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ABSTRACT
Human resources at an institution are the agents that enhance services quality and
efficiency. Taking into account that professional satisfaction in the nursing area is an
indicator of the quality of the care provided to users and of the performance of the
health care units – which are undergoing renovation in Portugal – we found interesting
to assess the Professional Satisfaction of the Nurses from Primary Health Care Units,
which was carried out in the district of Braga.
The aim of this study is to verify (i) whether the professional satisfaction of the nurses
performing duties in Family Health Care Units (USF) is greater than that of the nurses
in Central Health Care Units (CS), as the first ones display a more modern management
model and, therefore, may have a greater motivational potential; (ii) whether or not the
social and biographical factors of the respondents interfere with those differences and
(iii) which dimensions of professional satisfaction play the greatest predictive role in
global satisfaction and in turnover intentions.
We use the Professional Satisfaction Assessment Instrument (IASP) in order to assess
the level of professional satisfaction. A non-probabilistic convenience sample consists
of 214 nurses working in Central Health Care Units (CS) and 174 nurses in Family
Health Care Units (USF).
Results show that the satisfaction of the nurses depends on them working in different
Health Care Units, i.e. the respondents performing duties in Family Health Care Units
(USF) prove to be more satisfied, compared to those who work in Central Health Care
Units (CS).
As for the social and biographical factors, it is found that professional satisfaction
depends on their type of employment contract, on whether or not they perform
management, on their career service time and on their age. Moreover, the global
satisfaction of the respondents depends on the type of working schedule, on the type of
employment contract and on the career service time. Finally, the turnover intention of
the nurses is influenced by both career service time and by age.
Furthermore, the dimensions of professional satisfaction that play an important role in
the explanation of global satisfaction are Continuous Improvement of Quality, Labour
Characteristics and Workplace and its Equipment. On the other hand, Quality in
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Provided Care and Satisfaction with Hierarchical Superior have a major role in
explaining turnover intention.
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RESUMO
Os recursos humanos de uma instituição são os agentes que potenciam a qualidade e a
eficiência dos seus serviços. Atendendo a que a satisfação profissional em enfermagem
é um indicador da qualidade dos cuidados prestados aos utentes e da avaliação do
desempenho das unidades de saúde, que se encontram em fase de remodelação em
Portugal, interessou-nos avaliar a Satisfação Profissional dos Enfermeiros em Cuidados
de Saúde Primários, o que decorreu no Distrito de Braga.
Pretende-se com este estudo verificar (i) se a satisfação profissional dos enfermeiros a
exercer funções em Unidades de Saúde Familiar (USF) é maior do que a dos
enfermeiros em Centros de Saúde (CS), já que as primeiras apresentam um modelo de
gestão mais actual e, em princípio, com maior potencial motivacional; (ii) se os factores
sociobiográficos dos inquiridos interferem nessas diferenças e (iii) quais as dimensões
da satisfação profissional que têm um maior papel preditor na satisfação global e na
intenção de turnover.
Para avaliar o grau de satisfação profissional utilizamos o Instrumento de Avaliação da
Satisfação Profissional (IASP). A amostra não probabilística de conveniência é
constituída por 214 enfermeiros a exercer funções em CS e 174 enfermeiros a exercer
funções em USF.
Os resultados demonstram que a satisfação dos enfermeiros depende do facto de estes
trabalharem em tipos de unidades diferentes, i.e., os inquiridos a exercer funções em
USF demonstram estar mais satisfeitos, face aos trabalham em CS.
Relativamente aos factores sociobiográficos, constata-se que a satisfação profissional
depende do tipo de vínculo, do facto de os mesmos desempenharem funções de gestão,
do tempo de serviço e da idade. Verifica-se ainda que a satisfação global dos inquiridos
depende do tipo de horário, do tipo de vínculo e do tempo de serviço. Por último,
constata-se que a intenção de turnover dos enfermeiros é influenciada pelo tempo de
serviço e pela idade.
As dimensões da satisfação profissional que apresentam um papel importante na
explicação da satisfação global são a Melhoria Contínua da Qualidade, as
Características Laborais e o Local de Trabalho e Equipamento. Por outro lado, a
Qualidade na Prestação dos Cuidados e a Satisfação com o Superior Hierárquico são
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as dimensões que apresentam um papel importante na explicação da intenção de
turnover.
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GLOSSÁRIO
ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
ACSS – Administração Central dos Serviços de Saúde
ARS – Administração Regional de Saúde
CEISUC – Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra
CS – Centro de Saúde
CSP – Cuidados de Saúde Primários
CSSJ – Centro de Saúde São João
ECLCCI – Equipa de Coordenação Local dos Cuidados Continuados Integrados
HEJS – Hospital Employee Judgment System
IASP – Instrumento de Avaliação da Satisfação Profissional
MCSP – Missão para os Cuidados de Saúde Primários
SAM – Sistema informático de Apoio Médico
SAPE – Sistema informático de Apoio à Prática de Enfermagem
SNS – Serviço Nacional de Saúde
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade
UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
USF – Unidade de Saúde Familiar
USP – Unidade de Saúde Pública
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1. INTRODUÇÃO
Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) devem ser o primeiro nível de contacto dos
indivíduos, famílias e comunidade com o Sistema Nacional de Saúde (SNS). A reforma
dos CSP começou em 2005 e tem demonstrado que os profissionais se encontram aptos
a desenvolver um trabalho com qualidade e com redução de desperdício, desde que lhes
proporcionem motivação e condições de trabalho necessárias (Pardal, 2009). Segundo o
autor, é fundamental apostar nos profissionais, de forma a responsabilizá-los pelo seu
próprio desempenho, pressupondo um reforço da sua autonomia, tendo em vista o
combate à ineficácia e ao desperdício no SNS.
A Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), criada em 2005, tinha como
objectivo conduzir o projecto global de lançamento, coordenação e acompanhamento da
estratégia de reconfiguração dos Centros de Saúde (CS) e implementação das Unidades
de Saúde Familiar (USF).
Uma das principais novidades da reforma consistiu na criação dos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES), que são serviços públicos de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias Unidades Funcionais, e que agrupam um ou mais
CS (Missão para os Cuidados de Saúde Primários, 2007). Das Unidades Funcionas
constam as USF, as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), as
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), as Unidades de Saúde Pública (USP) e
as Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), entre outras que venham a
ser consideradas como necessárias pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS).
De acordo com Pisco (2007), a reforma tem como principais objectivos melhorar a
acessibilidade, aumentar a satisfação dos utilizadores dos cuidados de saúde; aumentar a
satisfação dos profissionais envolvidos na prestação de cuidados; melhorar a qualidade
e continuidade dos cuidados prestados e melhorar a eficiência nos serviços.
As equipas multiprofissionais das USF, independentemente do modelo em que se
enquadrem, contrariamente às das restantes Unidades Funcionais, têm acesso a
incentivos institucionais aferidos pelo desempenho em acessibilidade, desempenho
assistencial, satisfação dos utentes e eficiência. Existem ainda incentivos financeiros,
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integrados em USF modelo B, que são atribuídos em função dos resultados obtidos pela
equipa profissional.
Face às mudanças em curso, este trabalho pretende ser um contributo para avaliar até
que ponto um dos objectivos da reforma está ou não a ser conseguido: o aumento da
satisfação dos profissionais envolvidos na prestação de cuidados, nomeadamente dos
enfermeiros.
A satisfação profissional é um importante indicador do clima organizacional e, mais do
que isso, um elemento determinante da avaliação do desempenho das empresas e
demais organizações (Graça, 1999). A satisfação no trabalho é um conjunto de
sentimentos e emoções favoráveis ou desfavoráveis por meio dos quais os funcionários
vêem o seu trabalho. Considerando-se que o trabalho é parte importante da vida de
muitos funcionários, a satisfação no trabalho interfere na satisfação pessoal como um
todo (Newstrom, 2008).
A satisfação profissional é um conceito amplo que pode incluir dimensões como as
relações interpessoais no trabalho, as condições de trabalho, a natureza do trabalho e da
organização, as políticas e procedimentos da organização, a remuneração, o crescimento
pessoal, as oportunidades de promoção, o reconhecimento, a segurança e a supervisão
(Spector, 1997). O trabalho não supre apenas as necessidades financeiras do
profissional, mas também as emocionais por ser uma forma de auto-satisfação, autovalorização e realização pessoal. Neste sentido, poderemos supor que quando o
indivíduo está satisfeito no trabalho envolve-se e compromete-se mais com a
organização em que trabalha, o que por sua vez beneficia também a organização. De
facto existe evidência de que a satisfação profissional dos enfermeiros afecta a
satisfação dos utentes e a qualidade dos cuidados prestados (Aiken et al., 1994),
correlacionando-se positivamente com a retenção dos utentes (Leveck e Jones, 1996;
Molassiotis e Haberman, 1996).
Hinshaw et al. (1987), Tett e Meyer (1993) e Seashore e Taber (1975) referem como
consequências da insatisfação profissional o absentismo, atrasos, queixas e aumento de
turnover (rotatividade). Esta insatisfação profissional pode conduzir a elevados custos
para a organização (Hinshaw et al., 1987; Tett e Meyer, 1993; Seashore e Tabar, 1975),
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levar à diminuição do desempenho no trabalho e ter uma influência negativa na
qualidade dos cuidados de saúde (Brayfield e Crockett, 1955; Petty et al., 1984).
A avaliação da satisfação profissional dos enfermeiros é relevante, na medida em que
permite que as organizações tomem decisões sólidas, tanto na prevenção como na
resolução dos problemas dos funcionários. Se os estudos sobre satisfação profissional
forem adequadamente planeados, geralmente produzirão inúmeros benefícios, tanto
gerais como específicos. Pode ainda permitir monitorizar, compreender e gerir as
atitudes dos funcionários. Estas atitudes desenvolvem-se em consequência dos
sentimentos de equidade ou de iniquidade em relação ao sistema de recompensas, ao
tratamento concedido pelos supervisores, ao ambiente ou clima organizacional, bem
como relativamente a muitas outras dimensões relativas ao trabalho e ao seu contexto.
Face ao enquadramento apresentado, este trabalho pretende saber se a satisfação dos
profissionais que exercem funções em USF é maior do que a dos profissionais em CS, e
verificar se os factores sociobiográficos interferem nessas diferenças. Além disso,
pretendemos ainda explorar as relações existentes entre as diferentes dimensões da
satisfação e a satisfação global, bem como a intenção de turnover.
O presente trabalho de investigação está organizado nos seguintes capítulos:
(i) Revisão da literatura;
(ii) Metodologia;
(iii) Apresentação de resultados;
(iv) Discussão de resultados;
(v) Conclusões, limitações e perspectivas de investigação futura.
No capítulo sobre a revisão da literatura é abordada a reforma dos CSP, i.e., a criação
dos ACES e respectivas Unidades Funcionais. Seguidamente, é analisado o conceito de
satisfação profissional, apresentadas as teorias explicativas da satisfação profissional de
Maslow, Herzberg, Vroom e Adams, analisados os determinantes da satisfação
profissional e as consequências da (in)satisfação profissional. Por último, são ainda
analisados alguns estudos que avaliaram a satisfação profissional dos enfermeiros.
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O capítulo inerente à metodologia apresenta o modelo teórico, os objectivos de
investigação e as hipóteses do estudo, assim como a identificação do instrumento de
recolha de dados, a definição da população alvo e processo de amostragem, e as
técnicas estatísticas utilizadas no tratamento de dados.
No capítulo sobre apresentação de resultados apresentam-se os dados e em seguida, na
discussão de resultados, os mesmos são analisados com base na literatura pesquisada.
Por último, apresentam-se as conclusões do trabalho, as limitações e perspectivas de
investigação futura.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. INTRODUÇÃO
No presente capítulo é abordada a reforma dos CSP, i.e., a criação dos ACES e
respectivas Unidades Funcionais (USF, USP, UCSP, UCC e URAP). É ainda discutido
o conceito de satisfação profissional, apresentadas as teorias explicativas da motivação
de Maslow, Herzberg, Vroom e Adams, analisados os determinantes da satisfação
profissional e as consequências da (in)satisfação profissional. Por último, são ainda
analisados alguns estudos que avaliaram a satisfação profissional dos enfermeiros.
2.2. A REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
A prestação de cuidados de saúde apresenta-se em rota de colisão com aquilo que são as
necessidades dos doentes e a realidade económica. O aumento de custos, o aumento dos
problemas de qualidade e o aumento crescente de cidadãos sem acesso aos cuidados de
saúde necessários são inaceitáveis e insustentáveis (Porter e Teisberg, 2006). Com o
objectivo de minorar estes problemas surge a MCSP que é uma estrutura de missão na
dependência directa do Ministro da Saúde, criada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157/2005, de 12 de Outubro, com o objectivo de conduzir o projecto
global de lançamento, coordenação e acompanhamento da estratégia de reconfiguração
dos CS e implementação das USF, tendo em vista melhorar a acessibilidade aos CSP,
tornando-os num verdadeiro alicerce do SNS.
O CS define-se como uma unidade integrada, polivalente e dinâmica, que presta
cuidados de saúde primários, visando a promoção e a vigilância da saúde, a prevenção,
o diagnóstico e o tratamento da doença, dirigindo a sua acção ao indivíduo, à família e à
comunidade (c.f. número 1 do artigo 2º do Despacho Normativo n.º 97/83, de 22 de
Abril). Cada CS abrange a área geográfica do concelho e das freguesias que o integram,
podendo dispor de extensões periféricas, que se situam em locais da sua área de
influência, de modo a proporcionar aos utentes uma razoável proximidade dos cuidados
de saúde.
Os CSP em Portugal Continental, antes da actual reforma, estavam organizados em 5
Administrações Regionais de Saúde (ARS), 18 Sub-regiões de Saúde e 363 CS com
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extensões periféricas, como se pode observar na Figura 1. Nesta fase, os CS não
possuíam autonomia de gestão; apresentavam um défice de administração e gestão;
centravam-se na estrutura e nas profissões; não tinham uma hierarquia técnica;
possuíam um sistema de informação incipiente; apresentavam incapacidade para
incorporar novas profissões e saberes, tais como, os relativos às componentes
tecnológicas; e não dispunham de contratualização nem incentivos na prestação de
cuidados.

