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Introdução 

 

A motivação é definida como uma força propulsora que leva o indivíduo a satisfazer suas necessidades e desejos. A 

motivação no trabalho leva os recursos humanos, além de buscarem satisfações pessoais, a realizarem os objetivos da 

organização. A motivação propicia o desenvolvimento do trabalho, pois através dela o homem pode realizar diversas 

tarefas que anteriormente se julgava incapaz. A motivação representa a mola de alavancagem para o trabalho, sendo o 

mesmo realizado de forma estimulante, conforme afirma Dias [1]. 

Em sua mais clássica literatura administrativa, Chiavenatto [2] afirma que a motivação representa a ação de forças 

ativas e impulsionadoras: as necessidades humanas.  

A motivação humana é caracterizada por um conjunto de fatores dinâmicos existentes na personalidade, que 

determinam a conduta de cada um. Esses fatores dinâmicos ao entrarem em ação, envolvem a personalidade como um 

todo, dessa forma ao exibir um comportamento motivacional o indivíduo utiliza-se de sua inteligência, emoções, 

instintos e experiências vividas para alcançar os seus objetivos, conforme aponta Bezerra [3] em seus estudos. 

Dentro deste contexto de trabalho, a enfermagem se insere através de suas pessoas e suas experiências, suas 

fundamentações e práticas do cuidar dos seres humanos e suas relações pessoais, profissionais, cientificas, estéticas e 

políticas. Regis [4] relata que uma das principais características da enfermagem é seu trabalho em equipe. Ressalta-se 

que para a formação de uma equipe harmoniosa, torna-se essencial conhecer as potencialidades, bem como fragilidades 

dos indivíduos que a compõe, pois o grau de satisfação e motivação de uma pessoa é uma questão que pode afetar a 

harmonia e a estabilidade psicológica dentro do local de trabalho. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo geral compreender a influência da motivação da equipe de enfermagem 

nos processos assistenciais e gerenciais de um hospital municipal do Norte de Minas, também teve como objetivos 

específicos: conceituar motivação na visão da equipe de enfermagem do referido hospital; entender se esta equipe sente-

se motivada ou não para o trabalho e descrever os fatores que auxiliam na motivação e desmotivação desta equipe para 

o trabalho. 

 

 

Material e métodos 

 Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativa fenomenológica. O estudo foi realizado na cidade de São Francisco – 

Minas Gerais, tendo como centro específico o Hospital Municipal. Esta pesquisa foi realizada com membros da equipe 

de enfermagem da instituição hospitalar (técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro). Que foram 

selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: funcionários efetivos com mais de cinco anos no cargo e na 

instituição, e que assinaram o termo de consentimento livre. Não foram incluídos na pesquisa os funcionários 

contratados, funcionários que se encontravam de folga, férias ou licença. Previamente foram agendados os horários de 

entrevista e a mesma ocorreu dentro do horário de serviço e no setor de trabalho. Quando um profissional não era 

encontrado em três tentativas de entrevista o mesmo era excluído da pesquisa.  

Quando as respostas tornaram-se repetitivas, as entrevistas foram encerradas. Esta técnica se enquadra no ponto de 

saturação descrita por Minayo [5], onde o critério de representatividade da amostragem na pesquisa qualitativa não é 

numérico como na pesquisa quantitativa, a quantidade de pessoas entrevistadas deve, no entanto, permitir que haja a 

reincidência de informações ou saturação dos dados, situação ocorrida quando nenhuma informação nova é acrescentada 

com a continuidade do processo de pesquisa. 

A coleta de dados ocorreu através de entrevista não estruturada, com sete questões norteadoras. As entrevistas 

foram gravadas em formato MP4 através de gravadores digitais e celulares, procedimento realizado posteriormente à 

assinatura do Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após, estas gravações foram transcritas na íntegra 

pelas pesquisadoras para uma melhor análise das falas.  
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Para interpretação das falas foi utilizada a técnica de análise de discurso, segundo Minayo [5], esta técnica 

situa-se ao mesmo tempo em uma apropriação da lingüística tradicional e da análise de conteúdo, bem como na crítica 

dessas abordagens, evidenciando que elas são práticas-teóricas historicamente definidas. As falas dos participantes 

foram transcritas de forma íntegra, bem como a observação de expressões de tristeza, desânimo ou alegria enquanto 

discursavam, após foram analisadas e tiveram as partes consideradas mais importantes selecionadas. Os participantes 

foram identificados por códigos seqüenciais (TE 1 a TE 4), (AE 1 a AE 11) e (ENF 1 a ENF 3) para a garantia do 

anominato e dos preceitos éticos. Este trabalho foi submetido ao Comitê e Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do 

Norte de Minas (FUNORTE) obtendo parecer favorável número 236.539/2013. 

 

Resultados e Discussões 

 O resultado do trabalho humano deve proporcionar sentido, trazer orgulho e prazer a quem o executa. O desafio 

representado pela doença e o desejo de diminuir o sofrimento do semelhante são duas forças poderosas a impulsionar o 

profissional que lida diretamente com o paciente, conforme Melara et al. [6]. A idéia do autor fica evidenciada nas falas 

dos entrevistados, que quando questionados se gostam de trabalhar na instituição constatou-se que 100% da equipe 

gosta de trabalhar na unidade.  

 

“Sim, muito mesmo, trabalho com prazer”. (AE 7) 

 “Gosto demais, pois parte da minha vida passo aqui”. (TE 4) 

 

Em uma das falas, observa-se ênfase ao fator gostar da enfermagem, gosta de cuidar, colaborar e ajudar o próximo, 

mas em relação à instituição nota-se desmotivação no sentimento relacionado à empresa de saúde onde atua. Há uma 

situação problema detectada, pois, de acordo com Melara et al. [6] o resultado do trabalho de uma pessoa deve trazer 

sentido, orgulho e prazer a quem o executa, e, portanto, as pessoas com essas recompensas, deveriam sentir-se 

motivadas e não desmotivadas.  

