,01         3,17         6,67               3,50  

Pagamento e outras compensações        4,64         1,54               33,21         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        5,16         1,61               31,14         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,92         0,64               10,74         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,97         1,24               24,85         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,34         0,87               16,27         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,26         0,96               18,87         3,19         6,76               3,57  

Variedade da tarefa        4,62         0,84               18,08         2,67         6,67               4,00  

Identidade da tarefa        4,59         1,17               25,61         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        6,21         0,88               14,17         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        4,68         0,99               21,21         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,49         0,98               17,86         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,82         1,22               25,28         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,41         0,63                 9,90         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        5,18         0,85               16,25         3,28         6,58               3,31  

Significado do trabalho        5,59         1,10               19,71         3,00         7,00               4,00  

Responsabilidade pelos resultados        5,14         0,78               15,20         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,80         0,66               13,83         3,50         6,25               2,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,04         0,72               17,51         2,46         5,25               2,79  

Características desejadas        5,53         1,02               18,46         3,17         7,00               3,83  

Preferência de emprego        2,55         0,42               16,55         1,75         3,50               1,75  

 

 
Figura B 06 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria mulheres 
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Tabela B4 - Medidas descritivas e comparativas – por Idade 

 

Até 35 anos 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,06         1,29               26,62         2,92         6,83               3,91  

Satisfação geral        5,06         1,06               20,87         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        5,21         0,94               18,03         3,17         6,67               3,50  

Pagamento e outras compensações        4,23         1,94               45,93         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        4,77         2,11               44,19         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,92         0,63               10,57         4,67         7,00               2,33  

Supervisão        4,74         1,49               31,31         2,67         6,33               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,48         0,84               15,41         3,75         7,00               3,25  

Conteúdo do Trabalho        5,19         1,20               24,16         3,00         6,81               3,81  

Variedade da tarefa        4,56         1,31               28,66         1,67         6,67               5,00  

Identidade da tarefa        4,72         1,68               35,54         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        6,10         1,03               16,89         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        4,46         1,54               34,45         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,41         0,81               14,91         4,00         7,00               3,00  

Feedback extrínseco        4,74         1,25               26,32         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,33         0,78               12,34         4,67         7,00               2,33  

Contexto do Trabalho        5,04         0,93               18,79         3,64         6,47               2,83  

Significado do trabalho        5,46         1,19               21,86         3,75         7,00               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,19         0,48                 9,25         4,67         6,17               1,50  

Conhecimento dos resultados        4,46         1,13               25,25         2,50         6,25               3,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,38         0,57               13,31         3,58         5,00               1,42  

Características desejadas        6,21         0,78               12,61         5,17         7,00               1,83  

Preferência de emprego        2,55         0,36               14,02         2,00         3,00               1,00  

 

 
Figura B 07 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria idade até 35 anos 
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Demais de 35 a 45 anos 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,03         1,11               22,46         2,82         6,59               3,76  

Satisfação geral        5,00         1,13               22,66         2,00         6,60               4,60  

Motivação com o trabalho        5,23         0,58               11,06         4,33         6,17               1,83  

Pagamento e outras compensações        4,52         1,41               31,16         2,00         6,50               4,50  

Segurança no trabalho        5,10         1,64               32,19         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,78         0,71               12,28         4,33         6,67               2,33  

Supervisão        4,59         1,31               28,60         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,00         0,96               19,24         2,75         6,50               3,75  

Conteúdo do Trabalho        5,12         0,89               18,19         3,52         6,62               3,10  

Variedade da tarefa        4,56         0,63               13,75         3,33         6,00               2,67  

Identidade da tarefa        4,11         1,20               29,27         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        6,25         0,82               13,05         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,51         0,69               15,27         3,33         5,67               2,33  

Feedback intrínseco        5,48         0,96               17,60         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,56         1,33               29,12         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,41         0,60                 9,28         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        4,87         0,87               17,75         3,19         6,25               3,06  

Significado do trabalho        5,00         1,09               21,79         3,00         6,50               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,09         0,82               16,14         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,52         0,69               15,33         3,25         5,75               2,50  

Necessidade de Crescimento Individual        3,92         0,75               19,38         2,63         5,25               2,63  

Características desejadas        5,27         0,99               18,75         3,50         7,00               3,50  

Preferência de emprego        2,56         0,51               20,01         1,75         3,50               1,75  

 

 
Figura B 08 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria idade de mais de 35 a 45 

anos 
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Acima de 45 anos 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,31         0,94               18,26         3,21         6,68               3,47  

Satisfação geral        5,38         0,80               14,93         3,40         6,60               3,20  

Motivação com o trabalho        5,35         0,62               11,56         4,00         6,33               2,33  

Pagamento e outras compensações        4,46         1,52               34,13         2,00         7,00               5,00  

Segurança no trabalho        5,62         1,17               20,81         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        6,00         0,45                 7,54         5,00         7,00               2,00  

Supervisão        4,94         1,27               25,70         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,45         0,72               13,16         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        5,13         1,03               20,42         2,86         6,71               3,86  

Variedade da tarefa        4,60         0,85               18,55         2,67         6,33               3,67  

Identidade da tarefa        4,42         1,16               26,24         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        5,96         1,14               19,07         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,54         0,83               18,36         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,53         0,95               17,16         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,64         1,33               28,58         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,23         0,93               14,96         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,22         0,92               17,47         3,42         6,58               3,17  

Significado do trabalho        5,64         1,17               20,74         3,25         6,75               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,24         0,75               14,27         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,78         0,83               17,40         3,50         6,50               3,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,09         0,75               17,16         2,04         5,17               3,13  

Características desejadas        5,46         1,11               20,37         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,72         0,38               13,94         1,92         3,33               1,42  

 

 
Figura B 09 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria idade acima de 45 anos 
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Tabela B5 - Medidas descritivas e comparativas – Estado Civil 

 

Casados 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,32         0,96               18,58         3,13         6,71               3,58  

Satisfação geral        5,25         0,86               16,45         3,40         6,80               3,40  

Motivação com o trabalho        5,31         0,70               13,12         3,17         6,33               3,17  

Pagamento e outras compensações        4,71         1,40               29,70         2,00         7,00               5,00  

Segurança no trabalho        5,50         1,49               27,00         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        6,04         0,43                 7,06         5,00         7,00               2,00  

Supervisão        4,94         1,23               24,83         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,47         0,65               11,92         4,00         6,50               2,50  

Conteúdo do Trabalho        5,20         0,93               18,68         3,24         6,76               3,52  

Variedade da tarefa        4,63         0,71               15,40         3,00         6,33               3,33  

Identidade da tarefa        4,43         1,28               29,01         2,33         7,00               4,67  

Significância da tarefa        6,19         0,81               13,14         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,58         0,83               18,20         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,46         0,89               16,30         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,66         1,32               28,44         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,45         0,66               10,26         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,18         0,89               17,16         3,42         6,67               3,25  

Significado do trabalho        5,61         1,12               19,95         3,50         7,00               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,21         0,72               13,89         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,73         0,83               17,65         3,25         6,50               3,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,11         0,63               15,00         2,54         5,17               2,63  

Características desejadas        5,54         0,89               16,06         3,17         7,00               3,83  

Preferência de emprego        2,69         0,37               13,93         1,92         3,33               1,42  

 

 
Figura B 10 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria casados 
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Outros 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,94         1,20               25,24         2,58         6,85               4,26  

Satisfação geral        5,08         1,14               22,50         2,00         6,60               4,60  

Motivação com o trabalho        5,23         0,66               12,64         3,67         6,67               3,00  

Pagamento e outras compensações        4,04         1,71               42,41         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        4,90         1,68               34,35         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,72         0,73               12,78         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,53         1,43               31,48         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,06         1,04               20,53         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,06         1,14               23,11         2,52         6,81               4,29  

Variedade da tarefa        4,51         1,10               24,45         1,67         6,67               5,00  

Identidade da tarefa        4,31         1,34               31,11         2,00         6,67               4,67  

Significância da tarefa        5,96         1,23               20,57         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,41         1,14               25,82         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,52         0,96               17,35         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,60         1,27               27,51         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,13         0,92               14,97         3,67         7,00               3,33  

Contexto do Trabalho        4,89         0,93               19,03         2,94         6,50               3,56  