Figura 1: Organização tradicional dos Cuidados de Saúde Primários
Fonte: Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários
Acontecimento Extraordinário, 2009

Com a actual reforma dos CSP são criados os ACES, sendo extintas todas as Subregiões de Saúde. Deste modo, os ACES articulam-se directamente com as ARS. Os
CSP ficam assim organizados em 5 ARS e 74 ACES, conforme a Figura 2.
A nova arquitectura organizacional dos CS obedece a um duplo movimento
(Sakellarides et al., 2009):

 Por um lado, a constituição de pequenas equipas em unidades funcionais
autónomas, prestadoras de cuidados de saúde à população, que proporcionarão
maior proximidade ao cidadão e maior qualidade de serviço, através de um
Vera Ferreira, 2011
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modelo de contratualização interna de serviços com o respectivo ACES e a
ARS;


Por outro lado, a agregação de recursos e estruturas de gestão, eliminando
concorrências estruturais, obtendo economias de escala e viabilizando
estratégias regionais ao nível dos CSP que vão ao encontro das necessidades e
expectativas da população.

Figura 2: Novo modelo organizacional dos Cuidados de Saúde Primários
Fonte: Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários
Acontecimento Extraordinário, 2009

O que se pretende obter é uma maior orientação para os utentes, desburocratizando e
flexibilizando a gestão, aumentando o trabalho em equipa, tentando implementar
instrumentos de melhoria contínua da qualidade, e incentivando a contratualização de
responsabilidades e de contrapartidas para os prestadores de cuidados (Miguel, 2010).
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2.2.1. Agrupamentos de Centros de Saúde
A nova estrutura resultante da reconfiguração dos CS e da extinção das Sub-Regiões de
Saúde designa-se ACES. Estes são serviços públicos de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais
CS, e têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população
da respectiva área de influência, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos
cidadãos (c.f. número 1 do artigo 2.º e número 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º
28/2008, de 22 de Fevereiro). Na figura que se segue pode-se observar a estrutura
orgânica de um ACES.

Legenda:
ECLCCI – Equipa Coordenadora Local de Cuidados Continuados Integrados
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade
UCSP – Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
USF – Unidade de Saúde Familiar
USP – Unidade de Saúde Pública

Figura 3: Estrutura Orgânica de um ACES
Fonte: Adaptado de Pisco, 2007.

Como se pode observar na Figura 3, os ACES são dirigidos por um Director Executivo
e compostos por um Conselho Clínico, um Conselho da Comunidade, um Gabinete do
Cidadão, uma Unidade de Apoio à Gestão, uma Equipa Coordenadora Local de
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Cuidados Continuados Integrados (ECLCCI) e por uma rede de unidades funcionais de
prestação de cuidados de saúde.
O Conselho Clínico é um órgão de governação clínica composto por um Presidente e
três vogais. O Presidente é um médico da especialidade de medicina geral e familiar,
habilitado, pelo menos, com o grau de consultor e com efectiva experiência clínica na
especialidade. Relativamente aos vogais do Conselho Clínico, um é médico de
especialidade de saúde pública, habilitado, pelo menos, com o grau de consultor e com
experiência efectiva na especialidade; outro é enfermeiro com a categoria de, pelo
menos, enfermeiro especialista e com experiência efectiva nos cuidados de saúde
primários; e o terceiro vogal é um profissional designado de entre os profissionais do
ACES. Compete ao Conselho Clínico dar directivas e instruções para o cumprimento
das normas técnicas emitidas pelas entidades competentes; fixar procedimentos que
garantam a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde; organizar e controlar
as actividades de desenvolvimento profissional e de investigação; verificar o grau de
satisfação dos profissionais do ACES, entre outros (c.f. artigo 25.º e 26.º do Decreto-Lei
n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro).
O Conselho da Comunidade é um órgão consultivo composto por um representante
indicado pelas câmaras municipais da área de actuação do ACES; um representante de
cada município abrangido pelo ACES; um representante do centro distrital de
Segurança Social; um representante das escolas ou agrupamentos de escolas; um
representante das instituições particulares de solidariedade social; um representante da
associação de utentes do ACES; um representante das associações sindicais; um
representante das associações empregadoras; um representante do hospital de
referência; um representante das equipas de voluntariado social e um representante da
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Ao Conselho da Comunidade compete,
designadamente, alertar o Director Executivo para factos relevadores de deficiências
graves na prestação de cuidados de saúde; propor acções de educação e promoção da
saúde e de combate à doença a realizar pelo ACES em parceria com os municípios e
demais instituições representadas pelo Conselho da Comunidade; e dinamizar
associações e redes de utentes promotoras de equipas de voluntariado (c.f. artigo 31.º e
32.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro).
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O Gabinete do Cidadão organiza canais de comunicação e articulação com cada
unidade funcional do ACES, sendo responsável por verificar as condições de acesso dos
utentes aos cuidados de saúde; informar os utentes dos seus direitos e deveres na
qualidade de utilizadores dos cuidados de saúde primários; receber observações,
sugestões e reclamações dos utentes aos cuidados prestados e responder às mesmas; e
verificar regularmente o grau de satisfação dos utentes do ACES (c.f. artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro).
A Unidade de Apoio à Gestão, organizada numa lógica de concentração dos serviços
não assistenciais do ACES, presta apoio administrativo ao Director Executivo, ao
Conselho Clínico e às Unidades Funcionais, competindo-lhe prestar assessoria técnica
em todos os domínios da gestão do ACES; colaborar na elaboração de planos de
actividade e orçamentos e acompanhar a respectiva execução; analisar a eficácia das
políticas de gestão dos recursos humanos, dos equipamentos e financeira e elaborar os
respectivos

relatórios

anualmente;

assegurar

e

organizar

os

procedimentos

administrativos respeitantes à gestão de bens e equipamentos afectos ao ACES e
garantir o controlo de consumos, entre outros (c.f. número 1 do artigo 36.º do DecretoLei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro).
Os ACES podem compreender as seguintes Unidades Funcionais: USF, UCSP, UCC,
USP, URAP e outras unidades ou serviços, propostos pela respectiva ARS e aprovados
por despacho do Ministro da Saúde, e que venham a ser considerados como necessários
(c.f. número 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro). Cada
unidade funcional será abordada na secção seguinte.
Tendo em vista cumprir a sua missão, os 74 ACES, constituídos no âmbito da reforma
dos CSP, desenvolvem actividades de promoção da saúde e prevenção da doença,
prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos
cuidados. A população coberta por cada ACES varia entre os 50.000 e os 200.000
utentes, devido a especificidades geodemográficas (c.f. artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
28/2008, de 22 de Fevereiro).
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No Distrito de Braga, região onde incide o estudo, foram constituídos os seguintes
ACES (c.f. Portaria n.º 273/2009, de 18 de Março):
(i) ACES do Ave I – Terras de Basto;
(ii) ACES do Ave II – Guimarães/Vizela;
(iii) ACES do Ave III – Famalicão;
(iv) ACES do Cávado I – Braga;
(v) ACES do Cávado II – Gerês/Cabreira;
(vi) ACES do Cávado III – Barcelos/Esposende.
O presente estudo abrange os ACES supracitados, na medida em que exerço funções
nos CSP, no Distrito de Braga, especificamente no ACES do Cávado III –
Barcelos/Esposende.
2.2.2. Unidades Funcionais
Cada unidade funcional assenta numa equipa multiprofissional, com autonomia
organizativa e técnica, actuando em intercooperação com as demais unidades funcionais
do CS e do ACES. Em cada CS, componente de um ACES, funciona, pelo menos, uma
USF ou UCSP e uma UCC ou serviços desta. Cada ACES tem somente uma USP e uma
URAP (c.f. números 2 e 3 do artigo 7.º, e artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22
de Fevereiro).
2.2.2.1. Unidades de Saúde Familiar
As USF são unidades elementares de prestação de cuidados de saúde que assentam em
equipas multiprofissionais, constituídas por médicos especialistas em medicina geral e
familiar, enfermeiros e pessoal administrativo. A população inscrita em cada USF não
deve ser inferior a 4.000 nem superior a 18.000 utentes. Cada USF tem um plano de
acção anual que traduz o seu programa de actuação na prestação de cuidados de saúde
de forma personalizada, contendo o compromisso assistencial, os objectivos,
indicadores e metas a atingir nas áreas da acessibilidade, desempenho assistencial,
qualidade e eficiência. O compromisso assistencial é formalizado, anualmente, através
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de carta de compromisso1 acordada entre o Coordenador da USF e o Director
Executivo do ACES (c.f. Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de Agosto).
Nem todas as USF estão no mesmo plano de desenvolvimento organizacional. As USF
podem ser organizadas em três modelos de desenvolvimento: A, B e C, que assumem
diferentes patamares de autonomia, aos quais correspondem distintos graus de partilha
de risco e de compensação retributiva (c.f. Despacho n.º 24 101/2007, de 23 de
Outubro).
O modelo A corresponde a uma fase de aprendizagem e de aperfeiçoamento do trabalho
em equipa de saúde familiar, assim como constitui um primeiro contributo para o
desenvolvimento da prática da contratualização interna. O sistema remuneratório
mensal dos profissionais nas USF modelo A integra uma remuneração base
(corresponde à remuneração em regime completo da categoria e escalão respectivo),
com possibilidade de contratualizar uma carteira adicional de serviços2, paga em
regime de trabalho extraordinário, assim como contratualizar o cumprimento de metas,
traduzindo-se em incentivos institucionais a reverter para as USF.
O modelo B é indicado para equipas com maior amadurecimento organizacional, em
que o trabalho em equipa de saúde familiar é uma prática efectiva, e estando dispostas a
aceitar um nível de contratualização de desempenho mais exigente. O sistema
remuneratório mensal nas USF modelo B integra um regime retributivo especial para
todos os profissionais, traduzindo-se numa remuneração base, suplementos e
compensações pelo desempenho.
O modelo C é um modelo experimental, a regular por diploma próprio, com carácter
supletivo no que concerne às eventuais insuficiências demonstradas pelo SNS, sem
aplicação prática até à data. Este modelo integra as USF dos sectores social, cooperativo
e privado.