 
“Gosto. Eu me sinto desmotivada de trabalhar neste hospital, mas eu gosto na verdade é 

da enfermagem. Do cuidar, do tá perto, do ajudar, como eu posso ser ajudadora, 

colaboradora, enfim, com o próximo, mas em relação ao hospital mesmo, eu me sinto 

desmotivada, porque eu vejo muita coisa que eu não aprovo que discordo pra valer”. (AE 

3) 

 

Neste momento é percebido que a instituição necessita de uma política de pessoal que trabalhe a democratização das 

decisões por ser um fator que impacta diretamente na motivação dos seus colaboradores. Uma gestão que ouça todos os 

colaboradores e que as decisões sejam mais compartilhadas. Dentre os fatores encontrados à motivação da equipe, os 

relacionados às condições de trabalho é o de maior ênfase. Isto ficou evidenciado nas falas dos entrevistados.  

 
“Pra mim, motivação é proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor, é um ambiente 

que proporciona material para trabalhar adequadamente, de forma adequada que você 

possa exercer a sua função de enfermagem, de técnico, auxiliar ou enfermeiro da maneira 

exatamente como deve ser exercida”. (AE 3). 

 

Os fatores que levam à satisfação no trabalho, conforme a teoria de Herzberg são chamados de fatores higiênicos, 

estes se referem às condições que rodeiam o empregado: são as condições físicas no trabalho, salário, benefícios, 

segurança no trabalho dentre outros, obedecendo os preceitos de Bezerra [1]. A visão da equipe vai de encontro com a 

literatura, conforme pode-se perceber na fala abaixo, a equipe enxerga as condições higiênicas como fator importante 

para o serviço e sua consequente motivação. 

Os maiores desafios encontrados pelos entrevistados, vem confirmar o conceito que eles têm sobre motivação, 

enquanto motivação é ter boas condições de trabalho, ser reconhecido profissionalmente, ter bom entrosamento entre a 

equipe, interesse e bom salário, os desafios encontrados é exatamente a falta desses fatores, que para a equipe é um fator 

de motivação. 

 “... são tantos que nem sei como começar, os desafios são falta de materiais para 

trabalhar, a estrutura do setor que não é adequada...” (AE 1) 

 



 

 

De acordo com a Política Nacional de Humanização, apontada por Fontana [8] ambiência refere-se ao tratamento 

dado ao espaço físico, entendido como espaço social, profissional e de relações inter-pessoais, o qual deve proporcionar 

atenção acolhedora, resolutiva e humana, o que nem sempre é uma realidade vivenciada por muitos dos trabalhadores da 

equipe de enfermagem, considerando-se as condições de trabalho insatisfatórias e insalubres, características de muitos 

cenários de cuidado. 

 

 “O maior desafio muitas vezes é você ter que improvisar a falta de material, você tem que 

ta dando um jeitinho, pra mim é o maior desafio”. (TE 1) 

 

Sabe-se que, em muitas instituições, há falta de condições técnicas, de atualização, de recursos materiais e humanos, o 

que, por si só, torna o ambiente de trabalho desumano. Acrescenta-se a isso, os processos não resolutivos da atenção em 

saúde ou a forma desrespeitosa com que muitos colaboradores se relacionam, tornando pior uma situação já precária, 

conforme aponta Fontana [7]. 

  

“Instituição com poucos recursos, materiais, medicamentos, dificuldades a métodos de 

trabalho da equipe de saúde e superiores...” (ENF 2) 

 

Os fatores de desmotivação, que são fatores de desafios no dia a dia da equipe de enfermagem, para Dias et al. [8] 

são: o próprio estresse da profissão, o horário do trabalho, ritmo do trabalho, conteúdo do trabalho, controle do trabalho, 

uso de habilidades, tipos de relações, relações com superiores, relações com paciente e seus familiares. Podemos dizer 

que ao confrontarmos as análises dos dados coletados com as literaturas usadas no estudo, chegamos há uma 

concordância entre o que dizem os autores e a realidade vivida pelos profissionais entrevistados. 

 

  

 

Conclusões 

A equipe relata não se sentir motivada devido às dificuldades encontradas no seu dia-dia de trabalho, porém, observa-

se durante análise dos discursos que o que motiva esses profissionais é o ato de cuidar, o gostar do que faz. Isso ficou 

evidenciado em várias falas, visto que, mesmo em meio á condições desfavoráveis e consideradas pelos mesmos como 

desmotivadoras, os profissionais exercem a sua função, com dedicação e envolvimento, ou seja, a motivação está em 

cada um e não no ambiente. Ressalta-se que de acordo com autores citados, o ambiente e tudo que o envolve pode 

melhorar a motivação que já existe em cada um, consequentemente influenciando de forma positiva na qualidade da 

assistência prestada. 

Diante do que foi encontrado, sugere-se que a instituição avalie os fatores que geram a insatisfação no trabalho e suas 

repercussões para a equipe de enfermagem, para que esta se sinta mais valorizada, para que melhore o entrosamento 

entre a equipe, tornando-a mais motivada a realizar assistência de melhor qualidade.  

É válido ressaltar que este estudo foi realizado em um hospital de médio porte com poucos casos de alta 

complexidade e que não foram incluídos todos os profissionais da equipe, por isso, para uma pesquisa sobre motivação 

no ambiente hospitalar de maneira generalista, sugere-se uma pesquisa mais ampla para que se obtenha dados mais 

precisos sobre a equipe multiprofissional. 
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