Significado do trabalho        5,06         1,18               23,23         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,13         0,72               14,12         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,47         0,88               19,73         2,50         6,25               3,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,06         0,88               20,94         1,96         5,25               3,29  

Características desejadas        5,57         1,26               22,66         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,55         0,49               19,22         1,75         3,50               1,75  
 

  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Figura B 11 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria outros 
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Tabela B6 -  Medidas descritivas e comparativas – Grau de escolaridade 

  

Até segundo grau completo 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,93         0,90               19,58         3,38         6,38               3,00  

Satisfação geral        5,19         0,82               15,80         4,00         6,60               2,60  

Motivação com o trabalho        5,27         0,70               13,25         3,67         6,17               2,50  

Pagamento e outras compensações        3,10         1,15               37,18         2,00         5,50               3,50  

Segurança no trabalho        5,17         1,40               27,04         2,00         6,50               4,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,93         0,38                 6,44         5,33         7,00               1,67  

Supervisão        4,84         1,23               25,33         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,02         0,60               11,98         4,00         6,25               2,25  

Conteúdo do Trabalho        4,83         0,98               20,98         3,05         6,43               3,38  

Variedade da tarefa        4,20         1,05               24,88         2,67         6,33               3,67  

Identidade da tarefa        3,87         0,89               22,99         2,67         5,67               3,00  

Significância da tarefa        5,76         0,99               17,16         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        3,91         0,80               20,49         2,00         5,00               3,00  

Feedback intrínseco        5,76         0,75               13,04         4,00         7,00               3,00  

Feedback extrínseco        4,42         1,35               30,61         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        5,93         1,05               17,66         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,00         0,89               17,95         3,58         6,42               2,83  

Significado do trabalho        5,38         1,25               23,21         3,75         6,75               3,00  

Responsabilidade pelos resultados        5,21         0,47                 9,08         4,50         6,00               1,50  

Conhecimento dos resultados        4,40         0,95               21,56         2,50         6,50               4,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,07         0,51               13,19         3,13         4,92               1,79  

Características desejadas        5,47         0,62               11,36         4,50         6,67               2,17  

Preferência de emprego        2,67         0,40               15,02         1,75         3,17               1,42  

 

 

Figura B12 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria segundo grau completo 
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Mais de segundo grau completo até lato sensu incompleto 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,13         1,09               21,74         3,09         6,61               3,53  

Satisfação geral        5,21         1,07               20,47         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        5,14         0,70               13,68         3,17         6,17               3,00  

Pagamento e outras compensações        4,74         1,41               29,65         2,50         6,50               4,00  

Segurança no trabalho        5,07         1,65               32,64         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,91         0,53                 9,03         4,67         6,67               2,00  

Supervisão        4,62         1,46               31,68         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,22         0,78               15,04         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        5,06         1,04               21,09         2,52         6,48               3,95  

Variedade da tarefa        4,51         0,81               17,96         1,67         5,67               4,00  

Identidade da tarefa        4,41         1,42               32,26         2,00         6,67               4,67  

Significância da tarefa        6,03         1,18               19,51         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,36         0,88               20,21         2,00         6,00               4,00  

Feedback intrínseco        5,26         0,97               18,42         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,55         1,27               27,90         2,67         6,33               3,67  

Relações interpessoais        6,32         0,72               11,41         3,67         7,00               3,33  

Contexto do Trabalho        4,90         0,93               18,89         3,17         6,58               3,42  

Significado do trabalho        5,10         1,18               23,08         3,25         7,00               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,09         0,74               14,58         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,52         0,86               19,00         2,75         6,25               3,50  

Necessidade de Crescimento Individual        3,95         0,88               21,12         1,96         5,17               3,21  

Características desejadas        5,33         1,30               24,39         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,57         0,46               17,86         1,75         3,33               1,58  

 

 

Figura B13 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria Mais de segundo grau 

completo até lato sensu incompleto 
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Acima de lato sensu incompleto até o mestrado 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,35         1,12               21,18         2,68         6,80               4,12  

Satisfação geral        5,15         1,04               20,22         2,00         6,60               4,60  

Motivação com o trabalho        5,43         0,63               11,66         4,33         6,67               2,33  

Pagamento e outras compensações        5,02         1,47               29,22         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        5,50         1,67               30,35         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,88         0,76               12,92         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,88         1,26               25,87         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,58         1,00               18,00         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,44         0,93               17,79         3,52         6,81               3,29  

Variedade da tarefa        4,91         0,76               15,57         3,00         6,67               3,67  

Identidade da tarefa        4,70         1,34               28,55         2,33         7,00               4,67  

Significância da tarefa        6,39         0,74               11,56         4,67         7,00               2,33  

Autonomia        5,08         0,88               17,31         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,53         0,93               16,81         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,86         1,29               26,56         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,58         0,54                 8,16         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        5,26         0,89               16,84         3,28         6,50               3,22  

Significado do trabalho        5,67         1,07               18,87         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,24         0,84               16,08         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,88         0,76               15,57         3,50         6,25               2,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,25         0,69               16,23         2,96         5,25               2,29  

Características desejadas        5,84         0,96               16,51         4,00         7,00               3,00  

Preferência de emprego        2,66         0,42               15,94         1,92         3,50               1,58  

 

 
Figura B14 – Média das medidas descritivas e comparativas – categoria acima de lato sensu 

incompleto até o mestrado 
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Tabela B7 -  Medidas descritivas e comparativas  - Setores de lotação  

 
Categoria 1 de unidades de lotação 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,14         0,99               20,13         3,25         6,51               3,26  

Satisfação geral        5,08         0,59               11,68         4,40         6,40               2,00  

Motivação com o trabalho        5,39         0,48                 8,88         4,33         6,17               1,83  

Pagamento e outras compensações        4,31         1,64               38,07         1,50         6,50               5,00  

Segurança no trabalho        5,19         1,90               36,55         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,98         0,52                 8,75         4,33         6,67               2,33  

Supervisão        4,65         1,26               27,03         2,67         6,33               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,41         0,54                 9,97         4,00         6,50               2,50  

Conteúdo do Trabalho        5,18         0,86               17,87         3,76         6,57               2,81  

Variedade da tarefa        4,71         0,53               11,23         3,33         5,67               2,33  

Identidade da tarefa        4,13         1,30               31,63         3,00         7,00               4,00  

Significância da tarefa        6,33         0,67               10,53         5,00         7,00               2,00  

Autonomia        4,60         0,83               17,97         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,58         0,80               14,38         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,35         1,41               32,42         2,67         6,33               3,67  

Relações interpessoais        6,54         0,45                 6,93         5,33         7,00               1,67  

Contexto do Trabalho        4,82         0,80               16,55         3,50         6,06               2,56  

Significado do trabalho        4,98         1,13               22,61         3,50         6,75               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        4,92         0,60               12,13         3,50         5,67               2,17  

Conhecimento dos resultados        4,56         0,68               14,91         3,50         5,75               2,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,09         0,50               12,14         3,08         4,88               1,79  

Características desejadas        5,53         0,70               12,60         4,17         6,83               2,67  

Preferência de emprego        2,64         0,31               11,68         2,00         2,92               0,92  

 

 
Figura B15 – Média das medidas descritivas e comparativas – Unidade de lotação categoria 1 



91 
 

Categoria 2 de unidade de lotação 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,48         1,00               18,76         3,42         6,71               3,29  

Satisfação geral        5,78         0,74               12,83         4,20         6,80               2,60  

Motivação com o trabalho        5,35         0,88               16,39         3,17         6,33               3,17  

Pagamento e outras compensações        4,88         1,73               35,43         2,00         7,00               5,00  

Segurança no trabalho        5,31         1,53               28,73         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        6,15         0,36                 5,93         5,67         6,67               1,00  

Supervisão        5,48         1,03               18,71         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,39         0,72               13,33         4,25         6,50               2,25  

Conteúdo do Trabalho        5,39         0,94               18,20         3,52         6,67               3,14  

Variedade da tarefa        4,69         0,83               17,70         2,67         5,67               3,00  

Identidade da tarefa        4,73         1,39               29,37         2,00         6,67               4,67  

Significância da tarefa        6,27         0,90               14,42         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,71         0,90               19,15         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,77         0,79               13,62         4,33         7,00               2,67  