1

Na carta de compromisso cada USF fica sujeita ao cumprimento de metas explícitas no compromisso
assistencial contratualizado, onde constam os objectivos de desempenho para a carteira básica de serviços
e carteira adicional de serviços.
2

A carteira adicional de serviços é contratualizada em função das necessidades identificadas dos utentes e
da disponibilidade de recursos humanos e técnicos de cada USF, i.e., cuidados continuados integrados e
colaboração com outras unidades funcionais em programas específicos de intervenção na comunidade.
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Independentemente do modelo em que se enquadrem, as equipas multiprofissionais das
USF têm acesso a incentivos institucionais que constam da carta de compromisso,
sendo aferidos pelo desempenho nas áreas de acessibilidade, desempenho assistencial,
satisfação dos utentes e eficiência (c.f. artigo 2.º da Portaria n.º 301/2008, de 18 de
Abril).
Entre todos os modelos de USF e a ARS deverá ser contratualizada uma carteira
básica de serviços3, constituída por 15 indicadores, de entre os que se encontram
validados pela Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS).
A distribuição dos indicadores base é apresentada na tabela seguinte:
Tabela 1: Distribuição dos Indicadores base
Área

N.º de Indicadores base

Acesso

4

Desempenho assistencial

8

Satisfação dos utentes

1

Eficiência

2

Fonte: Departamentos de Contratualização, Administração Central do Sistema de Saúde e Missão para os
Cuidados de Saúde Primários, 2009

No quadro que se segue constam os indicadores base, comuns a todas as USF.
Quadro 1: Carteira básica de serviços - Indicadores comuns
Área

Indicador
Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família
Taxa de utilização global de consultas

Acesso

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos
Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada

Desempenho

(uma em 3 anos)

Assistencial

Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos
últimos dois anos

3

A carteira básica de serviços traduz um compromisso assistencial nuclear, onde se explicita o que deverá
ser obrigatoriamente contratualizado em termos de cuidados de medicina geral e familiar e cuidados de
enfermagem, e secretariado administrativo.
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Área

Indicador
Percentagem de diabéticos com pelo menos três hemoglobinas glicosiladas
(HbA1C) registadas nos últimos doze meses, desde que abranjam dois semestres
Percentagem de hipertensos com registo de pressão arterial nos últimos seis meses
Percentagem de crianças com Plano Nacional de Vacinação (PNV) actualizado aos
2 anos
Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos
Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias
Percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre

Satisfação

Percentagem de utilizadores satisfeitos/muito satisfeitos (aplicação de inquérito –

dos utentes

classificação final)
Custo médio de medicamentos prescritos por utilizador

Eficiência

Custo médio de Meios Complementares de Diagnóstico prescritos por utilizador

Fonte: Departamentos de Contratualização, Administração Central do Sistema de Saúde e Missão para os
Cuidados de Saúde Primários, 2009

Os incentivos institucionais traduzem-se, sobretudo, na distribuição de informação
técnica, na participação em conferências, simpósios, colóquios e seminários sobre
matérias de diferentes actividades da USF, no apoio à investigação ou no aumento das
amenidades de exercício de funções da equipa multiprofissional. De salientar que,
apenas as USF que têm mais de seis meses de actividade entram no processo de
avaliação para atribuição dos incentivos institucionais. O valor dos incentivos
institucionais varia entre 9.600€ e 20.000€, dependendo da dimensão da USF.
São ainda atribuídos incentivos financeiros (prémios de desempenho) aos profissionais
das USF, enquadradas no modelo B, com base no cumprimento de objectivos e
parâmetros mínimos de produtividade e qualidade. De referir que, a atribuição de tais
incentivos também fica condicionada a um mínimo de seis meses de actividade (c.f.
artigo 3.º da Portaria n.º 301/2008, de 18 de Abril).
A atribuição de incentivos financeiros aos enfermeiros está associada à concretização de
metas contratualizadas referentes a actividades decorrentes da vigilância de mulheres
em planeamento familiar e grávidas, vigilância de crianças do nascimento até ao
segundo ano de vida e vigilância de diabéticos e hipertensos. O valor máximo dos
incentivos financeiros a distribuir, por enfermeiro é de 3.600€ anuais.
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Estas duas modalidades de incentivos (institucionais e financeiros) criam condições
para o desenvolvimento de ambientes de motivação dos profissionais, ao atribuir às
equipas melhorias nas unidades de saúde. Em contrapartida, actualmente, nas restantes
unidades funcionais dos ACES não existe atribuição de qualquer tipo de incentivos.
2.2.2.2. Unidade de Saúde Pública
As USP funcionam como observatório de saúde da área geodemográfica do
agrupamento em que se insere, desenvolvendo actividades de planeamento em saúde, de
defesa, promoção e protecção da saúde, de prevenção da doença, de vigilância
epidemiológica, de vigilância em saúde ambiental, de investigação em saúde e de gestão
ou participação em programas de saúde pública. Estas unidades já estavam
implementadas antes da actual reforma dos CSP. O coordenador da USP é designado de
entre médicos da especialidade de saúde pública, habilitados com o grau de consultor e
com experiência efectiva na especialidade (c.f. número 1 do artigo 12.º e alínea d) do
número 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro).
2.2.2.3. Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
As UCSP têm como missão garantir a prestação de cuidados de saúde personalizados à
população inscrita numa determinada área geográfica, regendo-se pelos princípios de
garantia de acessibilidade, globalidade, continuidade e qualidade dos cuidados. O
compromisso assistencial das UCSP deverá estar presente no seu programa de acção,
estando expressos os objectivos, os indicadores e as metas a atingir nas áreas de
acessibilidade, desempenho assistencial, qualidade e eficiência.
O coordenador da UCSP é designado de entre médicos especialistas de medicina geral e
familiar, habilitados com o grau de consultor com, pelo menos, cinco anos de
experiência efectiva na especialidade (c.f. alínea a) do número 1 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro). Embora as UCSP estejam a ser
constituídas, estas unidades continuam ainda por regulamentar.
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2.2.2.4. Unidade de Cuidados na Comunidade
As UCC têm como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população
da respectiva área geográfica de intervenção, tendo em vista a obtenção de ganhos em
saúde. Cada UCC deve prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de
âmbito domiciliário e comunitário, e actuar, ainda, na educação para a saúde, na
integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de
intervenção (c.f. números 1 e 2 do artigo 3.º do Despacho n.º 10143/2009, de 16 de
Abril).
Compete ainda à UCC constituir as ECLCCI, integradas na Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados. As Equipas Coordenadoras Locais articulam com a
coordenação a nível regional, asseguram o acompanhamento e a avaliação da Rede a
nível local, assim como a articulação e coordenação dos recursos e actividades. As
ECLCCI têm como competências, nomeadamente, divulgar informação actualizada à
população sobre a natureza, número e localização das unidades e equipas da Rede;
promover o estabelecimento de parcerias para a prestação de cuidados continuados no
respectivo serviço comunitário de proximidade; promover o acesso de admissão ou
readmissão de utentes nas unidades e equipas da Rede. (c.f. artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 101/2006, de 6 de Junho).
De salientar que, o coordenador da UCC é designado de entre enfermeiros com, pelo
menos, a categoria de enfermeiro especialista e com experiência efectiva na respectiva
área profissional (c.f. alínea d) do número 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 28/2008,
de 22 de Fevereiro). Apesar de algumas UCC já estarem a funcionar desde o final de
2009, estas unidades apresentam ainda muitos aspectos a necessitar de profunda
reflexão e clarificação de objectivos.
2.2.2.5. Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
De entre as unidades funcionais consta ainda a URAP, à qual compete prestar serviços
de consultoria e assistenciais às diversas unidades funcionais e operacionaliza as
ligações funcionais aos serviços hospitalares. O coordenador desta unidade é designado
de entre profissionais de saúde com, pelo menos, cinco anos de experiência na
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respectiva área profissional (c.f. número 1 do artigo 13.º e alínea c) do número 1 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro). As URAP não estão na
prática ainda constituídas e continuam por regulamentar.
2.3. A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL
2.3.1. Conceito de satisfação profissional
O trabalho, em etimologia latina Tripalium, é um termo que evoca justamente o
incómodo e a tortura. Segundo Francés (1984), a Bíblia apresenta o trabalho como uma
condenação divina dada ao homem como punição do seu pecado original. O trabalho
era, portanto, justificado por uma necessidade imperiosa ou então como um motivo de
orgulho do qual o indivíduo obtém uma espécie de satisfação quando a sua religião o
consagra como um bem que se conquista na terra.
Segundo Lima e Mesquitela (1996), o indivíduo satisfeito encontra-se com maior
capacidade de resposta face às solicitações do meio envolvente. A satisfação e as suas
diversas dimensões têm sido reconhecidas como parte integrante dos cuidados (Cleary
et al., 1991), nomeadamente nos resultados de saúde o que, como tal, constitui um
indicador de qualidade dos cuidados de saúde prestados (Wilkin et al., 1992).
A satisfação associa-se à esfera individual do trabalhador, ao seu bem-estar físico e
emocional, à qualidade de vida e à esfera organizacional. É de especial importância no
campo de enfermagem, pois bem-estar e qualidade de vida no trabalho são factores que
influenciam directa, positiva ou negativamente, a qualidade da assistência de
enfermagem e a percepção de aspectos relacionados à profissão (Lima e Mesquitela,
1996).
A satisfação profissional é um dos quatro critérios de avaliação periódica do SNS, a par
da satisfação dos utentes, da qualidade dos cuidados e da razoabilidade da utilização dos
recursos em termos de custos e benefícios (c.f. número 2 da Base XXX da Lei n.º 48/90,
de 24 de Agosto).
Têm sido apresentadas várias definições de satisfação profissional. De acordo com
Locke (1976, p. 1300), a satisfação profissional é “um estado afectivo positivo

Vera Ferreira, 2011

17

A Satisfação Profissional dos Enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários no Distrito de Braga

