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RESUMO
Os hospitais exercem papel de grande relevância no sistema de saúde do Brasil, no qual convivem hospitais 
públicos com diferentes modelos de gestão (privados e filantrópicos). Este artigo é resultado de um estudo 
multicaso descritivo com abordagem quantitativa que objetivou analisar as condições de trabalho em 10 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) localizados no Estado de Mato Grosso. Os hospitais foram 
avaliados pelos funcionários por meio de resposta ao questionário do Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde (PNASS). Os hospitais privados receberam melhor avaliação por parte dos médicos; no 
entanto, quanto à natureza jurídica, não se verificou diferenças para a enfermagem, mas a tímida avaliação 
indica a necessidade de melhoria nas condições de trabalho. Os hospitais públicos administrados por 
Organizações Sociais de Saúde (OSS) foram bem avaliados, diferente do que ocorreu com os hospitais da 
administração direta. Os resultados indicam a necessidade de melhorias nas condições de trabalho, visto 
que tais condições têm relação direta com a qualidade dos serviços.

ABSTRACT
The role of hospitals exert great relevance in Brazilian health care system, public hospitals where coexist with 
different management models (private and philanthropic). This article is a descriptive multicase study with a 
quantitative approach that aimed to analyze the working conditions in ten public hospitals located in the State 
of Mato Grosso. Hospitals were evaluated by staff answering the questionnaire of the National Evaluation of 
Health Services (PNASS). Private hospitals received better evaluation by physicians; however, the legal nature, 
there were no differences for nursing, but shy assessment indicates the need for improvement in working 
conditions. Public hospitals managed by Social Health Organizations (OSS) were well evaluated differently 
than occurred with the direct administration of hospitals. The results indicate the need for improvements in 
working conditions, since these conditions is directly related to the quality of services.

Palavras-chave
Sistema único de saúde

Administração hospitalar
Condições de trabalho

Gestão em saúde

Keywords
Unified health system

Hospital administration
Working conditions

Health management

Recebido em: 
20/12/2013

Aprovado em: 
14/02/2014

Confl ito de interesses: 
nada a declarar

Fonte de fi nanciamento: 
nenhuma

DOI: 10.5327/Z1519-1672201400620005



34 Souza PC, Scatena JHG

RAS _ Vol. 16, No 62 – Jan-Mar, 2014

INTRODUÇÃO
Hospitais são organizações complexas, sendo essa 

complexidade uma característica inerente a esse tipo de 
unidade de saúde, visto que no âmbito dos hospitais con-
centram-se vários serviços e uma grande diversidade de 
profissionais.

Dentre esses profissionais, merecem destaque os pro-
fissionais das áreas de medicina e de enfermagem, que, 
em geral, têm grande peso nos serviços prestados dire-
tamente aos pacientes. Assim, na busca por serviços de 
melhor qualidade para os pacientes, as condições de tra-
balho são elementos de grande importância, já que, se as 
mesmas não forem adequadas, os resultados desejados 
podem ser altamente comprometidos.

Para que essa realidade seja conhecida mais profunda-
mente, é necessário que os profissionais possam expressar 
sua percepção a respeito das condições de trabalho. Este 
trabalho teve por objetivo abrir esse canal de comunicação 
entre esses profissionais e a pesquisa científica na saúde.

Diante da importância do tema, esta pesquisa se propôs 
a analisar as condições de trabalho dos profissionais das 
áreas de medicina, de enfermagem e administrativa que 
atuam em 10 hospitais que compõem o mix  público-privado 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Mato Grosso.

Quando da criação do SUS, o Brasil optou pela confi-
guração de um sistema híbrido, no qual convivem o público 
e o privado. Pela Constituição Brasileira, é dever do Estado 
prestar assistência universal e integral à saúde, mas, no 
âmbito do SUS, ela também pode ser provida pela inicia-
tiva privada, de forma complementar, mediante contrato de 
direito público ou convênio1.

Desde os primórdios da organização do sistema de 
saúde brasileiro, os hospitais têm um papel relevante, tanto 
que o modelo de atenção foi denominado, ao longo de sua 
existência, de hospitalocêntrico2. Além disso, o SUS, como 
um sistema de saúde híbrido, traz consigo alguns traços 
marcantes quanto à assistência hospitalar: reprodução 
da cultura liberal-privatista com baixo grau de cogestão 
e regulação; ausência do desenvolvimento de políticas e 
gestão hospitalar no sistema público; garantia do acesso 
mediante a compra de serviços do setor privado com fraca 
regulação estatal3.