Feedback extrínseco        5,06         1,25               24,78         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,52         0,54                 8,34         5,33         7,00               1,67  

Contexto do Trabalho        5,44         0,75               13,82         3,97         6,58               2,61  

Significado do trabalho        6,02         0,94               15,66         3,75         7,00               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,38         0,52                 9,64         4,67         6,50               1,83  

Conhecimento dos resultados        4,94         0,80               16,17         3,50         6,25               2,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,04         0,70               17,82         2,63         5,17               2,54  

Características desejadas        5,61         0,92               16,46         3,50         7,00               3,50  

Preferência de emprego        2,46         0,47               19,18         1,75         3,33               1,58  

 

 

 
Figura B16 – Média das medidas descritivas e comparativas – Unidade de lotação categoria 2 
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Categoria 3 de unidade de lotação 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,98         1,13               23,33         2,73         6,85               4,12  

Satisfação geral        4,94         1,15               23,22         2,00         6,60               4,60  

Motivação com o trabalho        5,19         0,65               12,49         3,67         6,67               3,00  

Pagamento e outras compensações        4,17         1,45               34,83         2,00         7,00               5,00  

Segurança no trabalho        5,17         1,51               29,26         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,74         0,67               11,66         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,52         1,42               31,47         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,16         1,05               20,39         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        4,99         1,11               22,81         2,52         6,76               4,24  

Variedade da tarefa        4,40         1,07               24,40         1,67         6,67               5,00  

Identidade da tarefa        4,30         1,23               28,59         2,33         6,33               4,00  

Significância da tarefa        5,90         1,18               19,94         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,34         1,06               24,30         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,28         0,99               18,73         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,63         1,28               27,69         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,10         0,98               16,00         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        4,99         0,98               19,76         2,94         6,58               3,64  

Significado do trabalho        5,25         1,17               22,26         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,21         0,83               15,97         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,50         0,95               21,05         2,50         6,50               4,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,10         0,87               20,32         1,96         5,25               3,29  

Características desejadas        5,51         1,27               23,07         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,69         0,47               17,56         1,75         3,50               1,75  

 

 
Figura B17 – Média das medidas descritivas e comparativas – Unidade de lotação categoria 3 
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Tabela B8 - Medidas descritivas e comparativas – renda salarial  
 

Salário até R$ 3000 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,84         1,09               23,94         3,02         6,44               3,42  

Satisfação geral        5,20         1,00               19,30         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        5,08         0,78               15,35         3,17         6,17               3,00  

Pagamento e outras compensações        3,94         1,71               43,24         2,00         6,50               4,50  

Segurança no trabalho        4,11         1,69               41,20         2,00         6,50               4,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,80         0,62               10,65         4,33         6,67               2,33  

Supervisão        4,74         1,26               26,48         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        4,99         0,57               11,34         3,75         5,75               2,00  

Conteúdo do Trabalho        4,81         1,04               22,30         2,90         6,48               3,57  

Variedade da tarefa        3,93         0,97               24,81         1,67         5,00               3,33  

Identidade da tarefa        4,20         1,28               30,55         2,67         6,67               4,00  

Significância da tarefa        5,81         1,02               17,50         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        3,98         1,06               26,70         2,00         6,00               4,00  

Feedback intrínseco        5,22         0,75               14,36         4,00         6,67               2,67  

Feedback extrínseco        4,61         1,16               25,19         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        5,91         1,00               16,96         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,02         0,82               16,35         3,53         6,19               2,67  

Significado do trabalho        5,49         1,10               19,98         3,75         7,00               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,09         0,43                 8,42         4,33         5,83               1,50  

Conhecimento dos resultados        4,47         0,92               20,64         2,50         5,75               3,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,03         0,69               16,60         2,63         4,96               2,33  

Características desejadas        5,54         0,99               17,81         3,50         7,00               3,50  

Preferência de emprego        2,53         0,39               15,40         1,75         2,92               1,17  

 

 
Figura B17 – Média das medidas descritivas e comparativas – Salário até R$ 3000 
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Salário acima de R$ 3000 a R$ 5000 

 

ENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,28         0,94               18,40         3,17         6,56               3,39  

Satisfação geral        5,26         0,80               15,15         3,80         6,60               2,80  

Motivação com o trabalho        5,35         0,61               11,42         4,00         6,17               2,17  

Pagamento e outras compensações        4,24         1,37               32,32         1,50         6,00               4,50  

Segurança no trabalho        5,76         1,32               22,85         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        6,03         0,45                 7,48         5,00         7,00               2,00  

Supervisão        4,91         1,25               25,53         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,42         0,76               14,07         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        5,24         0,98               19,25         2,95         6,71               3,76  

Variedade da tarefa        4,83         0,63               13,09         3,33         6,33               3,00  

Identidade da tarefa        4,33         1,25               28,78         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        6,11         1,15               18,82         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,53         0,79               17,37         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,75         0,96               16,68         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,67         1,37               29,45         2,67         6,33               3,67  

Relações interpessoais        6,44         0,68               10,54         3,67         7,00               3,33  

Contexto do Trabalho        5,06         0,90               17,74         3,33         6,58               3,25  

Significado do trabalho        5,28         1,19               22,51         3,25         6,75               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,27         0,73               13,88         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,62         0,78               16,83         3,25         6,50               3,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,00         0,82               19,63         1,96         5,25               3,29  

Características desejadas        5,33         1,19               22,37         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,67         0,45               16,89         1,75         3,50               1,75  

 
 

 
Figura B18 – Média das medidas descritivas e comparativas – Salário acima de R$ 3000 a R$ 5000 
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Salário acima de R$ 5000 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,32         1,14               21,75         2,99         6,80               3,81  

Satisfação geral        5,04         1,23               24,45         2,00         6,60               4,60  

Motivação com o trabalho        5,37         0,65               12,14         4,50         6,67               2,17  

Pagamento e outras compensações        5,24         1,44               27,46         2,50         7,00               4,50  

Segurança no trabalho        5,71         1,24               21,70         2,50         7,00               4,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,84         0,73               12,45         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,61         1,52               33,08         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,46         1,14               20,95         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,36         0,93               18,41         3,52         6,76               3,24  

Variedade da tarefa        4,90         0,79               16,09         3,00         6,67               3,67  

Identidade da tarefa        4,63         1,42               30,76         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        6,37         0,68               10,60         4,67         7,00               2,33  

Autonomia        5,04         0,84               16,68         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,37         0,94               17,53         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,61         1,37               29,63         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,57         0,50                 7,56         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        5,11         1,04               20,25         3,28         6,50               3,22  

Significado do trabalho        5,41         1,26               23,21         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,13         0,94               18,33         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,78         0,92               19,21         3,50         6,25               2,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,28         0,64               15,36         2,96         5,17               2,21  

Características desejadas        5,89         0,84               14,28         4,00         7,00               3,00  

Preferência de emprego        2,68         0,44               16,43         1,92         3,33               1,42  

 

 

 

Figura B19 Média das medidas descritivas e comparativas – Salário acima de R$ 5000 
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Tabela B9 - Medidas descritivas e comparativas – nível do cargo  

 
Apoio 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,11         0,87               18,01         3,48         6,21               2,73  

Satisfação geral        4,88         0,62               12,65         4,20         6,20               2,00  

Motivação com o trabalho        5,50         0,53                 9,67         4,50         6,17               1,67  

Pagamento e outras compensações        4,17         1,51               36,30         2,00         6,00               4,00  

Segurança no trabalho        5,58         1,28               22,86         2,00         6,50               4,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,86         0,30                 5,12         5,00         6,00               1,00  

Supervisão        4,47         1,31               29,38         2,67         6,33               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,33         0,54               10,06         4,00         6,25               2,25  

Conteúdo do Trabalho        4,95         0,68               15,31         3,76         6,05               2,29  

Variedade da tarefa        4,56         0,56               12,22         3,00         5,33               2,33  

Identidade da tarefa        3,42         0,87               25,35         2,33         5,67               3,33  

Significância da tarefa        6,25         0,68               10,94         5,00         7,00               2,00  

Autonomia        4,11         0,54               13,09         3,33         5,00               1,67  

Feedback intrínseco        5,97         0,78               13,13         4,00         7,00               3,00  

Feedback extrínseco        3,86         1,10               28,39         2,67         5,33               2,67  