resultante da apreciação do emprego ou das experiências ligadas ao emprego”.
Fincham e Rhodes (1988), Mobley et al. (1979) e Gruneberg (1979) concordam com a
definição de satisfação profissional enunciada por Locke (1976). Cavanagh (1992)
define satisfação profissional como uma atitude positiva relativamente ao trabalho ou a
percepção do indivíduo de que o trabalho satisfaz as suas expectativas.
A satisfação profissional centra-se nos sentimentos que um indivíduo tem acerca do seu
trabalho. Segundo Fraser (1983), a satisfação profissional pode ser entendida como um
conjunto de diferentes dimensões, em que algumas provocam mais satisfação ou são
mais aceitáveis do que outras. Esta é influenciada por forças internas e externas ao
ambiente laboral, sofrendo alterações ao longo do tempo. A satisfação profissional
surge quando o trabalhador se apercebe que os benefícios do trabalho superam os seus
custos por uma margem suposta por ele como sendo adequada às circunstâncias (Fraser,
1984).
Com base na revisão de algumas ferramentas de avaliação da satisfação profissional,
Spector (1997) resume algumas dimensões da satisfação profissional, nomeadamente, as
relações interpessoais no trabalho, as condições de trabalho, a natureza do trabalho e da
organização, as políticas e procedimentos da organização, a remuneração, o crescimento
pessoal, as oportunidades de promoção, o reconhecimento, a segurança e a supervisão.
No entanto, a satisfação ou a insatisfação profissional não depende apenas da natureza
do trabalho, mas também das expectativas que os indivíduos têm do mesmo (Lu et al.,
2005). Segundo Taylor (1977), o nível de satisfação profissional não reflecte
mecanicamente as características do trabalho, mas a maior ou menor habituação à
situação. Um nível elevado de satisfação reflecte a existência de um elevado nível de
adaptação a uma realidade cuja qualidade intrínseca poderá ser muito variável. Graça
(1999) define satisfação no trabalho como o resultado da avaliação periódica que uma
pessoa faz relativamente ao grau de realização dos seus valores, necessidades,
preferências e expectativas profissionais, i.e., é uma pessoa perceber ou sentir que
aquilo que recebe é justo ou está de acordo com aquilo que esperava obter. Mais
recentemente, a satisfação profissional foi definida como um estado emocional positivo
ou de prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das experiências proporcionadas
pelo trabalho (Cunha et al., 2006).
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Lawler (1975) sustenta o carácter não necessariamente negativo da insatisfação,
referindo que esta pode originar comportamentos criativos, proporcionando deste modo
mudanças construtivas no seio das organizações.
Pelos conceitos apresentados constata-se que a satisfação profissional é um fenómeno
muito complexo. Trata-se de um constructo que visa dar resposta a um estado
emocional ou a uma atitude face ao trabalho e às experiências em contexto de trabalho.
A satisfação profissional é apresentada pela generalidade dos especialistas como um
sentimento e forma de estar perante a profissão.
2.3.2. Teorias explicativas da satisfação profissional
As explicações sobre satisfação profissional derivam das teorias da motivação. A
motivação é um conceito anterior à satisfação no que diz respeito ao ciclo motivacional.
Assim, a motivação refere-se à tensão gerada por uma necessidade e a satisfação
expressa a sensação de atendimento da necessidade (Steuer, 1989).
Diferentes teorias apresentam diferentes conceitos de satisfação profissional. Vários
autores têm apresentado diversos aspectos considerados desejáveis e indesejáveis para a
obtenção de satisfação profissional. Muitos dos pontos de vista contemporâneos nesta
matéria devem-se à teoria da hierarquia de necessidades de Maslow (1954) e à teoria
dos dois factores de Herzberg et al. (1959). O primeiro identifica as necessidades no
interior do indivíduo, e o segundo identifica as condições no trabalho, a serem
satisfeitas para que um indivíduo se sinta realizado no trabalho.
De referir, ainda, a teoria das expectativas de Vroom (1964), que considera que o
comportamento e o desempenho são resultado de uma escolha consciente, e a teoria da
equidade de Adams (1963), que considera a percepção pessoal do indivíduo sobre a
razoabilidade ou justiça na sua relação laboral com a organização.
2.3.2.1. Teoria da hierarquia de necessidades de Maslow
Maslow (1954) apresentou a sua teoria da motivação, supondo a existência de uma
hierarquia de necessidades. De acordo com esta teoria, a satisfação do indivíduo resulta
da resposta que o mesmo obtém em relação às suas necessidades.
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O trabalho de Maslow (1954) sugere que as necessidades humanas formam uma
hierarquia de cinco níveis que vão desde as necessidades fisiológicas (fome, sede, sono,
evitamento da dor e desejo sexual), as de segurança (protecção relativamente ao meio e
busca de um ambiente estável e ordenado), as sociais (desejo de associação,
participação e aceitação por parte dos outros), as de estima (desejo de realização e de
competência, e o estatuto e desejo de reconhecimento) e as de auto-realização
(realização do potencial de cada um e concretização das capacidades pessoais).
A teoria da motivação de Maslow (1954) pressupõe que os indivíduos são motivados
por cinco tipos de necessidades que podem ser divididas em dois grupos: (i) as
necessidades básicas ou de baixo nível (fisiológicas e de segurança) e (ii) as
necessidades mais complexas ou de alto nível (sociais, estima e de auto-realização),
conforme se pode observar na Figura 4.

Figura 4: A hierarquia de necessidades de Maslow
Fonte: Maslow, 1954

Maslow, representou a sua concepção a partir de uma pirâmide, que pretende
representar que a satisfação das necessidades ocorre de uma forma hierárquica. Ou seja,
só depois de as necessidades básicas estarem satisfeitas se pode ascender na hierarquia
para a satisfação de necessidades mais complexas e, portanto, mais elevadas (Wallace et
al., 1987). Assim, Hamner e Organ (1978) entendem que na hierarquia de necessidades
de Maslow (i) uma necessidade satisfeita não é um motivador de comportamento e que
(ii) uma vez satisfeitas as necessidades de ordem inferior, o nível seguinte das
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necessidades, i.e., de ordem superior, torna-se no determinante mais importante do
comportamento.
Segundo Chiavenato (1982), a complexidade da motivação humana é brilhantemente
ilustrada e compreendida através da pirâmide de Maslow, na designada hierarquia de
necessidades.
Com base na teoria de Maslow, a satisfação profissional tem sido abordada por alguns
investigadores na perspectiva da satisfação das necessidades (Conrad et al., 1985;
Kuhlen, 1963 e Worf, 1970). No entanto, esta abordagem tornou-se menos popular com
a crescente ênfase nos processos cognitivos em vez das necessidades básicas (Spector,
1997).
2.3.2.2. Teoria dos dois factores de Herzberg
De acordo com a teoria dos dois factores ou teoria da higiene-motivação de Herzberg et
al. (1959), existem dois conjuntos de factores que influenciam o comportamento das
pessoas e o respectivo grau de motivação: (i) factores de satisfação ou de motivação e
(ii) factores de insatisfação, manutenção ou “higiénicos” (ver Quadro 2).
Os factores de motivação são factores intrínsecos à natureza e à experiência do trabalho,
e promovem a satisfação profissional. Os factores de higiene são factores extrínsecos ao
trabalho, e promovem a insatisfação quando são negligenciados.
Quadro 2: Factores de satisfação e insatisfação de Herzberg
Factores de satisfação

Factores de insatisfação

a.

Gosto pela realização de tarefas

a.

Política e a administração da organização

b.

Reconhecimento pela realização de

b.

Supervisão

tarefas

c.

Condições de trabalho

c.

Natureza do próprio trabalho

d.

Relações interpessoais com o supervisor,

d.

Responsabilidade envolvida

e.

Crescimento ou desenvolvimento

e.

Salário

proporcionados

f.

Estatuto

g.

Segurança no trabalho

h.

Vida pessoal

os colegas e os subordinados

Fonte: Herzberg et al., 1959
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Segundo Herzberg et al. (1959) um funcionário pode estar, em simultâneo, satisfeito e
insatisfeito no trabalho. O autor concluiu que a satisfação profissional e a insatisfação
profissional não são realidades opostas, i.e., o oposto de satisfação profissional não é
necessariamente a insatisfação profissional, mas sim a ausência de satisfação
profissional; analogamente, o oposto de insatisfação profissional é ausência de
insatisfação profissional. Isto porque, os factores que explicam estas realidades são
distintos.
Segundo o autor, corrigir as causas da insatisfação não proporciona a satisfação, e
promover factores de satisfação profissional não elimina a insatisfação profissional.
Deste modo, (i) se o ambiente de trabalho de uma organização for hostil, a promoção de
um qualquer funcionário não o satisfará e (ii) se uma organização proporcionar um
ambiente de trabalho saudável, mas não promover factores de satisfação aos
funcionários, o trabalho que eles desenvolvem ainda não será satisfatório.
Uma privação de factores “higiénicos” pode levar a insatisfação profissional, mas a sua
melhoria não leva a satisfação profissional (Herzberg, 1976). Segundo Hersey e
Blanchard (1982), os factores “higiénicos”, quando satisfeitos, tendem a eliminar a
insatisfação e as restrições no trabalho, mas pouco motivam o desempenho individual
ou o aumento da capacidade.
A teoria de Herzberg pode ser útil para um gestor na decisão de como desenvolver a
satisfação no trabalho. Se a insatisfação do funcionário for vista como o principal
problema, então os factores “higiénicos” devem ser melhorados. Para melhorar o
desempenho, o gestor deve trabalhar os factores “motivadores”, o que significa mudar a
natureza do trabalho para torná-lo mais desafiante e intrinsecamente recompensador
(Tosi et al., 1986).
A maior contribuição de Herzberg et al. (1959) foi identificar a importância do
crescimento psicológico como condição necessária para a satisfação profissional e
demonstrar que este crescimento advém do próprio trabalho.
A relação entre a hierarquia de necessidades de Maslow e a teoria da higiene-motivação
de Herzberg tem sido analisada por alguns investigadores. Chiavenato (2004, p. 69)
refere que “enquanto Maslow fundamenta a sua teoria da motivação nas diferentes
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necessidades humanas […] intra-orientada, Herzberg alicerça a sua teoria no ambiente
externo e no trabalho do indivíduo […]”.
A teoria da higiene-motivação de Herzberg tem dominado os estudos no âmbito da
satisfação profissional, formando uma base para o desenvolvimento da avaliação da
satisfação profissional (Lu et al., 2005).
Contudo, esta teoria também foi alvo de críticas relativamente à falta de consistência
empírica na divisão dos aspectos do trabalho como intrínsecos ou extrínsecos. Locke e
Whiting (1974) e Locke (1976) verificaram, nos seus estudos e de outros autores, que
aspectos classificados por Herzberg como motivadores, e outros classificados como de
higiene, como sendo responsáveis tanto pela satisfação como pela insatisfação no
trabalho, i.e., a mesma classe de eventos pode ser responsável tanto pela satisfação
como pela insatisfação.
Wernimont (1966) também sustenta que os dois tipos de factores enunciados por
Herzberg et al. (1959) podem ser responsáveis tanto pela satisfação como pela
insatisfação no trabalho. Segundo Furnham et al. (2002), os vários estudos que têm
tentado distinguir os dois tipos de factores verificaram que os mesmos se encontram
altamente correlacionados.
Locke (1976) critica ainda o facto de Herzberg não considerar a existência de diferenças
entre os indivíduos no relato de fontes de satisfação e insatisfação no trabalho. O autor
considera que não é possível defender que os indivíduos tenham os mesmos valores e
estes diferentes valores não podem ser desconsiderados na avaliação das fontes de
satisfação e insatisfação.
2.3.2.3. Teoria das expectativas de Vroom
De acordo com a teoria da expectância ou das expectativas de Vroom (1964), os desejos
e expectativas conscientes do indivíduo são mais importantes do que os seus impulsos
ou necessidades inconscientes. O autor defende que o processo de motivação deve ser
explicado em função dos objectivos e das opções de cada indivíduo e das expectativas
de atingir esses mesmos objectivos, contrariamente às teorias das necessidades de
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Maslow e Herzberg, uma vez que estas não têm em consideração as diferenças
individuais.
Segundo Vroom (1964), a satisfação profissional resultaria do facto das expectativas em
relação ao trabalho serem satisfeitas, nomeadamente a expectativa de alcançar uma
recompensa. A satisfação profissional associa acção e resultados, ou seja, agindo de
uma determinada forma produzir-se-á um particular resultado. Isto pressupõe uma dupla
avaliação prévia do esforço requerido para alcançar uma recompensa e do valor da
própria recompensa (Lawer, 1973).
Para Vroom (1964), existem três forças básicas que actuam dentro do indivíduo e que
influenciam o seu nível de desempenho:
(i)

Expectativa: probabilidade de uma determinada acção conduzir a um resultado
desejado;