Nesse contexto do mix público-privado no SUS estão 
os profissionais de múltiplas categorias que atuam nos hos-
pitais, os quais têm diante de si o desafio de proporcionar 
adequadas condições de trabalho a esses profissionais.

Ao analisar as condições de trabalho do pessoal da área 
de enfermagem que trabalha com atendimento  pré-hospitalar, 
Martins et al.4 verificaram que esse é um dos fatores que 
contribuem significativamente para o agravamento do des-
gaste profissional. Em dois outros estudos, os autores ana-
lisaram as condições do trabalho médico em serviços de 
emergência hospitalar e concluíram que as condições de 
trabalho estavam permeadas por situações que potencia-
lizavam o surgimento de doenças ocupacionais. Tais situa-
ções levaram os médicos a relatar sintomas psicossociais, 
os quais são relacionados ao stress profissional, descrito 
atualmente como síndrome de burnout5,6.

MÉTODO
Este trabalho caracteriza-se como um estudo multicaso 

descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em 10 
hospitais, dentre os quais estão públicos (4), privados (3) e 
filantrópicos (3), localizados em 3 das 16 regiões de saúde 
constituídas no Estado de Mato Grosso. Os hospitais sele-
cionados, todos vinculados ao SUS, representam 8% dos 
hospitais mato-grossenses e quase 18% dos leitos vincu-
lados a esse sistema. Quanto ao porte, considerando os 
leitos totais, os hospitais são bastante ecléticos, havendo 
hospitais de pequeno (3), médio (5) e grande porte (2).

Os dados para a pesquisa das condições de trabalho 
foram coletados durante o segundo semestre de 2012 utili-
zando o questionário e o método de cálculo da amostra ado-
tados pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 
Saúde (PNASS)7. O referido questionário (Anexo 1) é com-
posto por 18 itens que abordam aspectos das condições 
de trabalho como: carga de trabalho, tamanho da equipe, 
segurança do trabalho, acomodações e mobiliário, higiene 
do ambiente, disponibilidade de materiais e equipamentos, 
salário, medicina do trabalho, relacionamento com a chefia 
imediata, estímulo do estabelecimento ao trabalho, valori-
zação do trabalho, etc.

Cada item recebeu uma pontuação entre -2 e +2, oriunda 
das opções de resposta (+2 – Muito bom, +1 – Bom, 0 –
Regular, -1 – Ruim, -2 – Muito ruim), gerando uma pontua-
ção máxima possível de 36 pontos. Sua utilização permitiu 
a obtenção de uma pontuação para cada hospital, bem 
como sua transformação em percentual comparando o que 
foi alcançado com a pontuação máxima possível.

Os questionários foram respondidos por 490 funcioná-
rios das áreas de medicina (113), de enfermagem (218) e 
administrativa (159). A pesquisa recebeu parecer favorável 
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do Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 45.667, 
de 27 de junho de 2012. Os participantes concorda-
ram com os termos da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram pro-
cessados utilizando o software livre e gratuito EpiData 
3.1 e o Microsoft Excel, e em seguida analisados à luz de 
outros estudos correlatos.

Ressalta-se que, em respeito às normas éticas acor-
dadas com os hospitais, o nome dos mesmos não será 
divulgado, utilizando-se apenas a identificação numérica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, considera-se importante traçar um panorama 

a respeito dos profissionais que participaram da pesquisa, 
tendo em conta também a natureza jurídica dos hospitais.

A maioria dos profissionais entrevistados é do sexo 
feminino (69,4%), situação que se mantém, independente-
mente do tipo de prestador. Embora a pesquisa não tenha 
envolvido um grande número de hospitais, ela pode indicar 
que a força de trabalho nos hospitais do Estado de Mato 
Grosso seja, em sua maioria, composta por profissionais 
do sexo feminino.

Quanto ao pessoal de enfermagem, percebe-se que esse 
dado é semelhante ao encontrado no Brasil, pois num levan-
tamento realizado pelo Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN)8 verificou-se que tal profissão é predominante-
mente feminina (87,24%), com tendência de crescimento 
no número de profissionais do sexo masculino em função 
do bom nível de empregabilidade.