Relações interpessoais        6,47         0,26                 4,08         6,00         7,00               1,00  

Contexto do Trabalho        4,81         0,84               17,52         3,67         6,08               2,42  

Significado do trabalho        4,94         1,15               23,37         3,50         6,75               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,03         0,59               11,81         4,00         6,00               2,00  

Conhecimento dos resultados        4,46         0,77               17,38         3,50         5,50               2,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,26         0,50               11,02         3,63         5,08               1,46  

Características desejadas        5,69         0,74               13,08         5,00         7,00               2,00  

Preferência de emprego        2,83         0,25                 8,96         2,25         3,17               0,92  

 

 
Figura B 20 Média das medidas descritivas e comparativas – Nível apoio 
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Médio 

 

 

 

 

Figura B 21 Média das medidas descritivas e comparativas – Nível médio 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,06         1,10               22,42         2,97         6,66               3,69  

Satisfação geral        5,28         1,00               18,87         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        5,11         0,71               13,89         3,17         6,17               3,00  

Pagamento e outras compensações        4,19         1,54               36,86         2,00         6,50               4,50  

Segurança no trabalho        4,94         1,66               33,61         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,89         0,60               10,23         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,83         1,36               28,19         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,19         0,79               15,29         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        4,98         1,08               22,08         2,48         6,76               4,29  

Variedade da tarefa        4,31         0,97               22,38         1,67         6,33               4,67  

Identidade da tarefa        4,43         1,32               29,70         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        5,81         1,16               19,97         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,25         0,97               22,89         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,25         0,89               16,99         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,76         1,29               27,10         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,07         0,94               15,51         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,00         0,93               18,54         3,08         6,67               3,58  

Significado do trabalho        5,33         1,17               21,92         3,25         7,00               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,10         0,70               13,69         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,57         0,91               20,00         2,50         6,50               4,00  

Necessidade de Crescimento Individual        3,92         0,80               19,46         1,96         5,08               3,13  

Características desejadas        5,27         1,16               22,07         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,57         0,43               16,84         1,75         3,17               1,42  
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Superior 

 

 

 
Figura B 22 Média das medidas descritivas e comparativas – Nível superior 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,39         1,16               21,68         2,68         6,77               4,09  

Satisfação geral        5,21         1,18               22,65         2,00         6,40               4,40  

Motivação com o trabalho        5,44         0,66               12,10         4,33         6,67               2,33  

Pagamento e outras compensações        5,13         1,51               29,48         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        5,63         1,60               28,39         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,98         0,74               12,29         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,88         1,28               26,29         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,50         1,13               20,53         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,60         0,85               15,71         3,71         6,76               3,05  

Variedade da tarefa        5,13         0,70               13,62         3,67         6,67               3,00  

Identidade da tarefa        5,00         1,16               23,22         2,33         6,67               4,33  

Significância da tarefa        6,54         0,65               10,00         4,67         7,00               2,33  

Autonomia        5,33         0,72               13,50         4,00         6,33               2,33  

Feedback intrínseco        5,58         0,92               16,53         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,96         1,26               25,50         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,69         0,51                 7,61         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        5,36         0,90               16,73         3,36         6,50               3,14  

Significado do trabalho        5,81         1,09               18,68         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,44         0,81               14,97         3,33         6,50               3,17  

Conhecimento dos resultados        4,84         0,80               16,52         3,75         6,25               2,50  

Necessidade de Crescimento Individual        4,31         0,67               16,56         2,96         5,25               2,29  

Características desejadas        6,02         0,85               14,11         4,00         7,00               3,00  

Preferência de emprego        2,60         0,49               19,00         1,92         3,50               1,58  
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Tabela B10 - Medidas descritivas e comparativas – Tempo de trabalho no hospital 

 
Até 5 anos 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,13         1,21               24,86         2,92         6,88               3,95  

Satisfação geral        5,46         1,00               18,35         3,20         6,80               3,60  

Motivação com o trabalho        5,19         0,78               15,07         3,17         6,67               3,50  

Pagamento e outras compensações        4,65         1,84               39,67         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        4,09         1,97               48,20         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,96         0,71               11,84         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        5,24         1,23               23,48         3,00         6,67               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,31         0,93               17,42         3,75         7,00               3,25  

Conteúdo do Trabalho        5,30         1,04               20,46         3,33         6,86               3,52  

Variedade da tarefa        4,43         1,15               26,03         1,67         6,67               5,00  

Identidade da tarefa        4,88         1,40               28,76         3,00         7,00               4,00  

Significância da tarefa        6,31         0,87               13,78         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,63         1,21               26,21         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,33         0,81               15,15         4,00         7,00               3,00  

Feedback extrínseco        5,18         1,09               21,13         3,67         7,00               3,33  

Relações interpessoais        6,31         0,77               12,16         4,67         7,00               2,33  

Contexto do Trabalho        5,24         0,84               16,22         3,53         6,58               3,06  

Significado do trabalho        5,63         0,96               16,98         3,75         7,00               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,31         0,58               10,86         4,33         6,50               2,17  

Conhecimento dos resultados        4,78         1,00               20,83         2,50         6,25               3,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,04         0,84               19,97         2,63         4,96               2,33  

Características desejadas        5,74         1,24               21,60         3,50         7,00               3,50  

Preferência de emprego        2,35         0,43               18,34         1,75         2,92               1,17  

 

 

Figura B 23 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo até 5 anos 
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De 5 até 20 anos 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        4,99         1,00               20,98         2,87         6,47               3,60  

Satisfação geral        4,83         1,09               22,49         2,00         6,40               4,40  

Motivação com o trabalho        5,29         0,58               10,93         3,67         6,17               2,50  

Pagamento e outras compensações        3,95         1,39               35,10         2,50         6,50               4,00  

Segurança no trabalho        5,70         1,05               18,48         2,50         7,00               4,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,76         0,58               10,14         4,33         6,67               2,33  

Supervisão        4,27         1,36               31,82         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,13         0,92               17,92         2,75         6,25               3,50  

Conteúdo do Trabalho        5,07         1,00               20,58         3,14         6,57               3,43  

Variedade da tarefa        4,56         0,79               17,38         2,67         6,00               3,33  

Identidade da tarefa        4,30         1,33               30,98         2,00         6,67               4,67  

Significância da tarefa        5,95         0,93               15,67         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        4,50         0,94               20,79         2,00         6,00               4,00  

Feedback intrínseco        5,45         0,98               18,04         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,39         1,37               31,20         2,67         6,33               3,67  

Relações interpessoais        6,33         0,63               10,01         5,00         7,00               2,00  

Contexto do Trabalho        4,85         0,91               18,60         3,19         6,19               3,00  

Significado do trabalho        5,07         1,29               25,39         3,00         6,75               3,75  

Responsabilidade pelos resultados        5,12         0,80               15,53         3,33         6,33               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,36         0,65               14,87         3,25         5,50               2,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,06         0,61               15,09         3,00         5,25               2,25  

Características desejadas        5,48         0,80               14,68         4,00         7,00               3,00  

Preferência de emprego        2,65         0,41               15,51         2,00         3,50               1,50  

 

 

Figura B 24 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo de 5 até 20 anos 
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Acima de 20 anos 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,36         0,94               17,90         3,37         6,68               3,31  

Satisfação geral        5,32         0,77               14,48         4,20         6,60               2,40  

Motivação com o trabalho        5,34         0,71               13,29         4,00         6,33               2,33  

Pagamento e outras compensações        4,76         1,43               30,00         2,00         7,00               5,00  

Segurança no trabalho        5,71         1,24               21,71         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        6,02         0,48                 7,93         5,00         7,00               2,00  

Supervisão        4,92         1,22               24,88         2,67         6,33               3,67  

Oportunidade de crescimento        5,48         0,71               12,99         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        5,09         1,00               20,15         2,90         6,67               3,76  

Variedade da tarefa        4,71         0,75               16,01         3,00         6,33               3,33  

Identidade da tarefa        4,05         1,09               26,97         2,33         6,33               4,00  

Significância da tarefa        6,06         1,18               19,41         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,43         0,80               18,15         3,33         6,33               3,00  

Feedback intrínseco        5,63         0,93               16,51         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,44         1,28               28,69         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,30         0,97               15,32         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,13         0,94               18,29         3,42         6,58               3,17  