(ii) Instrumentalidade: percepção de que a obtenção de um resultado está associado a
uma recompensa;
(iii) Valência: valor ou peso que um indivíduo atribui às recompensas obtidas em
consequência do seu desempenho.
Segundo o autor, estes três elementos influenciam a motivação das pessoas no trabalho.
Se um destes elementos for zero, então a motivação será nula. Se todos os elementos
estiverem presentes (expectativa alta, valência alta, instrumentalidade alta), então a
motivação é alta.
Segundo alguns estudos, as expectativas podem variar conforme se trate de homens ou
de mulheres (Kuhlen, 1963), com o nível de educação (Klein e Maher, 1966), com a
condição social da pessoa em questão (Blood e Hulin, 1967) e com a expectativa
passada que as pessoas tinham acerca da natureza da supervisão (Foa, 1957).
2.3.2.4. Teoria da equidade de Adams
Adams (1963) desenvolveu a teoria da equidade sobre a motivação no trabalho. Esta
teoria baseia-se no fenómeno de comparação social no trabalho, focando a percepção
pessoal de cada um sobre a razoabilidade ou justiça referente a um contexto laboral,
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comparando o seu desempenho e os respectivos benefícios com o desempenho e
benefícios dos outros em situações idênticas.
De acordo com o autor, as pessoas sentem-se motivadas sempre que esperam receber da
organização uma compensação justa pelos seus esforços em favor da organização, seja
de forma monetária, reconhecimento público, promoção, transferências ou outra. A
justiça desta compensação é avaliada pelas pessoas através da comparação entre o que
recebem outras pessoas cujos contributos são semelhantes.
Quando os indivíduos têm a noção de que a compensação é justa (equilibrada com a de
outras pessoas), as suas contribuições continuam idênticas. Assim, se a compensação
estiver acima da recebida pelas outras pessoas verifica-se a tendência para um maior
esforço. No entanto, se a compensação for injusta (inferior à compensação atribuída a
outras pessoas), os indivíduos sentem-se insatisfeitos e tendem a reduzir as suas
contribuições ou, se tais injustiças se repetirem, podem mesmo abandonar a
organização.
A percepção de iniquidade pode verificar-se em numerosas situações, como a definição
de funções, as promoções, as transferências, os elogios públicos, e evidentemente os
salários e outras compensações monetárias.
Em suma, segundo a teoria de Adams (1963), a motivação de um indivíduo para o
trabalho varia com a sua percepção de justiça relativamente às condições extrínsecas
(recompensas tangíveis ou materiais) e intrínsecas (recompensas psicológicas) do
trabalho.
2.3.3. Determinantes da satisfação no profissional de enfermagem
Tem sido encontrada uma variedade de características pessoais que têm efeitos
significativos na satisfação profissional dos enfermeiros, incluindo o sexo, a raça, a
idade, o estado civil, os filhos e as habilitações académicas. Outros determinantes da
satisfação profissional, que também podem ser úteis na avaliação da satisfação
profissional dos enfermeiros, incluem as diferentes características laborais dos
funcionários (Shields e Ward, 2001), i.e., local trabalho, horário de trabalho, tipo de
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horário, tipo de vínculo, responsabilidade de supervisão, funções de gestão,
especialidade e tempo de serviço.
Alguns estudos têm associado níveis elevados de habilitações académicas à insatisfação
profissional (Yaktin et al., 2003). De acordo com os estudos de Cavanagh (1992) e
Blegen (1993), os enfermeiros com níveis elevados de habilitações académicas mudam
de trabalho com mais frequência, uma vez que as organizações onde trabalham são
incapazes ou não estão dispostas para satisfazer as suas necessidades. Yamashati (1995)
sustenta que os enfermeiros com habilitações académicas mais elevadas, mais jovens e
solteiros apresentam-se menos satisfeitos com os seus trabalhos. O autor refere ainda
que existe uma correlação positiva entre a idade e a satisfação profissional.
De acordo com os estudos de Ginzberg et al. (1982) e Taynor e Wade (1993), a
responsabilidade familiar foi referida como uma das mais importantes razões, citadas
pelos enfermeiros, para abandonar os seus trabalhos, seguida da insatisfação com o
horário de trabalho e o vencimento. Tovey e Adams (1999) também verificaram que as
responsabilidades familiares têm um efeito negativo na satisfação profissional.
Butler e Parsons (1989), no seu estudo, verificaram que um vencimento adequado e um
horário de trabalho flexível são promotores da satisfação profissional. Shields e Ward
(2001) verificaram que as percepções dos enfermeiros acerca dos seus vencimentos
relativamente baixos, comparado com outros funcionários do sector público, levam a
uma significativa deterioração na satisfação profissional. Clark (1996) sustenta que os
funcionários que enfatizam a importância do vencimento referem baixa satisfação
profissional, enquanto aqueles que enfatizam as relações no local de trabalho têm mais
probabilidade de referir elevados níveis de satisfação profissional.
Segundo MacRobert et al. (1993), os enfermeiros com mais estudos e com posições
mais elevadas, i.e., com responsabilidade de supervisão ou funções de gestão,
demonstram elevados níveis de motivação e satisfação profissional, enquanto os
enfermeiros com mais anos de serviço e experiência profissional apresentam níveis de
motivação mais baixos. Segundo Tovey e Adams (1999), a natureza da satisfação
profissional dos enfermeiros depende das suas posições dentro da organização. Cumbey
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e Alexander (1998) sustentam que a participação na tomada de decisão dentro de uma
organização contribui para a satisfação profissional.
Segundo Tonges et al. (1998), a autonomia profissional promove significativamente a
satisfação profissional dos enfermeiros. Estudos de McCloskey (1990) e Carr e
Kazanowski (1994) têm demonstrado que a falta de autonomia leva a insatisfação
profissional. A falta de autonomia, que impede a satisfação profissional, contribui para
o “desgaste” em enfermagem. Este “desgaste” pode manifestar-se sob a forma de
absentismo e aumento de turnover na equipa (Peter, 1994; McNeese-Smith, 1995).
2.3.4. Consequências da (in)satisfação profissional
De acordo com alguns estudos, os funcionários que estão satisfeitos com os seus
trabalhos tendem a ficar mais tempo nesse local de trabalho (Hinshaw et al., 1987;
Taunton et al., 1989; Tett e Meyer, 1993). Outras pesquisas também demonstraram que
os funcionários que experienciam a satisfação profissional são mais propensos a serem
produtivos (Cohen e Josefowitz, 1980).
Ao contrário, a insatisfação profissional pode levar ao absentismo, a atrasos, a queixas e
ao aumento de turnover (rotatividade), resultando em elevados custos para a
organização (Hinshaw et al., 1987; Tett e Meyer, 1993; Seashore e Taber, 1975). A
insatisfação profissional também pode levar à diminuição do desempenho no trabalho e
ter uma influência negativa na qualidade dos cuidados (Brayfield e Crockett, 1955;
Petty et al., 1984).
Segundo Caetano e Vala (1994), o absentismo e o turnover são duas modalidades
comportamentais que têm sido analisadas principalmente como uma resposta à
insatisfação profissional.
O absentismo tem sido visto como um comportamento disfuncional resultante de um
desajuste entre as necessidades do funcionário e as exigências do seu ambiente laboral.
Assim, torna-se impossível relacionar a ausência do trabalho unicamente com a doença,
e o aumento do absentismo de curta duração sugere que existem outros factores
responsáveis (Spurgeon, 1982).
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Nas organizações, de acordo com Chadwick-Jones et al. (1973), o absentismo ao
trabalho tem sido classificado em dois tipos:
(i) Tipo A – absentismo ao trabalho que é inevitável;
(ii) Tipo B – absentismo ao trabalho que envolve, de algum modo, uma escolha
individual, i.e., absentismo evitável/voluntário.
O absentismo ao trabalho do tipo A é considerado legítimo e justificado pelas definições
de necessidade. Os seus determinantes podem ser externos à organização: por exemplo,
incapacidade ou doença infecciosa, luto ou doença grave no agregado familiar ou
recorrer a serviços sociais; ou podem ser internos, i.e., acidentes de trabalho, greves,
suspensões ou lay-offs. O absentismo ao trabalho do tipo B permite o exercício de
escolha e decisão individual (Chadwick-Jones et al., 1973).
Uma revisão de literatura sobre o turnover demonstrou que a insatisfação profissional é
considerada como a principal responsável pelo turnover entre os enfermeiros. O
turnover refere-se à entrada e saída de funcionários de uma organização, podendo ser
classificado como voluntário ou involuntário (Bluedorn, 1978) e é visto como um
principal contribuinte para a escassez de enfermeiros (Borda e Norman, 1997).
Vários investigadores têm analisado a relação entre absentismo e turnover (Wolpin e
Burke, 1985). Têm sido propostas três tipos de relações. Segundo Jackson (1983) e
Martin (1971), o absentismo é um precursor do turnover, em que ambos estão
positivamente relacionados. Por outro lado, Hill e Trist (1955) e Rice e Trist (1952)
consideram o absentismo como uma alternativa ao turnover. Assim, ambos estão
negativamente relacionados, em que um elevado absentismo estaria associado a baixas
taxas de turnover. Na terceira abordagem não existe relação entre absentismo e turnover
(Mowday e Spencer, 1981; Weiner, 1980).
De acordo com Borda e Norman (1997), o absentismo pode ser um antecedente do
turnover, assim como a intenção de abandono é um antecedente do turnover. Yildiz et
al. (2009) também sustentam que a intenção de abandono dos enfermeiros em relação
aos seus trabalhos tem um efeito poderoso nas suas acções de turnover. A intenção de
abandono é considerada como um principal determinante do turnover voluntário (Shaw
et al., 2000).
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Segundo Gordon e Denisi (1995) e Shields e Ward (2001), a intenção de abandono está
negativamente associada à satisfação profissional. Shields e Ward (2001) verificaram
que os enfermeiros que referem insatisfação global com os seus trabalhos têm uma
probabilidade de 65% maior de intenção de abandono, quando comparada com aqueles
que referem estar satisfeitos com os seus trabalhos.
Resultados de algumas pesquisas demonstram que a relação entre a insatisfação
profissional e o turnover não é muito forte, uma vez que as correlações obtidas são,
geralmente, inferiores a 0,4 (Mobley, 1977; Vroom, 1964). Tais resultados revelam que
a influência da satisfação profissional sobre o abandono da organização será mediada
por outras variáveis (Porter e Steers, 1973; Staw, 1980).
No que concerne ao absentismo, a sua relação com a satisfação profissional é também
moderada, na medida em que este pode não ser voluntário, mas determinado por
factores fora do controlo dos indivíduos (Vroom, 1964), ou seja, um absentismo ao
trabalho do tipo A (Chadwick-Jones et al., 1973).
2.3.5. Avaliação da satisfação profissional nos profissionais de enfermagem
A satisfação profissional dos enfermeiros é uma área importante de investigação, na
medida em que os níveis de satisfação destes profissionais podem ter impacto na força
de trabalho global dos enfermeiros (Lu et al., 2005).
Aiken et al. (2001) realizaram um estudo com uma amostra de 43.329 enfermeiros em
mais de 700 hospitais nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia e Alemanha,
entre 1998 e 1999. Os autores verificaram que a insatisfação profissional entre os
enfermeiros era elevada, sendo maior nos Estados Unidos (41%), seguida pela Escócia
(37,7%), Inglaterra (36,1%), Canadá (32,9%) e Alemanha (17,4%).
Os autores também verificaram que, mais do que 3 em cada 10 enfermeiros na
Inglaterra e Escócia, e mais do que 2 em cada 10 nos Estados Unidos planeiam
abandonar os seus locais de trabalho, no ano seguinte, o que traduz uma elevada
percentagem de intenção de abandono.
Aiken et al. (2001) concluíram que o ambiente de trabalho (política de administração,
benefícios sociais, actividades de lazer, alojamento, estacionamento, etc.), o salário e a
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promoção são factores muito importantes, mas fortemente promotores de insatisfação
profissional na classe de enfermagem.
Santos et al. (2007) realizaram um estudo tendo como principal objectivo conhecer a
percepção que os utentes, profissionais de saúde e comunicação social (jornalistas) têm
acerca do funcionamento dos CS em Portugal, aquando da reforma dos CSP.
Este estudo, de abordagem qualitativa, observacional, descritiva e multicêntrica,
envolveu a colaboração de 16 CS, com uma amostra de 103 participantes.
Relativamente à amostragem, procuraram assegurar diversidade relativamente às
tipologias Norte/Sul e Litoral/Interior em Portugal Continental. Procuraram ainda
incorporar CS de grande e pequena dimensão, tal como, diferentes formas de
funcionamento dos CS, i.e., com e sem USF.
No âmbito da satisfação profissional nos CS, Santos et al. (2007) verificaram que
embora se considere que exista insatisfação nos profissionais de saúde, a situação varia
de local para local dependendo das condições disponibilizadas para o exercício
profissional, e não do que é intrínseco e nuclear à profissão.
As condições de exercício profissional mais frequentemente referidas como
relacionadas com a insatisfação profissional foram, nomeadamente:
(i) Escassez de recursos humanos;
(ii) Baixa autonomia dos CS;
(iii) Reduzida participação dos profissionais nas decisões de funcionamento dos CS;
(iv) Existência de uma gestão considerada “controladora”;
(v) Falta de verdadeiro trabalho em equipa;
(vi) Instabilidade das equipas ao longo do tempo;
(vii) Dimensão demasiado grande da maioria dos CS;
(viii) Falta de apoio dos outros níveis de cuidados;
(ix) Défice de tecnologia adequada.
Relativamente às reclamações, estas são frequentemente consideradas ofensivas para os
profissionais de saúde, sentindo-se isolados e sem apoio por parte das hierarquias.
Salienta-se a importância das chefias intermédias na gestão dos CS e na motivação dos