Na profissão médica ainda não se verifica, no Brasil, domí-
nio do sexo feminino, visto que até 1970 a atividade era predo-
minantemente masculina. Numa pesquisa sobre a demogra-
fia médica no Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM)9 
verificou que os profissionais do sexo masculino representa-
vam 59,18% e do sexo feminino, 40,82%. Ao analisar os novos 
registros, fica evidente a predominância do sexo feminino 
(2010 – 51,85%; 2011 – 52,89%), com previsão de domina-
ção desse gênero na profissão até 2028.

Quanto à idade, ainda que a faixa etária menor de 
40 anos concentre a maioria dos profissionais, nos hospi-
tais públicos há menos adultos jovens (<30 anos) e maior 
percentual de profissionais na faixa etária acima de 50 anos 
(15,0%), praticamente o dobro dos privados (8,1%) e filan-
trópicos (6,9%).

A distribuição do número de profissionais segundo a 
categoria também foi bastante semelhante nos três tipos de 
hospital, com predomínio dos profissionais de enfermagem.

Em relação à escolaridade dos profissionais participan-
tes da pesquisa, verifica-se que cerca de 50% deles são de 
nível médio, apresentando uma pequena elevação desse 
percentual nos hospitais privados (57%). Os profissionais de 
nível superior representam 26,2% nos públicos, 20,9% nos 
privados e 29,2% nos filantrópicos. Já o número dos profis-
sionais que possuem pós-graduação ficou em torno de 20%.

Em relação à carga horária semanal, nos hospitais públi-
cos cerca de 50% dos profissionais trabalham de 31 a 40 
horas. Possivelmente essa configuração existe em razão da 
existência de profissionais concursados que, na sua maio-
ria, trabalham em regime de 30 ou 40 horas semanais. Já 
nos hospitais privados e filantrópicos chama a atenção o 
fato de que cerca de 60% dos profissionais têm carga horá-
ria entre 41 e 60 horas. Esse dado deve ser um reflexo da 
alta carga horária de trabalho dos profissionais médicos, 
que nos hospitais públicos trabalham com base na carga 
horária de concurso e nos privados e filantrópicos têm sua 
remuneração baseada geralmente na produção, o que os 
impulsiona a trabalhar mais horas por semana. Nos hospi-
tais privados, 7% dos profissionais responderam que tra-
balham mais de 60 horas por semana, os quais provavel-
mente são médicos.

Já foram realizadas diversas pesquisas que demons-
traram que os profissionais médicos, em virtude dessa 
ânsia por produzir mais, garantindo melhor remuneração, 
condicionados às vezes pela precarização do vínculo, são 
afetados por doenças profissionais decorrentes das condi-
ções e excessiva carga de trabalho. Numa pesquisa que 
constatou isso6, os autores realizaram a análise das con-
dições do trabalho médico no pronto-socorro de um hos-
pital público no qual os médicos eram remunerados de 
acordo com o número de plantões de 12 horas realizados. 
Além disso, muitos profissionais mantinham outros vínculos. 
Os autores verificaram que, dentre os médicos que atua-
vam no pronto-socorro, 20% tinham carga horária semanal 
de 41 a 60 horas, 60%, de 61 a 80 horas, e 20%, acima 
de 80 horas semanais. Diante dessa realidade, 90% deles 
consideravam que tinham carga horária excessiva de tra-
balho e, em decorrência disso, a pesquisa, com base nos 
sintomas relatados pelos médicos, verificou que 50% dos 
profissionais apresentavam sintomas de stress profissional, 
ou síndrome de burnout.

Dentre o grande número de itens do questionário apli-
cado para este trabalho (18), alguns chamaram a aten-
ção e são aqui apresentados. O primeiro deles refere-se à 
carga de trabalho percebida pelos profissionais (Tabela 1).
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Embora a grande maioria dos profissionais (72%) con-
sidere a carga de trabalho normal, os dados mostram que 
nos hospitais pesquisados um percentual expressivo (27%) 
considera tal jornada alta, com destaque para os profissio-
nais dos hospitais públicos. É bastante subjetiva a percep-
ção do que seja carga de trabalho alta, normal ou pouca, 
influenciando a resposta do trabalhador. Uma evidência 
disso é o fato de os profissionais de hospitais públicos, 
cuja carga horária informada é, em média, menor do que 
aquela dos profissionais de hospitais privados e filantrópi-
cos, considerarem-na alta em percentuais maiores do que 
aqueles dois outros segmentos.