Significado do trabalho        5,50         1,16               21,17         3,25         6,75               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,12         0,75               14,75         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,76         0,90               18,96         3,50         6,50               3,00  

Necessidade de Crescimento Individual        4,16         0,73               16,13         2,04         5,17               3,13  

Características desejadas        5,48         1,15               20,90         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,84         0,32               11,36         1,92         3,33               1,42  

 

 

Figura B 25 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo acima 20 anos 
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Tabela B11 - Medidas descritivas e comparativas – tempo de experiência na função  
 

Até 15 anos 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,04         1,24               25,21         2,51         6,88               4,36  

Satisfação geral        5,07         1,21               23,85         2,00         6,80               4,80  

Motivação com o trabalho        5,09         0,74               14,47         3,17         6,67               3,50  

Pagamento e outras compensações        4,50         1,70               37,84         1,50         7,00               5,50  

Segurança no trabalho        4,88         1,89               38,77         1,50         7,00               5,50  

Parceiros e colegas de trabalho        5,88         0,69               11,66         4,33         7,00               2,67  

Supervisão        4,65         1,41               30,35         2,33         6,67               4,33  

Oportunidade de crescimento        5,22         1,02               19,55         2,75         7,00               4,25  

Conteúdo do Trabalho        5,16         1,07               21,72         2,95         6,81               3,86  

Variedade da tarefa        4,56         1,03               22,51         1,67         6,67               5,00  

Identidade da tarefa        4,55         1,50               32,95         2,00         7,00               5,00  

Significância da tarefa        6,12         0,93               15,26         4,00         7,00               3,00  

Autonomia        4,58         1,16               25,36         2,00         6,33               4,33  

Feedback intrínseco        5,35         0,91               17,05         3,67         7,00               3,33  

Feedback extrínseco        4,62         1,26               27,38         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,32         0,73               11,50         4,67         7,00               2,33  

Contexto do Trabalho        4,95         0,93               18,78         3,00         6,58               3,58  

Significado do trabalho        5,14         1,19               23,05         3,00         7,00               4,00  

Responsabilidade pelos resultados        5,15         0,65               12,67         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,55         0,94               20,63         2,50         6,25               3,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,10         0,80               19,17         2,63         5,25               2,63  

Características desejadas        5,67         1,13               19,99         3,50         7,00               3,50  

Preferência de emprego        2,53         0,46               18,35         1,75         3,50               1,75  

 

 

Figura B 26 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo até 15 anos 
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De 15 a 25 anos 
 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,20         0,83               17,01         3,48         6,37               2,89  

Satisfação geral        5,19         0,62               11,94         4,20         6,20               2,00  

Motivação com o trabalho        5,65         0,44                 7,72         4,67         6,33               1,67  

Pagamento e outras compensações        3,96         1,41               35,71         2,00         6,00               4,00  

Segurança no trabalho        5,50         1,12               20,42         2,50         6,50               4,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,90         0,44                 7,54         4,33         6,67               2,33  

Supervisão        4,92         1,22               24,75         2,67         6,67               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,27         0,58               11,01         4,00         6,25               2,25  

Conteúdo do Trabalho        5,09         0,90               18,37         3,38         6,62               3,24  

Variedade da tarefa        4,50         0,74               16,35         2,67         5,67               3,00  

Identidade da tarefa        3,97         0,98               24,61         3,00         6,67               3,67  

Significância da tarefa        6,06         0,88               14,58         4,33         7,00               2,67  

Autonomia        4,35         0,83               18,98         3,33         6,00               2,67  

Feedback intrínseco        5,86         0,74               12,65         4,33         7,00               2,67  

Feedback extrínseco        4,57         1,31               28,58         2,67         7,00               4,33  

Relações interpessoais        6,32         0,81               12,87         3,33         7,00               3,67  

Contexto do Trabalho        5,04         0,84               16,57         3,44         6,28               2,83  

Significado do trabalho        5,47         1,14               20,81         3,50         6,75               3,25  

Responsabilidade pelos resultados        5,17         0,70               13,45         3,33         6,33               3,00  

Conhecimento dos resultados        4,48         0,69               15,43         3,50         5,75               2,25  

Necessidade de Crescimento Individual        4,09         0,54               13,60         2,96         5,04               2,08  

Características desejadas        5,54         0,70               12,67         4,17         7,00               2,83  

Preferência de emprego        2,63         0,38               14,52         1,75         3,08               1,33  

 

 

 

Figura B 27 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo de 15 a 25 anos 
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Acima de 25 anos 

 

 

 

Figura B 28 Média das medidas descritivas e comparativas – tempo acima 25 anos 

 

DIMENSÃO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Percepção Geral dos Profissionais        5,37         1,06               19,86         3,35         6,66               3,30  

Satisfação geral        5,44         1,09               20,12         3,40         6,60               3,20  

Motivação com o trabalho        4,87         0,59               12,17         4,00         6,17               2,17  

Pagamento e outras compensações        5,40         1,07               19,91         3,00         7,00               4,00  

Segurança no trabalho        5,60         1,61               28,79         2,00         7,00               5,00  

Parceiros e colegas de trabalho        5,97         0,67               11,31         5,00         7,00               2,00  

Supervisão        4,73         1,40               29,66         2,33         6,33               4,00  

Oportunidade de crescimento        5,58         0,95               17,05         3,75         6,50               2,75  

Conteúdo do Trabalho        5,23         1,10               21,09         3,05         6,62               3,57  

Variedade da tarefa        4,80         0,89               18,58         3,00         6,33               3,33  

Identidade da tarefa        4,90         1,24               25,26         2,33         6,33               4,00  

Significância da tarefa        6,13         1,48               24,06         2,00         7,00               5,00  

Autonomia        4,73         0,72               15,14         4,00         6,33               2,33  

Feedback intrínseco        4,93         0,98               19,84         3,67         6,67               3,00  

Feedback extrínseco        4,83         1,43               29,66         2,67         6,67               4,00  

Relações interpessoais        6,30         0,95               15,06         3,67         7,00               3,33  

Contexto do Trabalho        5,40         1,00               18,51         3,50         6,58               3,08  

Significado do trabalho        5,78         1,15               19,94         3,25         6,75               3,50  

Responsabilidade pelos resultados        5,27         0,98               18,58         3,50         6,50               3,00  

Conhecimento dos resultados        5,15         0,88               17,00         3,75         6,50               2,75  

Necessidade de Crescimento Individual        4,08         0,93               20,27         2,13         5,17               3,04  

Características desejadas        5,27         1,51               28,66         2,17         7,00               4,83  

Preferência de emprego        2,90         0,34               11,87         2,08         3,33               1,25  
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO – UFF 

 

SEÇÃO 1 
Descreva o seu trabalho da forma mais objetiva possível nesta seção. Esta parte do questionário não deverá ser usada 

para mostrar o quanto você gosta ou não do seu trabalho. Estas questões serão tratadas em outra seção. Portanto, 

responda de forma clara e objetiva o máximo possível. 

 

 

1) A que  ponto seu trabalho requer que você trabalhe em contato com outras pessoas( colegas de trabalho,superiores, 

pacientes ou outras pessoas) ? 

 

Raramente. O relacionamento com 

outras pessoas não se faz 

necessário no decorrer do meu 

trabalho. 

Moderadamente. Algum 

relacionamento com outras 

pessoas é necessário. 

Bastante. O relacionamento com outras 

Pessoas é absolutamente essencial e parte 

Crucial do desenvolvimento do trabalho. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 

 

 

 

2) Qual  autonomia existente em seu trabalho? Ou seja, até que ponto lhe é permitido decidir a maneira de realizar suas 

tarefas? 

 

Muito pouca autonomia.Meu 

trabalho não me permite decidir 

como e quando realizar as tarefas. 

 

Autonomia moderada.Muitos 

Aspectos são padronizados e não 

estão sob meu controle, porém, 

posso tomar decisões sobre as 

tarefas. 

Muita autonomia.Meu trabalho me permite 

total responsabilidade para decidir como e 

quando realizar as tarefas. 

 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 

 

 

 

3) Em seu trabalho suas atividades são realizadas completamente tendo início e  fim determinado,  ? Ou apenas uma 

das etapas de uma atividade maior que será finalizada por outras pessoas ou máquinas? 