Vera Ferreira, 2011

30

A Satisfação Profissional dos Enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários no Distrito de Braga

seus profissionais, principalmente através do reconhecimento do seu trabalho e do
diálogo.
Como consequências mais graves da insatisfação profissional são referidas a
deterioração da relação com colegas e restantes profissionais; maiores custos; menor
disponibilidade para o CS; aumento do stress e maior vontade de abandonar a profissão,
entre outras.
Segundo os participantes, um dos factores que poderia melhorar a satisfação
profissional é a remuneração, sendo esta um aspecto importante, principalmente se
diferenciada conforme o desempenho e se promover o trabalho em equipa e a coresponsabilização pela actividade no local de trabalho. A reestruturação na actual
reforma dos CSP, especificamente o enquadramento das USF, é também encarada como
uma resposta à insatisfação profissional e como uma solução eficaz para a combater.
Santos et al. (2007) referem que foram várias as expressões indicativas de uma maior
satisfação profissional dos profissionais a exercer funções em USF, associadas ao facto
de existir uma correcção das condições extrínsecas, que nos CS tradicionalmente são
fonte de insatisfação. De salientar que, nas USF em actividade existem instalações e
equipamentos adequados; não têm de lidar com os utentes sem médico de família e
existem incentivos institucionais e financeiros.
Hespanhol (2008) desenvolveu um estudo procurando avaliar a satisfação global e a
satisfação com os diferentes aspectos do exercício da profissão de todos os profissionais
do Centro de Saúde São João (CSSJ), em 2007 e comparação com 2001 e 2006. Os
dados foram recolhidos através de um questionário auto-preenchido, enviado por
correio interno do CSSJ aos profissionais de saúde. O instrumento de recolha de dados
era constituído por 21 questões para os médicos e 19 para os outros profissionais, numa
escala de Likert de 5 pontos, abordando factores intrínsecos e extrínsecos da satisfação
profissional, de acordo com a teoria de Herzberg.
O autor verificou que os factores intrínsecos do trabalho são, na sua generalidade, as
componentes da satisfação que os profissionais do CSSJ declararam provocar mais
satisfação. Por outro lado, as componentes da satisfação que os profissionais declararam
provocar mais insatisfação profissional são, na sua generalidade, factores extrínsecos do
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trabalho. Assim, os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com a teoria da
higiene-motivação de Herzberg (1959).
No âmbito de um projecto encomendado pela MCSP, Ferreira e Antunes (2009)
realizaram uma sondagem às 143 USF, constituídas em Portugal até Novembro de
2008, com o objectivo de monitorizar a satisfação dos profissionais das USF através do
questionário “Esta USF como seu local de trabalho”, inserido no Projecto Instrumento
de Avaliação da Satisfação Profissional (IASP), da autoria do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC). A recolha de dados foi
realizada pela Internet, em Fevereiro de 2009, a 2.398 dos 2.821 profissionais de saúde
a trabalhar nas USF, o que corresponde a uma taxa de resposta de 85%.
O modelo conceptual adoptado neste estudo contemplou a qualidade da USF como local
de trabalho, a qualidade da USF na prestação de cuidados e a melhoria contínua da
qualidade. Abordou ainda os dados sócio-demográficos dos profissionais e respectivas
funções na USF, assim como a sua satisfação global.
Os autores verificaram que a média de satisfação no que diz respeito à qualidade da
USF como local de trabalho (política de recursos humanos, moral e recursos
tecnológicos e financeiros) foi de 72,2%. Relativamente à qualidade da USF na
prestação dos cuidados (atendimento, coordenação dos cuidados, capacidade dos
profissionais, sensibilidade, condições das instalações, informações e custos dos
cuidados), verificou-se uma média de satisfação de 77,6%. Na escala da melhoria
contínua da qualidade (melhoria da qualidade, bem à primeira vez, conhecimentos sobre
qualidade, ambiente de trabalho, diminuir desperdício, partilha de ideias, orgulho da
profissão e expectativas na qualidade) verificou-se uma elevada média de satisfação dos
profissionais, correspondente a 81,1%.
Tavares (2008) também procurou avaliar a satisfação dos profissionais de saúde. O
autor aplicou o IASP a uma amostra de 161 profissionais do Serviço de Imagiologia dos
Hospitais da Universidade de Coimbra. Um dos objectivos específicos do autor foi
compreender até que ponto a satisfação profissional dependeria dos factores
sociobiográficos.
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O autor verificou que a satisfação com a “qualidade do local de trabalho” depende do
facto dos profissionais possuírem responsabilidades de gestão, sendo que aqueles que as
possuem se apresentam mais satisfeitos. Relativamente à satisfação com a “qualidade
do hospital na prestação de cuidados”, o autor verificou que esta depende do género, em
que os homens são os que se revelaram mais satisfeitos, e do grupo etário, sendo os
profissionais entre os 35 e os 45 anos os que se revelaram mais satisfeitos. O autor
verificou ainda que a satisfação com a “melhoria contínua da qualidade” depende do
género, sendo os homens os que se revelaram mais satisfeitos.
2.4. SÍNTESE CONCLUSIVA
Neste capítulo foram apresentadas as etapas envolvidas na reestruturação dos CSP,
desde a extinção das Sub-Regiões de Saúde à criação dos ACES e implementação das
respectivas Unidades Funcionais.
De acordo com a revisão de literatura, as características pessoais (o sexo, a idade, o
estado civil e as habilitações académicas) e as características laborais (local trabalho,
horário de trabalho, tipo de horário, tipo de vínculo, responsabilidade de supervisão,
funções de gestão, especialidade e tempo de serviço) têm efeitos significativos na
satisfação profissional dos enfermeiros. Como uma resposta à insatisfação profissional
podem surgir, principalmente, comportamentos de absentismo e turnover.
A análise dos estudos sobre a avaliação da satisfação profissional dos enfermeiros
revelou que alguns dos instrumentos de recolha de dados utilizados abordam, de algum
modo, os factores intrínsecos e extrínsecos ao trabalho, enunciados por Herzberg, de
modo que este vai ser o principal referencial teórico utilizado no presente estudo. De
referir que, o IASP foi o instrumento recentemente utilizado para avaliar a satisfação
dos profissionais das USF, inserido num projecto encomendado pela MCSP, pelo que,
com as devidas adaptações, será também utilizado neste estudo.
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3. METODOLOGIA
3.1. INTRODUÇÃO
No presente capítulo são apresentados o modelo teórico, os objectivos de investigação e
as hipóteses do estudo. É ainda apresentado o instrumento de recolha de dados, a sua
estrutura e as respectivas propriedades psicométricas. Por último, define-se a população
alvo, o processo de amostragem e o trabalho de campo, e apresentam-se as técnicas
estatísticas utilizadas no tratamento dos dados.
3.2. MODELO TEÓRICO E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO
O ponto de partida para o desenvolvimento deste estudo é a crença que a reforma dos
CSP e a criação das USF poderá contribuir para uma maior satisfação profissional.
Proporcionar maior autonomia ao exercício profissional, aproximar as estruturas de
decisão do terreno, recorrer a uma maior participação dos profissionais nas decisões
sobre o funcionamento das unidades, conferir regras mais claras nos deveres e direitos
de utentes e profissionais, assegurar estabilidade nas equipas de trabalho e proporcionar
incentivos institucionais e financeiros poderão ter repercussões na satisfação no trabalho
e na satisfação em geral, bem como proporcionar uma maior retenção dos profissionais.
Para além disso, pretende-se verificar se as características pessoais (o sexo, a idade, o
estado civil e as habilitações académicas) e as características laborais (local trabalho,
horário de trabalho, tipo de horário, tipo de vínculo, responsabilidade de supervisão,
funções de gestão, especialidade e tempo de serviço) têm efeitos significativos na
satisfação profissional dos enfermeiros.
Neste estudo, para avaliar a satisfação profissional dos enfermeiros nos CS e nas USF,
analisam-se os factores intrínsecos de satisfação (factores motivadores), que estão
relacionados com o desenvolvimento pessoal, e os factores extrínsecos de satisfação
(factores de higiene), que são externos ao indivíduo.
Finalmente espera-se que os factores intrínsecos de satisfação tenham um papel mais
importante na explicação da satisfação global do que os extrínsecos. Em contrapartida,
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espera-se que os factores extrínsecos tenham um papel mais importante na explicação
da intenção de turnover.
Assim, com base na revisão da literatura e no contexto actual da reforma dos CSP em
Portugal, foram definidos os seguintes objectivos:
(i) Verificar se a satisfação dos enfermeiros em relação às dimensões da satisfação
do instrumento depende dos factores sociobiográficos dos profissionais em
estudo e do facto dos mesmos exercerem funções numa USF ou num CS;
(ii) No caso de existirem diferenças de satisfação entre os profissionais que exercem
funções em USF e CS, verificar se os factores sociobiográficos interferem
nessas mesmas diferenças;
(iii) Verificar quais as dimensões da satisfação profissional que têm um maior papel
preditor na satisfação global e na intenção de turnover.
3.3. HIPÓTESES
Tendo em conta os objectivos do estudo pretendemos verificar as seguintes hipóteses:
H1: Verificar se a satisfação dos enfermeiros em relação às diferentes dimensões da
satisfação depende do(a):
 Sexo;
 Idade;
 Habilitações académicas;
 Situação familiar;
 Local de trabalho (CS ou USF);
 Horário de trabalho;
 Tipo de horário;
 Tipo de vínculo;
 Funções de gestão;
 Especialidade;


Tempo de serviço.
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H2: No caso de existirem diferenças de satisfação entre os profissionais que exercem
funções em USF e CS, verificar se tais diferenças dependem do(a):
 Sexo;
 Idade;
 Habilitações académicas;
 Situação familiar;
 Horário de trabalho;
 Tipo de horário;
 Tipo de vínculo;
 Funções de gestão;
 Especialidade;


Tempo de serviço.

H3: Verificar se a satisfação global é mais influenciada pelo(a):


Superior hierárquico;



Local de trabalho e equipamento;



Recursos humanos;



Vencimento;



Órgãos de gestão;



Características laborais;



Qualidade do local de trabalho na prestação dos cuidados;

 Melhoria contínua da qualidade.
H4: Verificar se a intenção de turnover é mais influenciada pelo(a):


Superior hierárquico;



Local de trabalho e equipamento;



Recursos humanos;



Vencimento;



Órgãos de gestão;



Características laborais;



Qualidade do local de trabalho na prestação dos cuidados;



Melhoria contínua da qualidade.
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3.4. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS
O instrumento de recolha de dados utilizado neste estudo baseia-se no Instrumento de
Avaliação da Satisfação Profissional (IASP) de Ferreira e Antunes (2009), que por sua
vez resultou de um processo de adaptação cultural e linguística do Hospital Employee
Judgment System (HEJS), um instrumento desenvolvido por Nelson et al. (1992) com o
objectivo de avaliar a qualidade do serviço hospitalar, na perspectiva dos profissionais
de saúde.
3.4.1. Instrumentos originais e propriedades psicométricas
Para a construção do Hospital Employee Judgment System (HEJS), Nelson et al. (1992)
basearam-se em revisão de literatura e num conjunto vasto de entrevistas pessoais a
funcionários da área.
A primeira versão do instrumento HEJS, com 138 itens, foi aplicada como teste piloto
em 10 hospitais a 6.315 funcionários, em 1989. Estes testes iniciais foram realizados
tendo em vista obter informação preliminar acerca das propriedades psicométricas das
questões; informação acerca da logística do processo de recolha dos questionários e do
seu formato; e informação necessária para a revisão do questionário.
A versão final deste instrumento ficou constituída por 117 questões de resposta fechada
e 7 questões de resposta aberta, tendo resultado 13 dimensões principais: supervisão,
local de trabalho e equipamento, pessoal, relação entre os serviços, moral, vencimento,
benefícios, contratações e promoções, estabilidade no emprego, lideranças, qualidade
global do hospital, progresso da qualidade e avaliação global do hospital. Para testar a
fiabilidade e validade do instrumento Nelson et al. (1992) aplicaram-no em 36 hospitais
a 16.124 profissionais.
A maioria das questões assentam em escalas de Likert, tendo como opção de resposta:
(1) Mau; (2) Regular; (3) Bom; (4) Muito bom; (5) Excelente ou (6) Não se aplica, este
último não sendo considerado para análise.
Os diferentes itens foram combinados para formar as dimensões, adicionando as
pontuações de cada um (de 1 a 5), graduando-as de 0 a 100, pela expressão: (x-1) *25,
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sendo x o valor da questão a ser transformada. Deste modo, uma pontuação de 100
numa dimensão significa que todas as suas questões foram classificadas com 5, i.e.,
excelente. Uma pontuação de 0 significa que todas as questões foram respondidas com
1, ou seja, mau.
Este questionário, depois de validado para a população portuguesa, passou a designar-se
de “Instrumento de Avaliação da Satisfação Profissional” (IASP). Desenvolvido
inicialmente em 2002 pelo CEISUC, o IASP é actualmente constituído por 2 módulos,
um hospitalar e outro dirigido aos CSP. No quadro seguinte apresenta-se a constituição
do IASP dirigido aos CSP:
Quadro 3: Descrição dos grupos e questões que constituem o IASP
Grupos
1.