Perguntados sobre como consideravam o estabeleci-
mento de saúde onde trabalhavam, os profissionais mani-
festaram-se de forma bastante diversificada. Consideradas 
juntas as categorias “Muito bom” e “Bom”, os hospitais são 
bem avaliados pelo conjunto de seus trabalhadores (77,2%). 
Porém, enquanto 91,9% trabalhadores dos hospitais pri-
vados e 81,2% dos filantrópicos assim os avaliaram, nos 
hospitais públicos tal percentual foi de 70%. Além disso, 
somando-se as categorias “Ruim” e “Muito ruim” os hospi-
tais públicos foram assim considerados por 5,3% de seus 
trabalhadores, enquanto nos filantrópicos tal percentual 
foi de 1,4% e os privados não receberam essa avaliação.

Ainda que, pelas normas éticas, tenham sido garantidos 
o anonimato e o sigilo das respostas, não se pode descon-
siderar a preocupação do profissional sobre uma eventual 
repercussão negativa pessoal, a partir de sua avaliação, 
o que o levaria a evitar opinião desfavorável ao serviço. 
No caso desta pesquisa, se isso ocorreu, provavelmente o 
foi entre profissionais dos hospitais privados e filantrópicos, 
dada a maior possibilidade de qualquer tipo de retaliação.

Outro item que chama a atenção refere-se à opinião 
dos profissionais a respeito do valor de sua remuneração 
(Tabela 2). A soma dos percentuais dos profissionais que 
avaliaram seu salário como “Muito bom” e “Bom” é superior 
nos hospitais privados (62,8%), quase o dobro do percen-
tual encontrado nos filantrópicos (34,8%) e mais do que o 
dobro dos públicos (31,2%). Inversamente, a avaliação do 

salário como “Ruim” ou “Muito ruim” alcançou 23,5% nos 
hospitais públicos, mantendo-se próxima dos 14% nos pri-
vados e filantrópicos.

Num estudo comparativo entre 10 hospitais do Estado 
de São Paulo, sendo 5 da administração direta e 5 geren-
ciados por Organizações Sociais de Saúde (OSS)10, ao 
entrevistar os gestores, o autor verificou que nos hospitais 
públicos da administração direta um dos grandes proble-
mas da gestão de pessoas referia-se aos baixos salários. 
Dentre os cinco diretores dos hospitais da administração 
direta, quatro citaram o problema dos baixos salários 
como uma dificuldade na gestão do pessoal, afirmando 
que esse problema dificulta as relações de trabalho e a 
fixação do funcionário, que pede demissão assim que 
encontra proposta melhor. Esse dado mostra que o resul-
tado encontrado está em consonância com outros estu-
dos quanto à baixa remuneração nos hospitais públicos.

No caso dos hospitais de Mato Grosso, no grupo dos 
hospitais públicos estão dois da administração direta e dois 
sob gestão de OSS. Desse modo, considerou-se pertinente 
comparar a resposta dos funcionários desses dois modelos 
de gestão a fim de evidenciar se o problema verificado no 
Estado de São Paulo10 repete-se também quanto ao modelo 
de gestão. Pelo método utilizado neste estudo, a avaliação 
dos funcionários para o item salário poderia variar de -2 a 
+2. Os hospitais da administração direta obtiveram pon-
tuação bastante baixa, chegando a ser negativa (-0,38), 
e os hospitais gerenciados por OSS obtiveram pontuação 
positiva (0,30), não muito elevada, mas melhor do que a 
pontuação dos hospitais da administração direta.

A Tabela 2 evidencia que os funcionários dos hospi-
tais públicos não têm uma boa avaliação de seus salários. 
Mas, como exposto, há ainda diferenças nessa avaliação, 
dependendo do modelo de gestão dessas unidades públi-
cas. Nos hospitais da administração direta, os funcionários 
encontram-se menos satisfeitos com o salário do que nos 
hospitais gerenciados por OSS.

É importante destacar que um dos hospitais gerencia-
dos por OSS tem o quadro de funcionários de enfermagem 
e da área administrativa composto, na sua maioria, por pro-
fissionais de carreira da Secretaria de Estado de Saúde, e 
grande parte dos médicos é composta por prestadores de 
serviço via pessoa jurídica. Essa composição do quadro fun-
cional desse hospital OSS pode ter tido alguma influência no 
resultado da percepção quanto às condições de trabalho.