 

Meu trabalho corresponde apenas 

uma pequena parte do trabalho 

global, mediante a isto o resultado 

das minhas atividades não pode 

ser visto no serviço ou produto 

final. 

Meu trabalho corresponde 

moderadamente a uma parcela do 

trabalho global, minha 

contribuição pode ser vista no 

serviço final. 

Meu trabalho envolve tarefas identificáveis, 

com início e fim. Os resultados de minhas 

atividades são visto no serviço final. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 

 

 

 

4) Qual o nível de  variedade há em seu trabalho? Isto é, em que medida o seu trabalho  requer  que 

você faça muitas coisas, usando várias de suas habilidades  e talentos? 

 

Muito pouca. O  trabalho exige 

que  eu  realize  sempre  as 

mesmas atividades rotineiras. 

Moderada variedade. 

Bastante.  O trabalho exige que  eu  faça  

muitas  coisasdiferentes, usando 

habilidadee talentos diversos. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 

 

5) Em geral, quão significante e  importante é  o  seu  trabalho?  Isto é, o  resultado de seu 

trabalho  tem efeitos significativos na vida ou bem-estar de outras pessoas? 

 

Não muito significante.  O produto 

de meu trabalho não aparentam 

efeitos e influências significativas 

sobre outras pessoas. 

Moderadamente significante. 

Muito significante.  O produto do meu  

trabalho pode  afetar outras  pessoas em 

vários  aspectos importantes. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 
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6) Em que medida os seus superiores e colegas fornecem informação a respeito de seu desempenho no trabalho? 

 

Raramente.  As  pessoas quase 

nunca me dizem sobre o 

desempenho e a qualidade do meu  

trabalho. 

Moderadamente. Algumas vezes 

me informam a respeito do meu 

desempenho. 

Muito. Os meus superiores  e  colegas 

constantemente  me  dão feedback  

(retorno)  sobre  a qualidade e desempenho 

de meu trabalho. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 

 

 

 

7) Em que medida o próprio ato de realizar o trabalho  lhe dá  informações acerca de seu desempenho?  Isto é, a tarefa 

em si lhe dá  "dicas"  sobre  a  qualidade  de  seu  trabalho, independente de qualquer feedback (retorno) que seus 

superiores e colegas possam dar a você? 

 

Raramente.  As tarefas 

sãoorganizadasde tal maneiraque 

eu possa  trabalhar  parasempre, 

sem nunca descobrirse  as  estou  

fazendo  bem ou mal. 

Moderadamente.  Algumas vezes 

o próprio trabalho me dá um 

feedback (retorno);outras vezes, 

não. 

Frequentemente.  As tarefassão organizadas 

de  tal maneira  que  recebo constantemente 

feedback (retorno) sobre meu desempenho. 

( ) 1  ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6  ( ) 7 
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SEÇÃO 2 
Esta seção apresenta várias informações que podem ser usadas para descrever um trabalho. Você precisa indicar se 

cada informação é uma descrição  correta ou incorreta com relação ao seu trabalho. Tente  ser o mais preciso possível 

para assinalar o quanto você considera correto cada afirmação sobre o seu trabalho. O objetivo desta seção não é 

diagnosticar se você gosta ou não do seu trabalho. 

 

 

 

Escreva um número no espaço reservado de acordo com a seguinte escala: 

 

                                                                    1  Bastante  Inapropriada 

                                                                    2  Inapropriada 

                                                                    3  Levemente Inapropriada 

                                                                    4  Incerto  (Nem apropriada e nem inapropriada) 

                                                                    5  Levemente Apropriada 

                                                                    6  Apropriada 

                                                                    7  Bastante Apropriada 

                                                                    8 Não quero responder 

 

 

 

1) Meu trabalho exige que eu utilize diversas habilidades complexas ou de alto-nível. (    ) 

2)Meu trabalho exige muita cooperação de outras pessoas. (    ) 

3) Meu trabalho é organizado de forma a não me possibilitar a realização de atividades completas, do 

início ao fim. 
(    ) 

4) O trabalho que executo me da a oportunidade de avaliar o meu desempenho. (    ) 

5) O trabalho é muito  extenso e repetitivo. (    ) 

6) Meu trabalho pode ser realizado por uma única pessoa, não havendo necessidade de interagir com 

outras pessoas. 
(    ) 

7) Meus supervisores e colegas de  trabalho quase nunca  fornecem “feedback” (retorno)como estou 

desempenhando minhas atividades, 
(    ) 

8) O meu trabalho pode afetar muitas pessoas. (    ) 

9) Meu trabalho não me possibilita usar minha iniciativa ou discernimento para realizá-lo. (    ) 

10)Meu trabalho permite que meus superiores  sempre  me  digam  o que  pensam da qualidade do meu  

trabalho. 
(    ) 

11) Em meu trabalho tenho a oportunidade de terminar completamente as tarefas que inicio. (    ) 

12) Meu  trabalho  não me possibilita a   oportunidades  de  verificação  se  o  estou executando bem ou 

mal as minhas atividades. 
(    ) 

13) Em meu trabalho  tenho   oportunidades  de  independência  e  liberdade  sobre  como executá-lo  

(realizá-lo). 
(    ) 

14) Meu trabalho, em si, não é muito importante ou significante. (    ) 
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SEÇÃO 3 
Esta seção está relacionada  como você se sente com relação ao seu trabalho. 

Abaixo estão listadas cada  uma das afirmações  que representa uma situação que pode ou não estar presente no 

seu trabalho. Você deverá indicar  o quanto você concorda com cada afirmação. 

 

Escreva um número no espaço reservado de acordo com a seguinte escala: 

 

                                                                       1 Discordo totalmente 

                                                                       2 Discordo 

                                                                       3 Discordo parcialmente 

                                                                       4 Não concordo  nem discordo 

                                                                       5 Concordo parcialmente 

                                                                       6 Concordo 

                                                                       7 Concordo totalmente 

                                                                       8 Não quero responder 

 

 

1) É difícil  para mim tomar o máximo de cuidado para a tarefa que tenho que realizar esteja sendo feita 

de forma correta e adequada. 
(    ) 

2 )Minha auto- avaliação é bem mais positiva quando meu desempenho no trabalho está num nível bom. (    ) 

3) Na totalidade, estou muito satisfeito com o trabalho que realizo. (    ) 

4) Na maioria das vezes as tarefas que tenho a fazer me parecem inúteis ou insignificantes. (    ) 

5) Na maioria das vezes percebo quando o meu trabalho está sendo ou não satisfatório. (    ) 

6) Me sinto plenamente satisfeito quando realizo bem o meu trabalho. (    ) 

7) É muito significante para mim o trabalho que realizo. (    ) 

8) Percebo e sinto o alto nível de responsabilidade que tenho nas tarefas que desempenho no meu 

trabalho. 
(    ) 

9) Constantemente eu penso em pedir demissão deste emprego. (    ) 

10) Sentimento horrível e triste quando vejo que realizei de forma ruim e inadequada o meu trabalho. (    ) 

11) Constantemente tenho problemas quando tento descobrir se estou desempenhando bem ou mal o 

meu trabalho. 
(    ) 

12) Sinto profundamente que deveria receber  os créditos ou a culpa pelos resultados do desempenho de 

meu trabalho. 
(    ) 

13) Estou satisfeito de um modo geral com o tipo de trabalho que executo no meu  emprego. (    ) 

14) Geralmente meus sentimentos pessoais não são afetados pela forma ou maneira que realizo o meu 

trabalho. 
(    ) 

15)  É de minha total responsabilidade a realização correta do meu trabalho. (    ) 
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SEÇÃO 4  
 

Nesta seção  indique abaixo se você está satisfeito ou insatisfeito com determinados aspectos do seu trabalho. 