Dados sobre as suas funções no local de trabalho

Questões
1a5
6A a 6K
7A a 7D
8A a 8C

2.

Qualidade do seu serviço como local de trabalho

9A a 9B
10A a 10B
11A a 11C
12A a 12D

3.

Qualidade do seu serviço na prestação dos cuidados

13A a 13G

4.

Melhoria contínua da qualidade

14A a 14H

5.

Satisfação global

15 a 18

6.

Recomendações e sugestões

19 a 21

7.

Dados sociobiográficos

22 a 27

O IASP foi o instrumento de recolha de dados escolhido para este estudo uma vez que
foi, recentemente, utilizado por Ferreira e Antunes (2009) para avaliar a satisfação dos
profissionais das USF, projecto este solicitado pela MCSP. Este instrumento está
adaptado ao contexto de estudo em causa e aos seus objectivos.
Com o objectivo de avaliar a fiabilidade da versão portuguesa do IASP, Paulo (2003)
realizou um estudo piloto no Hospital Distrital da Figueira da Foz. Os questionários
foram aplicados aleatoriamente a 6 pessoas de cada grupo profissional (administrativos,
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enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, e trabalhadores dos
serviços gerais), num total de 30 questionários.
A avaliação da fiabilidade do instrumento foi realizada através do método do teste
repetido, sendo o questionário aplicado aos mesmos profissionais em dois momentos
diferentes, com um intervalo de três semanas.
Através da aplicação do test-t para amostras emparelhadas, verificou-se que não havia
diferenças significativas entre as respostas dadas nos dois momentos de avaliação. A
partir do coeficiente de correlação de Pearson verificou-se a existência de associações
moderadas a muito altas nos valores de correlação obtidos na aplicação do instrumento
no estudo piloto. Deste modo, conclui-se que o IASP cumpre os critérios de fiabilidade.
Foi ainda testada a coerência interna ou homogeneidade do instrumento utilizando o
coeficiente de alfa de Cronbach. Quando analisada a coerência interna entre as Escalas,
Sub-escalas e Facetas verificou-se um valor de alfa de Cronbach de 0,94. De referir que
as Escalas apresentaram valores de alfa de Cronbach superiores a 0,87, i.e., a satisfação
com a qualidade do local de trabalho apresentou um valor de alfa de Cronbach de 0,94;
a satisfação com a qualidade na prestação dos cuidados 0,87 e a melhoria contínua da
qualidade 0,91.
Para a validade de conteúdo foram utilizados itens do próprio instrumento, que não
integram nenhuma das Escalas, de modo a testar se de facto o instrumento mede o que
efectivamente se quer medir. Assim, foram colocadas algumas hipóteses que foram,
posteriormente, confirmadas.
Tendo em conta o comportamento do instrumento de medição perante os vários testes a
que foi submetido, admite-se que o IASP pode ser aplicado para avaliar o grau de
satisfação de profissionais de saúde.
3.4.2. Estrutura do instrumento
O instrumento utilizado neste estudo é também constituído por 7 grupos. O primeiro
grupo do questionário é constituído por questões relativas aos dados sobre as funções
dos enfermeiros no seu local de trabalho, i.e., horário de trabalho, tipo de horário, tipo
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de vínculo, responsabilidade de supervisão, funções de gestão, especialidade e tempo de
serviço.
No âmbito do segundo, terceiro e quarto grupo do instrumento, solicita-se aos
respondentes que, em função dos itens apresentados nas Escalas (i) Satisfação com a
qualidade do seu CS versus USF como local de trabalho; (ii) Satisfação com a qualidade
do CS versus USF na prestação dos cuidados e (iii) Melhoria contínua da qualidade, e
com base na sua experiência como profissionais de enfermagem, assinalem a opção que
melhor exprima a sua opinião numa escala de Likert de 5 pontos, em que 1 significa
“Mau”; 2 “Regular”; 3 “Bom”; 4 “Muito Bom” e 5 “Excelente”.
O quinto grupo é composto por um conjunto de questões sobre a Satisfação global,
apresentado numa escala de Likert de 5 pontos, em que 1 significa “Claro que não” e 5
significa “Claro que sim”.
O sexto grupo, sobre Recomendações e Sugestões, é constituído por questões abertas
em que se questiona, por um lado, como melhoraria a qualidade dos cuidados prestados
pelo(a) CS versus USF e a sua qualidade como local de trabalho, e por outro lado, que
acções de gestão levadas a cabo pelo seu local de trabalho o(a) surpreenderam no último
ano.
O último grupo do questionário é composto por questões relativas ao perfil
sociobiográfico dos enfermeiros, i.e., local de residência, habilitações académicas, sexo,
idade e situação familiar.
Tendo em consideração a revisão de literatura e a população alvo, o questionário
aplicado no estudo (Anexo I e II) foi sujeito a algumas adaptações:
(i) No primeiro grupo, i.e., nos dados sobre as funções no local de trabalho,
acrescentou-se o tipo de horário, a responsabilidade de supervisão, as funções de
gestão e a especialidade;
(ii) Incluíram-se questões sobre características laborais, constituindo uma dimensão
designada por “Características do seu trabalho”, na escala “Satisfação com a
qualidade do seu CS/USF como local de trabalho”, para considerar os factores
intrínsecos ao trabalho, de acordo com a teoria dos dois factores de Herzberg,
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uma vez que todas as outras dimensões do instrumento se referem a factores
extrínsecos ao trabalho;
(iii) Os itens “Inovação: permite-lhe experimentar novas formas de executar o seu
trabalho” e “Liberdade: liberdade e responsabilidade que possui para tomar

decisões quando necessário”, da dimensão “O seu superior hierárquico”; a
dimensão “Estado de espírito no local de trabalho”, e o item “Orgulho da
profissão: orgulho que sente no desempenho de funções da sua profissão”, da
dimensão “Melhoria contínua da qualidade”, passaram a fazer parte da
dimensão “Características do seu trabalho”, porque são questões referentes a
factores intrínsecos ao trabalho;
(iv) Acrescentou-se, ainda, uma questão para avaliar a intenção de turnover, na
medida em que esta está negativamente associada à satisfação profissional.
No quadro seguinte pode-se observar a estrutura das Escalas, Sub-escalas e Facetas que
compõem o IASP, com as alterações efectuadas.
Quadro 4: Estrutura das Escalas, Sub-escalas e Facetas do IASP
Escalas

Sub-escalas

Facetas

Questões

Órgãos de Gestão

13 (A a D)

Política de Recursos
Humanos

10 (A a C)
Recursos Humanos
11 (A a B)

Satisfação com a
qualidade do(a)
CS/USF como Local de

Características Laborais

14 (A a I)

Superior Hierárquico

8 (A a I)

Vencimento

12 (A a C)

Moral

Trabalho
Recursos Tecnológicos e
Financeiros

Local de Trabalho e
Equipamento

9 (A a D)

Satisfação com a qualidade do(a) CS/USF na Prestação dos Cuidados

15 (A a G)

Melhoria Contínua da Qualidade

16 (A a G)

Satisfação global e Intenção de Turnover

17 a 21
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3.3.3. Validade das Escalas
A análise factorial permite avaliar a validade das variáveis que constituem as escalas,
informando se medem, ou não, os mesmos conceitos (Bryman e Cramer, 1992).
Os itens do instrumento foram sujeitos a uma análise factorial exploratória, de modo a
determinar conjuntos de itens mais relacionados entre si, sugerindo ou não a presença
de várias dimensões, utilizando um procedimento de componentes principais seguido de
uma rotação varimax.
A análise factorial pressupõe a existência de um número menor de variáveis nos dados
(factores), que expressam o que existe de comum entre as variáveis originais. Para
decidir que factores excluir, utilizou-se o critério de Kaiser, que consiste em seleccionar
os factores que têm um valor próprio superior a 1 (Bryman e Cramer, 1992).
Para manter a estrutura factorial do instrumento optou-se por realizar a análise factorial
pelas respectivas escalas.
Relativamente à escala satisfação com a qualidade do seu CS/USF como local de
trabalho, agrupamos as suas 34 variáveis e obtivemos 6 factores, com valor próprio
superior a 1, que explicam 76,83% da variância, como se pode observar na Tabela 2.
Tabela 2: Resultados da análise factorial da escala Satisfação com a Qualidade do seu
CS/USF como Local de Trabalho
Variável

F1

F2

F3

F4

F5

F6

8.a

Abertura do superior hierárquico

0,84

8.b

Razoabilidade

0,89

8.c

Atitude positiva

0,88

8.d

Atitude construtiva

0,89

8.e

Investimento na qualidade

0,84

8.f

Apoio

0,88

8.g

Expectativas

0,85

8.h

Conhecimentos

0,87

8.i

Circulação da informação

0,80

9.a

Limpeza

0,71

9.b

Segurança

0,82
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Variável

F1

F2

F3

F4

F5

F6

9.c

Organização do espaço

0,78

9.d

Equipamento

0,76

10.a

Continuidade do pessoal

0,75

10.b

Proporção hierárquica

0,68

10.c

Número de profissionais

0,78

11.a

Trabalho de equipa

0,54

11.b

Comunicação entre profissionais

0,53

12.a

Vencimento (a)

0,93

12.b

Vencimento (b)

0,93

12.c

Vencimento (c)

0,95

13.a

Reconhecimento dos órgãos de direcção

0,82

13.b

Comunicação dos órgãos de direcção

0,86

13.c

Queixas e objecções

0,80

13.d

Planificação de actividades

0,78

14.a

Estado de espírito

0,75

14.b

Inovação

0,76

14.c

Liberdade

0,75

14.d

Flexibilidade

0,80

14.e

Reconhecimento

0,83

14.f

Orgulho da profissão

0,78

14.g

Abertura laboral

0,67

14.h

Apoio aos utentes

0,80

14.i

Aconselhamento dos utentes

0,79

Valores próprios

14,23

3,77

2,96

2,33

1,50

1,33

Variância explicada (%)

41,84

11,08

8,71

6,85

4,42

3,92

Variância explicada acumulada (%)

41,84

52,93

61,64

68,49

72,90

76,83

Os factores extraídos identificam as seis dimensões da escala analisada, designadas por:
(i) Factor 1 - Superior hierárquico (questão 8a a 8i);
(ii) Factor 2 - Local de trabalho e equipamento (questão 9a a 9d);
(iii) Factor 3 - Recursos humanos: recursos humanos e relacionamento entre equipas
e profissionais (questão 10a a 10c e questão 11a a 11b);
(iv) Factor 4 - Vencimento (questão 12a a 12c);
(v) Factor 5 - Órgãos de gestão (questão 13a a 13d);
(vi) Factor 6 - Características laborais (questão 14a a 14i).
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Quanto ao Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), índice usado para avaliar a adequação da
análise factorial, obtivemos um valor de 0,930, indicando que há uma correlação muito
boa entre as variáveis. Obtivemos, ainda, a significância global da matriz de correlação
através do teste de esfericidade de Bartlett, que fornece a probabilidade estatística de a
matriz de correlação ter correlação significativa entre pelo menos algumas das variáveis.
Assim, o teste de esfericidade de Bartlett de 11055,9 tem associado um nível de
significância de 0,000 (p <0,001), mostrando que existe uma correlação entre algumas
variáveis, conforme a Tabela 3.
Tabela 3: Adequação da análise factorial da escala Satisfação com a Qualidade do seu
CS/USF como Local de Trabalho
KMO