Carga de 
trabalho 

Público Privado Filantrópico Total

n % n % n % n %

Alta 73 28,1 21 24,4 38 26,4 132 26,9
Normal 184 70,8 65 75,6 104 72,2 353 72,1
Pouca 3 1,1 0 0,0 2 1,4 5 1,0
Total 260 100 86 100 144 100 490 100

Tabela 1. Opinião dos profissionais a respeito da carga de trabalho 
nos hospitais selecionados. Mato Grosso (2012).
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Tais dados indicam que, aparentemente, o problema 
verificado no Estado de São Paulo10 também é uma reali-
dade no Estado de Mato Grosso.

Mas o que seria um bom salário? Seria necessaria-
mente o maior ou o mais equivalente ao trabalho realizado?

É importante ressaltar que o conceito de “bom salá-
rio” é bastante relativo, dependendo das expectativas e 
da percepção do trabalhador. Assim, o bom salário seria 
aquele pago de acordo com o trabalho realizado e que 
o valor atribuído ao seu trabalho fosse compatível com o 
investimento feito pelo trabalhador para realizar tal tarefa11. 
É possível que alguns funcionários estejam despendendo 
maior esforço para executar as tarefas, quando comparado 
com as compensações recebidas, já que cada pessoa tem 
necessidades e expectativas diferentes para seu padrão 
de vida e de consumo12.

Desse modo, o conceito de satisfação com o salário vai 
além do valor percebido, ou seja, é possível que existam 
profissionais que tenham um salário relativamente menor, 
mas que julgam que ele é compatível com o esforço des-
pendido, e outros que, embora tendo salário comparativa-
mente maior, julgam a quantia incompatível com o esforço 
despendido.

A satisfação do profissional com sua remuneração 
pode influenciar a percepção do mesmo quanto à valo-
rização do seu trabalho pelo estabelecimento. Ao anali-
sar a opinião dos funcionários a respeito desse quesito, 
verificou-se que nos hospitais privados 65,1% dos profis-
sionais sentem-se valorizados, enquanto nos filantrópicos 
esse percentual chega a 57,6% e nos públicos reduz-se 
a 46,5%. O percentual de profissionais que considera-
ram a valorização como “Ruim” e “Muito ruim” chegou a 
20,8% nos hospitais públicos, 9,8% nos filantrópicos e 
9,3% nos privados.

Analisando a opinião dos funcionários, de acordo com a 
categoria profissional (médica, enfermagem e administrativa) 

e a natureza jurídica do hospital (Figura 1), verifica-se que, 
entre os profissionais de enfermagem, as notas atribuídas 
não são muito distintas em relação às três naturezas jurídi-
cas dos hospitais, mantendo-se próximas do terço inferior 
da escala. Para esses profissionais, a avaliação dos filan-
trópicos foi melhor, a dos privados foi a mais baixa e a dos 
públicos ficou em situação intermediária.

O fato de essas notas serem baixas e próximas pode 
indicar que os profissionais de enfermagem não têm tido 
adequadas condições de trabalho em qualquer dos for-
matos jurídicos de hospital. Num estudo realizado13 a fim 
de avaliar a presença da síndrome de burnout (stress 
profissional) e a satisfação no trabalho com 86 profissio-
nais de enfermagem de um hospital privado do interior 
do Rio Grande do Sul, verificou-se que a maioria dos 
profissionais apresentava baixo risco para burnout. No 
entanto, existia um bom número que apresentava risco 
médio e poucos apresentando risco alto, números que 
já demandavam certa preocupação por parte dos ges-
tores. Na análise da satisfação, o estudo verificou que 
o grau de satisfação variava de acordo com a tarefa: 
os que tralhavam no atendimento domiciliar eram os 
mais satisfeitos; os do ambulatório de quimioterapia, 
os menos satisfeitos.

Entre os profissionais médicos, destaca-se a avaliação 
positiva dos hospitais privados (47%), o que pode ser reflexo 
do tipo de vínculo existente entre esses profissionais e os hos-
pitais privados, já que, em sua maioria, não mantêm vínculo 
empregatício com os hospitais, apenas utilizam sua estrutura 
para prestar serviços aos clientes privados e/ou cobertos por 
planos de saúde, sendo eles e o hospital remunerados pelo 
serviço prestado. Assim, tais profissionais gozam de mais 
autonomia e sua remuneração depende do volume de inter-
nações e procedimentos que conseguem realizar no período.