 

 

Escreva um número no espaço reservado de acordo com a seguinte escala: 

 

   1 Fortemente Insatisfeito 

                                                                      2 Insatisfeito 

                                                                      3 Levemente Insatisfeito 

                                                                      4 Neutro 

                                                                      5 Levemente Satisfeito 

                                                                      6 Satisfeito 

                                                                      7 Fortemente Satisfeito 

                                                                      8 Não quero responder 

 

1)A segurança no emprego (estabilidade) e nível de proteção que eu tenho. (    ) 

2) O salário e benefícios que eu recebo. (alimentação, transporte, plano hospitalar incluindo dependentes). (    ) 

3 )A possibilidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento das habilidades  que eu tenho ao realizar o trabalho. (    ) 

4) As pessoas que convivo e me relaciono em meu trabalho. (    ) 

5) O respeito  que recebo de meus superiores. (    ) 

6) A Satisfação que sinto ao realizar  bem o meu trabalho. (    ) 

7) A oportunidade que tenho em conhecer outras pessoas no meu trabalho. (    ) 

8)O apoio e ajuda que eu recebo de meus superiores. (    ) 

9) Pagamento justo, tendo em vista a minha contribuição na empresa. (    ) 

10) A independência que tenho de pensamento e ação ao realizar o meu trabalho. (    ) 

11)A segurança que eu tenho em permanecer futuramente no meu trabalho. (    ) 

12) A oportunidade de ajudar outras pessoas durante o meu trabalho. (    ) 

13) O nível de desafio existente que enfrento no meu trabalho. (    ) 

14)A qualidade da supervisão que eu recebo em termos gerais no meu trabalho. (    ) 
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SEÇÃO 5 
Esta seção aborda afirmações sobre pessoas que desempenham a mesma função que você na empresa. Caso 

ninguém desempenhe o mesmo trabalho que você, responda as questões com base nas pessoas que realizam um 

trabalho parecido com o seu. 

 

Você deve descrever o quanto você concorda com cada afirmação, que descrevem como essas pessoas se 

sentem com relação ao trabalho que estas realizam. 

 

Responda as questões desta seção sem levar em consideração como você se sente com relação ao seu trabalho. 

As pessoas que realizam a mesma função que você podem  ter  sentimentos diferentes com relação ao trabalho. 

 

 

 
Escreva um número no espaço reservado de acordo com a seguinte escala: 

 

                                                                1 Discordo totalmente 

                                                                2 Discordo 

                                                                3 Discordo parcialmente 

                                                                4 Não concordo nem discordo 

                                                                5  Concordo parcialmente 

                                                                6 Concordo 

                                                                7 Concordo totalmente 

                                                                8 Não quero responder 

 

 

1) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho sente uma grande satisfação pessoal quando 

desempenham bem o seu trabalho. 
(  ) 

2) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho estão muito satisfeitas com os seus empregos. (  ) 

3) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho acham que o trabalho que realizam é inútil ou 

insignificante. 
(  ) 

4) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho sentem uma grande responsabilidade pessoal 

para o trabalho que desempenham. 
(  ) 

5) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho têm conhecimento de como está o seu 

desempenho no trabalho. 
(  ) 

6) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho julgam o seu trabalho muito significante. (  ) 

7) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho sabem que a responsabilidade de realizar o seu 

trabalho adequadamente deve partir delas próprias. 
(  ) 

8) Tenho colegas de trabalho que pensam frequentemente em se demitir. (  ) 

9) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho se sentem mal ou tristes quando descobrem que 

desempenharam o seu trabalho de forma ruim. 
(  ) 

10) Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho têm problemas ao tentar descobrir se estão 

realizando ou desempenhando  o seu trabalho de forma boa ou ruim. 
(  ) 
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SEÇÃO 6 
Esta seção aborda características que podem estar presentes em todos os tipos de trabalho. O objetivo desta 

seção é saber o quanto você gostaria que cada uma dessas características estivesse presente no seu trabalho. 

 

ATENÇÃO: A escala utilizada nesta seção é diferente da escala utilizada nas seções anteriores. 

 

 

Escreva um número no espaço reservado de acordo com a seguinte escala: 

 

4 e 5 Eu tenho pouco interesse em ter um trabalho com estas características 

 

                             6, 7 e 8 Eu gostaria de ter um trabalho com estas características 

 

                             9 e 10 Eu desejo muito ter um trabalho com estas características 

 

 

 

1) Grande respeito  e tratamento justo do meu supervisor. (    ) 

2) Trabalho estimulante e desafiador. (    ) 

3) Oportunidades de pensar e agir independentemente no meu trabalho. (    ) 

4) Estabilidade no emprego. (    ) 

5) Parceiros de trabalho companheiros. (    ) 

6) Chances para aprender novas coisas através do trabalho. (    ) 

7) Excelente salário e bons benefícios (alimentação, transporte, assistência médica ou odontológica). (    ) 

8) Chances para usar a criatividade no meu trabalho. (    ) 

9) Promoção rápida de cargo. (    ) 

10) Chances  de desenvolver minhas habilidades  e crescimento pessoal no meu trabalho. (    ) 

11) Sentimento de recompensa ao conseguir cumprir o meu trabalho. (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

SEÇÃO 7 

 
Esta seção objetiva diagnosticar qual é o tipo de trabalho que é mais importante para você. Tendo em vista que 

as pessoas têm opiniões diferentes a respeito do trabalho que gostariam de ter. 

 

Para cada questão, dois trabalhos diferentes são descritos. Você precisa indicar qual dos trabalhos você prefere, 

caso tivesse que optar entre estes. 

 

1)Trabalho A: Um emprego onde o                               Trabalho B: Um emprego onde existem  

pagamento é muito bom.                                                grandes oportunidades de ser criativo e inovador. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

2) Trabalho A: Um emprego aonde                                 Trabalho B:  Um emprego com  pessoas agradáveis  

você é frequentemente  chamado                                                de se trabalhar juntas. 

para tomar decisões importantes. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

3) Trabalho A: Um emprego onde                                        Trabalho B: Um emprego onde as maiores   

responsabilidades maiores  são designadas a                                          responsabilidades são designadas aos 

empregados  que possuem melhor desempenho.                                  funcionários    mais antigos na instituição.                                                

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

4) Trabalho A: Um emprego em uma                                    Trabalho B: Um emprego onde você não tem  

empresa que está com problemas                                           permissão em dar palpites a respeito do 

financeiros e que venha a fechar.                                           agendamento de suas atividades, bem como nos 

                                                                                                procedimentos utilizados para desenvolve-lo. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 

Indiferente/ Neutro Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

5) Trabalho A: Um emprego                                                           Trabalho B:Um emprego onde seus colegas  

bastante rotineiro.                                                                             não são camaradas. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

6) Trabalho A: Um emprego em                                                        Trabalho B: Um emprego que impossibilita 

que o seu supervisor de imediato critica                                          o uso de suas habilidades que você possui. 

constantemente você e o seu trabalho, 

na presença de outras pessoas. 
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1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

7) Trabalho A: Um emprego em                                                        Trabalho B: Um emprego que lhe possibilite  

que o seu supervisor de imediato te respeita e                           constantemente oportunidades de aprender coisas  

lhe trata com justiça.                                                                       novas e interessantes. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

8) Trabalho A: Um emprego onde                                                     Trabalho B: Um trabalho com poucas  

existem chances de você ser  despedido.                                             chances de ser desafiador.                   

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

9) Trabalho A: Um emprego onde há                                                 Trabalho B: Um emprego que te possibilite 

oportunidades de você desenvolver novas                                          usufruir de um grande período de férias 

habilidades e ser promovido na empresa.                     .                       e excelentes benefícios. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

 

 

10) Trabalho A: Um emprego  com                                                   Trabalho B: Um emprego com condições 

pouca liberdade e independência para                                                  péssimas para se trabalhar. 

você realizar o seu trabalho da forma 

como você achar melhor. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
 

 

11) Trabalho A: Um emprego  em que lhe                                        Trabalho B: Um trabalho que lhe possibilite 

trabalhar em equipe é satisfatório.                                                     utilizar suas habilidades e talentos. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
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12) Trabalho A: Um emprego que                                                        Trabalho B: Um trabalho que você  

te oferece poucos desafios.                                                                    realize  isoladamente dos colegas. 

 

1 2 3 4 5 
Grande 

preferência pelo 

trabalho A 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho A 
Indiferente/ Neutro 

Pequena 

preferência pelo 

trabalho B 

Grande 

preferência pelo 

trabalho B 
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SEÇÃO 8 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

O objetivo deste bloco é o de traçar um perfil do conjunto dos participantes da pesquisa. 

Marque com um (x) a alternativa mais adequada. 