Em segundo lugar aparecem os filantrópicos (32,3%), 
nos quais também há profissionais com o mesmo tipo de 
vínculo supramencionado, mas também ocorre a prática da 
contratação com carga horária certa. Os hospitais públi-
cos são mais mal avaliados (25,2%) pelos médicos. Tais 
hospitais têm maior número de profissionais concursados, 
limitando um pouco a mobilidade e a autonomia dos médi-
cos. Pelo volume de usuários e pela clientela que esses 
serviços cobrem, nem sempre oferecem condições ade-
quadas para o atendimento, não sendo incomum a falta de 
medicamentos e materiais básicos. Num estudo realizado5 
a fim de verificar as condições do trabalho médico num 
hospital público, dentre os 10 profissionais entrevistados, 

Salário
Público Privado Filantrópico Total

n % n % n % n %

Muito bom 7 2,7 9 10,5 8 5,6 24 4,9
Bom 74 28,5 45 52,3 42 29,2 161 32,9
Regular 118 45,4 20 23,3 74 51,4 212 43,3
Ruim 47 18,0 10 11,6 17 11,8 74 15,1
Muito ruim 14 5,4 2 2,3 3 2,0 19 3,8
Total 260 100 86 100 144 100 490 100

Tabela 2. Opinião dos profissionais a respeito do salário recebido.
Mato Grosso (2012).
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8 relataram falta de alguns medicamentos e precariedade 
na reposição dos mesmos.

Entre os profissionais administrativos, o grau de satis-
fação com as condições e relações de trabalho é relati-
vamente elevado e próximo ao dos hospitais filantrópicos 
(47,7%) e privados (46,2%). Nos hospitais públicos, a satis-
fação é mais baixa, com percentuais semelhantes aos dos 
profissionais médicos (29,5%).

Finalmente, analisa-se a pontuação média obtida por 
hospital na dimensão “condições e de trabalho”, lembrando 
que tal pontuação baseou-se em 18 itens do questionário 
(Anexo 1), podendo variar de -36 a +36 pontos.

Observa-se, na Tabela 3, que os hospitais filantrópicos obti-
veram a melhor avaliação por parte de seus profissionais (15,0), 
seguidos dos hospitais privados (14,4) e dos públicos (8,6).

Transformando essa pontuação em percentual com base 
na nota média máxima possível (36 pontos), destacaram-se 
positivamente no quesito condições de trabalho os hospitais 
5 (50,45%), 4 (47,27%) e 3 (46,91%). Os três piores resul-
tados foram encontrados nos hospitais 2 (-7,07), 9 (20,71) 
e 1 (27,29), com destaque para o hospital 2, que recebeu 
avaliação negativa, ou seja, maior parte dos participantes 
escolheu as opções “Ruim” ou “Muito ruim”.

Tendo em conta a natureza jurídica e o modelo de 
gestão, dentre os três hospitais mais bem avaliados, os 
dois primeiros são filantrópicos e o terceiro é público sob 
gestão de OSS. Vale lembrar que o hospital que aparece 
em quarto lugar nessa dimensão é um hospital privado. 
O hospital com menor pontuação (negativa, por sinal) 
é público sob gestão direta, seguido de outro hospital 
público sob gestão direta e um hospital filantrópico. Estes 
dois, embora não estejam bem classificados, obtiveram 
pontuação bem acima da obtida pelo hospital 2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste trabalho possibilitaram visualizar 

a percepção dos profissionais das áreas de medicina, de 
enfermagem a administrativa dos hospitais pesquisados, 
tendo em conta o tipo de prestador.

Entre os médicos, é possível que sua avaliação posi-
tiva dos hospitais privados ocorra em função da valori-
zação de uma das características intrínsecas aos pro-
fissionais médicos ― a autonomia ― e da disponibilidade 
de recursos para a execução dos procedimentos. Além 
disso, nesse tipo de hospital geralmente prevalece a 
remuneração baseada no volume de serviços prestados, 
seja remunerados diretamente pelo usuário ou por meio 
dos planos de saúde.