1. Sexo 

1 ( ) masculino   2 ( ) feminino 

2. Faixa etária 

1 ( ) até 25 anos                4 ( ) de 36 a 40 anos 

2 ( ) de 26 a 30 anos         5 ( ) de 41 a 45 anos 

                  3 ( ) de 31 a 35 anos         6 ( ) acima de 45 anos 

3. Estado civil 

1 ( ) solteiro(a)                  4 ( ) viúvo(a) 

2 ( ) casado(a)                   5 ( ) outros 

3 ( ) divorciado(a) ou desquitado(a) 

4. Tem filhos? 

1 ( ) sim   2 ( ) não 

5. Escolaridade 

1 ( ) 1 grau incompleto        7 ( ) especialização lato sensu incompleto 

2 ( ) 1 grau completo           8 ( ) especialização lato sensu completo 

3 ( ) 2 grau incompleto        9 ( ) mestrado incompleto 

4 ( ) 2 grau completo         10 ( ) mestrado completo 

5 ( ) superior incompleto   11 ( ) doutorado incompleto 

6 ( ) superior completo      12 ( ) doutorado completo 

6. Qual unidade/setor do hospital que você é alocado? 

1 (  )Ambulatório  

2 (  )Centro de diálise 

 3 (  )Clínica cirúrgica masculina  

4 (  )Clínica médica feminina 

 5 (  )Clínica médica masculina                                                     
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6 (  )Clínica Mixta  

7 ( )Clínica pediátrica  

8 ( )Emergência  

9 ( )Emergência pediátrica             

10 ( )Hemoterapia  

11 ( )Supervisão de enfermagem  

12 ( )Unidade coroniana  

13 ( )UTI neonatal 

7. Você ocupa alguma função gerencial ( chefe, supervisor de equipe, 

coordenador de equipe)? 

1 ( ) sim    2 ( ) não 

8. Renda salarial mensal bruta(média) 

1 ( ) até R$ 1.000,00                              4 ( ) de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 

2 ( ) de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00        5 ( ) de R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 

3 ( ) de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00        6 ( ) acima de R$ 5.000,00 

9.Em que nível do cargo você se encontra no hospital? 

1 ( ) apoio 

2 ( ) médio  

3 ( ) superior 

10. Há quanto tempo você trabalha no hospital? 

1   ( ) há menos de 5 anos   5 ( ) de 21 a 25 anos 

2   ( ) de 5 a 10 anos           6 ( ) de 26 a 30 anos 

3 ( ) de 11 a 15 anos        7 ( ) acima de 30 anos 

4 ( ) de 16 a 20 anos 

11. Há quanto tempo você trabalha na sua função? 

                  1 ( ) há menos  de 1 ano          2 ( ) de 1 a 5 anos   

                  3 ( ) de 6 a 10 anos                  4 ( ) de 11 a 15 anos  

                  5 ( ) de 16 a 20 anos                6 ( ) de 21 a 25 anos  

                  7 ( ) de 26 a 30 anos                8 ( ) acima de 30 anos 
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Apresentação do Projeto: 

O Projeto é originário do Programa de Mestrado Profissional da Escola de Engenharia - 

Departamento de Engenharia de Produção Mestrado Profissional em Sistemas de 

Gestão da UFF. Busca estudar a percepção da Qualidade de Vida no Trabalho na área 

de saúde no Brasil onde os funcionários estão submetidos a condições de trabalho 

estressantes e contribuir para o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão hospitalar no 

Brasil. A metodologia proposta é a análise de conteúdo. O contexto pesquisado é o 

ambiente hospitalar e o trabalho de profissionais na área de saúde. Aborda as 

expectativas de crescimento profissional dos trabalhadores, ponto de fundamental 

importância no processo de gestão.O tamanho da Amostra no Brasil: 60 profissionais de 

saúde, da área de enfermagem . A metodologia se foca na análise de conteúdo.A 

investigação busca ainda conhecer as expectativas de crescimento profissional dos 

trabalhadores. Parte do princípio de que o trabalho no ramo da saúde em países em 

desenvolvimento se mostra uma tarefa difícil por fatores: precariedade de recursos e 

instalações,demanda quase sempre superior à capacidade das unidades, remuneração 

insatisfatória, processo de capacitação inadequado entre outros fatores.Também 

considera que uma elevada carga de stress e riscos estão presentes para os profissionais 

que atendem pacientes em situação de stress por estarem doentes ou acompanhando 

pessoas enfermas. Considera que as instituições do setor de saúde cada vez mais 

precisam contar com profissionais que tenham qualidade de vida para oferecer melhores 

serviços. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo da pesquisa é avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho no setor de 

enfermagem do hospital universitário da UFF -HUAP. 
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Objetivo Secundário:- Compreensão da percepção do conteúdo do trabalho no setor de 

enfermagem em um hospital universitário pelos funcionários. 2 – Compreensão da 

percepção do contexto do trabalho no setor de enfermagem em um hospital universitário 

pelos funcionários - Analisar a diversidade da percepção da QVT entre os funcionários 

de diferentes setores de enfermagem em um hospital universitário. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não são apontados riscos significativos ou aspectos que possam ser considerados 

negativos, uma vez que se está buscando medidas que possam contribuir para uma 

melhor qualidade de vida no trabalho de todos os profissionais que atuam na 

enfermagem do HUAP, no entanto cabe ressaltar que ao questionar profissionais que 

trabalham em áreas de stress pode gerar mobilizações emocionais. O trabalho pode 

contribuir para o bem estar dos pacientes e dos próprios funcionários. Os benefícios são 

vários, destaca-se a possibilidade de construir um conhecimento aprofundado sobre os 

aspectos relacionados ao conteúdo e ao contexto do trabalho considerados relevantes 

pelos profissionais da área. Ainda importante é o conhecimento das expectativas dos 

trabalhadores em um cenário de dificuldade. O estudo de padrões de Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT), pode contribuir para promover o bem-estar dos trabalhadores, 

beneficiando-os e também aos pacientes por eles atendidos sendo um importante 

instrumento de apoio à gestão de recursos humanos, na medida em que potencializa o 

estabelecimento de canais de diálogo entre instituições e funcionários.Os hospitais das 

universidades públicas são unidades bastante representativas da realidade brasileira no 

ramo da saúde no país. Neste sentido o estudo da QVT dos profissionais de enfermagem 

em um hospital universitário público pode trazer uma contribuição a melhoria do 

atendimento e qualidade de vida dos funcionários. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto é oriundo do curso de Mestrado profissional em Sistemas de Gestão, da 

Escola de Engenharia -Departamento de Engenharia de Produção. O projeto está bem 

estruturado e fundamentado. 

Apoia-se em um instrumento no Survey Hakman validado recentemente no Brasil. Os 

estudos de QVT são importantes instrumentos de apoio à gestão de recursos 

humanos,na medida em que potencializam o estabelecimento de canais de diálogo entre 

instituições e funcionários, permitindo, , ações organizacionais mais efetivas.Os 

hospitais das universidades públicas são unidades bastante representativas da realidade 

brasileira no ramo da saúde no país. Neste sentido o estudo da QVT dos profissionais de 

enfermagem em um hospital universitário público pode trazer uma contribuição para 

que possam ser tomadas em relação ao trabalho dos grupos de trabalhadores na área de 

saúde, em especial à enfermagem. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresenta o TCLE adequado, insere o questionário de levantamento de perfil do 

profissional e faz referências ao instrumento de pesquisa, Hackman, recém validado no 

Brasil.Cabe ressaltar que a pesquisadora é funcionária do HUAP e trabalha na 

Farmácia.O projeto a ser realizado tem autorização da instituição no qual será 

executado, ou seja o HUAP. 

 

Recomendações: 

O projeto cita não haver riscos significativos. Embora não negue os riscos e aponte os 

possíveis como pouco significativos convém ressaltar que é necessário estar atento 
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quando se questiona, pesquisa,interroga profissionais que trabalham com riscos e stress 

porque fazer com que o sujeito se conscientize e reflita sobre sua situação e e os riscos 

que estão submetidos pode desencadear uma conscientização e mobilização emocional. 

Ou seja ao refletir sobre o stress a que está submetido o profissional pode se 

desestabilizar, se dar conta de seus próprios riscos. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto está estruturado dentro dos parâmetros da pesquisa ética com seres humanos. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

NITEROI, 22 de Dezembro de 2014 

  

____________________________ 

Assinado por:  

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 

Bairro: Centro CEP: 24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: 

etica@vm.uff.br 