Para a enfermagem, fica evidente que não há dife-
rença relevante nas condições de trabalho, em face 
da natureza jurídica do hospital. É possível que isso se 
deva à semelhança das atividades e rotinas desenvol-
vidas por esses profissionais. No entanto, deve-se des-
tacar que a avaliação feita por essa categoria deixou 
os 3 tipos de prestadores entre 33 e 38% numa pon-
tuação que variava de 0 a 100%. Tal avaliação indica 
a necessidade de melhoria nas condições de trabalho 
em qualquer hospital, independentemente de sua natu-
reza jurídica.

Entre os profissionais administrativos, a menor pontua-
ção foi atribuída aos hospitais públicos, com pontuação em 
torno de 30%, e os privados e filantrópicos ficaram todos 
com uma avaliação melhor, próximos dos 45%.

Ressalta-se, ainda, o fato de os hospitais públicos rece-
berem uma avaliação bastante tímida por parte de todos 
os profissionais, quase sempre a mais baixa, com exceção 
da avaliação feita pela enfermagem.

Hospital
Público Privado Filantrópico

Pontos % Pontos % Pontos %

1 9,8 27,29
2 -2,5 -7,07
3 16,9 46,91
4 17,0 47,27
5 18,2 50,45
6 12,6
7 15,1 41,94
8 14,9 41,39
9 7,5 20,71
10  13,1 36,39  
Média 8,6 23,89 14,4 40,00 15,0 41,67

Tabela 3. Pontuação média obtida pelos hospitais quanto às 
condições e relações de trabalho, segundo natureza jurídica. Mato 
Grosso (2012).
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Figura 1. Nota (expressa em percentual) atribuída pelas distintas 
categorias profissionais às condições de trabalho, conforme 
natureza jurídica do hospital. Mato Grosso (2012).
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Analisando o porte dos hospitais mais bem avaliados, 
verifica-se que o primeiro é de pequeno porte, ou seja, 
tem 49 leitos totais e 40 leitos SUS, e os outros dois são de 
médio porte. Assim, embora haja um hospital de grande 
porte entre os 10 selecionados, ele não figura entre os 
3 mais bem avaliados. Desse modo, aparentemente não 
existe entre os hospitais estudados uma correlação posi-
tiva entre porte e avaliação positiva das condições e rela-
ções de trabalho.

Outro fato instigante e que merece maiores explorações 
é a diferença de avaliação entre os quatro hospitais públicos 
avaliados. Os dois que receberam as menores pontuações 
são hospitais sob gestão direta. Os outros dois são hospi-
tais públicos sob gestão de OSS, estando um deles entre 
os três mais bem avaliados, enquanto o outro se encontra 
na sétima posição.

Assim, conclui-se que no quesito condições e rela-
ções de trabalho os hospitais públicos sob gestão direta 
estão em desvantagem em relação aos outros modelos 
de gestão, ou seja, filantrópicos, OSS e também em rela-
ção aos privados. Os dados apresentados mostram que, 
pela percepção dos funcionários, no âmbito do SUS há 
necessidade de importantes melhorias nas condições e 
relações de trabalho. Nada melhor do que apreender isso 
de quem vivencia diariamente essa realidade, para que a 
partir da opinião desses trabalhadores sejam realizados 
estudos a fim de viabilizar as melhorias necessárias, as 
quais poderão impactar positivamente a qualidade de 
vida dos trabalhadores e a qualidade dos serviços de 
saúde prestados.

REFERÊNCIAS
1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília; 1988.

2. Barros ME, Piola SF, Vianna SM, Barreto ML, Carmo EH. Políticas de saúde 
no Brasil: diagnósticos e perspectivas. Brasília: IPEA; 1996.

3. Campos GWS. Modo de coprodução singular do Sistema Único de Saúde: 
impasses e perspectivas. In: Santos NR, Amarante PDC, organizadores. 
Gestão Pública e Relação Público Privado na Saúde. Rio de Janeiro: CEBES; 
2010.

4. Martins CCF, Pontes AGV, Vieira AN, Santos VEP. Desgaste no serviço de 
atendimento pré-hospitalar móvel: percepção dos enfermeiros [Internet]. Rev 
Enferm UFSM. 2012;2(2):282-9 [cited 2014 Mar 08]. Available from: http://
cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reufsm/article/view/4687/3752

5. Silva NR, Macagnani CC, Kano FG. Estudo descritivo sobre as condições 
de trabalho em um serviço de emergência médica e a ocorrência de 
sintomas psicossociais [Internet]. Rev Salusvita. 2008;27(2):59-73 [cited 
2014 Mar 08]. Available from: http://www.usc.br/biblioteca/salusvita/
salusvita_v27_n2_2008_art_04.pdf

6. Santos NA, Alves CS, Souza PC, Castanho WQS. O médico e as condições 
de trabalho: o caso de um pronto-socorro do interior do estado de Mato 
Grosso [Internet]. Rev Adm Saúde. 2012;14(55):80-8 [cited 2014 Mar 08]. 
Available from: http://www.cqh.org.br/portal/pag/doc.php?p_ndoc=276

7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Regulação, Avaliação e Controle. Caderno do Programa Nacional de 
Avaliação dos Serviços de Saúde - PNASS. Brasília: Ministério da Saúde; 
2004.

8. Barreto IS, Krempel MC, Humerez DC. O COFEN e a enfermagem na 
América Latina. Enferm foco. 2011;2(4):251-4.

9. Conselho Federal de Medicina. Demografia Médica no Brasil. v 2. São 
Paulo: CREMESP; CFM; 2013.

10. Ferreira Júnior WC. Gerenciamento de hospitais estaduais paulistas: Estudo 
comparativo entre a administração direta e as organizações sociais de 
saúde [dissertação]. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas; 2004.

11. Codo W, Vasques-Menezes I. O que é Burnout? In: Codo W, organizador. 
Educação: carinho e trabalho. Rio de Janeiro: Vozes; 1999. p. 237-54.

12. Maslow AH. Motivation and personality. New York: Harper & Row; 1970.

13. Ruviaro MFS, Bardagi MP. Síndrome de Burnout e Satisfação no trabalho em 
profissionais da área de enfermagem no interior do RS [Internet]. Barbarói. 
2010;33:194-216 [cited 2014 Mar 08]. Available from: http://online.unisc.br/
seer/index.php/barbaroi/article/view/1555/1317



40 Souza PC, Scatena JHG

RAS _ Vol. 16, No 62 – Jan-Mar, 2014

Anexo 1. Questionário da pesquisa das condições e relações de trabalho.

1 – Identificação do hospital

Numficha:
Nomehosp: Hospital Metropolitano Lousite Ferreira
CNES:6853781
Natjur: 1 (1=público, 2=privado, 3=filantrópico)
Modgest: 2 (1=direta, 2=OSS)
2 – PERFIL DO TRABALHADOR

Sexo: (1) Masculino (2) Feminino
Idade:
Profissão: (1) Enfermagem (graduado, téc. e aux.), (2) médicos, (3) administrativos
Escolaridade: (1) Fundamental (até 8ª), (2) Médio, (3) Superior, (4) Pós-graduação
Carga horária semanal: 
Qual o tipo de vínculo/contrato formal de trabalho você tem com esse estabelecimento de saúde? (1) CLT (contratado pelo estabelecimento), (2) Concursado, 
(3) Contrato temporário (sem CLT), (4) Militar, (5) Cargo comissionado, (6) Terceirizado, (7) Autônomo
3 – Como você julga estes itens:

Carga de trabalho: (1) alta (3) normal (5) pouca
Tamanho (dimensionamento) da equipe (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Distribuição das tarefas (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Segurança para execução do trabalho (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Acomodações e mobiliário (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Higiene do ambiente (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Disponibilidade de materiais e 
equipamentos (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim

Salário (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Medicina do trabalho (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Relacionamento com a chefia imediata (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
Estímulo do estabelecimento ao seu 
trabalho (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim

Valorização de seu trabalho (1) muito bom (2) bom (3) regular (4) ruim (5) muito ruim
4 – As atividades que você realiza estão de acordo com cargo e/ou função para qual foi contratado?
(1) sim (5) não

5 – Você se sente motivado neste serviço?
(1) sempre, (3) às vezes, (5) nunca

6 – Você participa das reuniões de equipe?
(1) sempre, (2) às vezes, (4) nunca, (5) não há reuniões

7 – Existe um local neste estabelecimento que acolha suas opiniões, reclamações ou dificuldades?
(1) sim (5) não

8 – Você utilizaria este estabelecimento ou recomendaria para um amigo ou parente?
(1) sim (5) não

9 – De forma geral você considera que este estabelecimento é:
(1) muito bom, (2) bom, (3) regular, (4) ruim, (5) muito ruim