0,930

Teste de Bartlett

11055,9

Significância

0,000

Seguidamente, as 7 variáveis da escala satisfação com a qualidade do local de trabalho
na prestação dos cuidados foram também sujeitas a uma análise factorial exploratória,
tendo-se obtido apenas 1 factor, com valor próprio superior a 1, que explica 64,42% da
variância (Tabela 4). O factor extraído identifica a respectiva escala.
Tabela 4: Resultados da análise factorial da escala Satisfação com a Qualidade do
Local de Trabalho na Prestação dos Cuidados
Variável
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F1

15.a

Atendimento

0,81

15.b

Coordenação dos cuidados

0,89

15.c

Capacidade dos profissionais de saúde

0,88

15.d

Sensibilidade

0,87

15.e

Condições das instalações

0,55

15.f

Informações

0,85

15.g

Custo dos cuidados

0,72

Valores próprios

4,51

Variância explicada (%)

64,42

Variância explicada acumulada (%)

64,42
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No que diz respeito ao KMO, obtivemos um valor de 0,899, que indica que a análise
factorial é muito boa. Quanto ao teste de esfericidade de Bartlett obtivemos um valor de
1631,9 que tem associado um nível de significância de 0,000 (p <0,001), como consta
na Tabela 5.
Tabela 5: Adequação da análise factorial da escala Satisfação com a Qualidade do
Local de Trabalho na Prestação dos Cuidados
KMO

0,899

Teste de Bartlett

1631,9

Significância

0,000

Agrupamos, ainda, as 7 variáveis da escala melhoria contínua da qualidade, em que
obtivemos também apenas 1 factor, que explica 76,88% da variância (Tabela 6). O
factor encontrado identifica a escala em causa.
Tabela 6: Resultados da análise factorial da escala Melhoria Contínua da Qualidade
Variável

F1

16.a

Melhoria da qualidade

0,86

16.b

Bem à primeira vez

0,87

16.c

Conhecimentos sobre qualidade

0,88

16.d

Ambiente de trabalho

0,85

16.e

Diminuir o desperdício

0,87

16.f

Partilha de ideias

0,91

16.g

Expectativas na qualidade

0,89

Valores próprios

5,38

Variância explicada (%)

76,88

Variância explicada acumulada (%)

76,88

A tabela seguinte mostra que o valor de KMO é elevado (0,919), indicando que há uma
correlação muito boa entre as variáveis, e que o teste de esfericidade de Bartlett
(2517,8) tem associado um nível de significância de 0,000 (p <0,001).
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Tabela 7: Adequação da análise factorial da escala Melhoria Contínua da Qualidade
KMO

0,919

Teste de Bartlett

2517,8

Significância

0,000

Por último, agrupamos as 4 variáveis correspondentes à satisfação global e obtivemos 1
factor, com valor próprio superior a 1, que explica 63,29% da variância, como se pode
observar na Tabela 8.
Tabela 8: Resultados da análise factorial da satisfação global
Variável

F1

17

Formação (profissional e académica)

0,55

18

Recomendação dos serviços a outros

0,93

19

Utilização dos serviços pelo próprio

0,92

20

Escolha do local de trabalho para trabalhar

0,72

Valores próprios

2,53

Variância explicada (%)

63,29

Variância explicada acumulada (%)

63,29

Relativamente ao KMO, obtivemos um valor de 0,670, indicando que a análise factorial
é razoável. Quanto ao teste de esfericidade de Bartlett obtivemos um valor de 918,5,
tendo associado um nível de significância de 0,000 (p <0,001), conforme a Tabela 9.
Tabela 9: Adequação da análise factorial da satisfação global
KMO

0,670

Teste de Bartlett

918,5

Significância

0,000

3.3.4. Fiabilidade das Escalas
A fiabilidade avalia até que ponto um procedimento de medição produz a mesma
resposta independentemente da forma e da altura em que é aplicado (Ferreira e
Marques, 1998). Um dos indicadores mais utilizados para a análise da coerência interna
de um instrumento é o coeficiente de alfa de Cronbach. Este coeficiente permite avaliar
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o grau de uniformidade ou de coerência existente entre as respostas dos sujeitos a cada
um dos itens que compõem a prova (Almeida e Freire, 2003).
Como se pode observar na Tabela 10, todas as escalas, sub-escalas e facetas do
instrumento apresentam um valor de alfa de Cronbach bom. O valor mínimo de alfa de
Cronbach corresponde à sub-escala recursos tecnológicos e financeiros, sendo de 0,763,
e o valor máximo corresponde à faceta superior hierárquico, sendo de 0,971. De
salientar que, quando analisada a coerência interna entre as escalas, sub-escalas e
facetas do instrumento, obtemos um valor de alfa de Cronbach de 0,954.
Tabela 10: Valores de alfa de Cronbach para as Escalas, Sub-escalas e Facetas do
instrumento
Escalas

Sub-escalas

Facetas
Órgãos de Gestão

Política de Recursos Humanos

(α =0,949)

(α =0,915)

Recursos Humanos
(α =0,877)
Características Laborais

Qualidade como Local
de Trabalho

Moral

(α =0,938)

(α =0,952)

Superior Hierárquico
(α =0,971)

(α =0,954)

Vencimento
Recursos Tecnológicos e Financeiros
(α =0,763)

(α =0,942)
Local de Trabalho e
Equipamento
(α =0,824)

Qualidade na Prestação dos Cuidados
(α =0,899)
Melhoria Contínua da Qualidade
(α =0,949)
Satisfação Global
(α =0,771)
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3.4. DEFINIÇÃO

DA POPULAÇÃO ALVO, PROCESSO DE AMOSTRAGEM E TRABALHO DE

CAMPO

A população alvo sobre a qual se pretende recolher a informação são os profissionais de
enfermagem a exercer funções nos CSP, no distrito de Braga. Em cada distrito existem
vários ACES, serviços públicos de saúde, que apresentam um modelo organizacional
semelhante. Deste modo, restringimos o estudo aos ACES do distrito de Braga, por uma
questão de acessibilidade.
No Anexo III pode-se observar a distribuição dos enfermeiros por CS e USF, por cada
ACES. De referir que, neste estudo são analisados os CS comparativamente com as
USF, na medida em que as UCC e as UCSP não estão ainda a funcionar na totalidade.
Foi enviado, por e-mail, ao Director Executivo de cada ACES e ao Coordenador de
cada USF, um pedido de autorização para a aplicação do questionário (Anexo IV). De
salientar que, apenas os Directores Executivos do ACES Ave III - Famalicão e do
ACES Cávado I – Braga não autorizaram a aplicação do questionário aos enfermeiros a
exercer funções nos respectivos CS. Assim, a população alvo total foi de 480
enfermeiros.
Neste estudo utilizou-se o método de amostragem não probabilística, adoptando a
amostragem acidental ou de conveniência. A amostra é constituída por indivíduos que
respondem a um critério de inclusão preciso, i.e., apenas participaram no estudo
enfermeiros que exercem funções nos CSP, no Distrito de Braga. A amostra ficou
representada por 388 enfermeiros, traduzindo-se em 80,83% da população, sendo que
214 enfermeiros exercem funções em CS e 174 enfermeiros exercem funções em USF.
A recolha de dados foi efectuada através de um questionário auto-administrado,
distribuído aos enfermeiros que exercem funções nos seis ACES do Distrito de Braga
durante os meses de Fevereiro a Maio de 2010.
Para os enfermeiros que exercem funções nos CS, os questionários foram entregues
pessoalmente a cada enfermeiro(a) do Conselho Clínico, seguindo por Correio Interno
do Serviço para cada Extensão de Saúde. Nas USF, os questionários foram entregues
pessoalmente a cada responsável de enfermagem.
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Para o processo de recolha dos questionários, foi-se pessoalmente a cada USF, após
contacto telefónico com o(a) responsável de enfermagem. Relativamente aos CS, ficou
combinado recolher os questionários junto dos enfermeiros do Conselho Clínico. No
entanto, devido à morosidade da recolha dos questionários de algumas Extensões de
Saúde para o(a) enfermeiro(a) do Conselho Clínico, contactou-se telefonicamente os
responsáveis de enfermagem das respectivas Extensões, no sentido de pedir
colaboração. Deste modo, após confirmação da participação no estudo procedeu-se
pessoalmente à recolha dos questionários nas respectivas Extensões de Saúde.
3.5. TÉCNICAS ESTATÍSTICAS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para descrever os participantes do estudo foram aplicadas metodologias de análise
descritiva, nomeadamente, medidas sumário, apropriadas. As variáveis categóricas
foram descritas através de frequências absolutas (n) e relativas (%). As variáveis
contínuas foram descritas utilizando a frequência absoluta, a média e o desvio padrão.
Para se comparar a média de variáveis contínuas entre dois ou mais que dois grupos
independentes foram utilizados os testes paramétricos t-Student e One-Way ANOVA,
respectivamente. Considerou-se esta metodologia uma vez que, de acordo com Maroco
(2007), para amostras grandes, os testes paramétricos, nomeadamente a ANOVA e o tStudent são bastante robustos mesmo quando a distribuição da variável sob estudo não é
do tipo normal (o que resulta da extensão do teorema do limite central). No caso do
teste One-Way ANOVA, na presença de diferenças estatisticamente significativas entre
as categorias consideradas, utilizou-se o teste post-hoc de Scheffe (com correcção de
Bonferroni, quando necessário) para comparações múltiplas de médias. Este teste pode
ser utilizado especialmente quando se compara um número reduzido de grupos.
Foi usado o teste de independência do Qui-Quadrado (χ2) para testar se os dois grupos
independentes, i.e. USF e CS, diferem relativamente aos factores sociobiográficos dos
profissionais em estudo, ou seja, se a frequência com que os elementos da amostra se
repartem pelas classes de uma variável nominal categorizada é ou não idêntica. De
referir que, no caso de tabelas de 2 x 2 usou-se a estatística de teste do Qui-Quadrado
indicada por “Continuity Correction”, uma vez que esta deve ser corrigida para
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melhorar a aproximação da estatística calculada a partir de valores discretos à
distribuição do Qui-Quadrado (distribuição contínua) (Maroco, 2007).
Efectuou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA) para avaliar se os
factores sociobiográficos sob estudo tiveram um efeito estatisticamente significativo
sobre a satisfação dos profissionais que exercem funções em USF e CS. Optou-se pela
MANOVA na medida em que as variáveis dependentes (dimensões da satisfação) são
consideradas simultaneamente, organizadas de forma composta e com os efeitos
associados a cada variável ponderada pela correlação existente entre estas (Newton e
Rudestam, 1999). De acordo com Maroco (2007), a MANOVA detecta diferenças que
não seriam detectadas à partida por múltiplas ANOVAS.
De referir que, nas situações em que uma qualquer categoria tinha a quase totalidade
dos casos não foi realizado o respectivo teste. Por outro lado, as categorias que
apresentavam um número de casos muito reduzidos não foram consideradas no teste.
Foi, ainda, utilizado o modelo de regressão linear para avaliar se, de facto, alguma das
variáveis independentes (dimensões da satisfação profissional) influencia ou não as
variáveis dependentes (satisfação global e intenção de turnover). O método de selecção
de variáveis usado nesta análise foi o Stepwise, uma vez que este permite a remoção de
uma variável cuja importância no modelo é reduzida pela adição de novas variáveis.
Este método é particularmente apropriado quando existem correlações significativas
entre as variáveis independentes. Assim, para verificar a correlação entre as dimensões
da satisfação profissional foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson.
A interpretação dos testes estatísticos foi realizada com base no nível de significância
(p) de 0,05, com um intervalo de confiança de 95%. Para um nível de significância
inferior a 0,05 (p <0,05), rejeita-se H0, i.e., observam-se diferenças entre os grupos (as
varáveis testadas não são independentes). Para um nível de significância superior a 0,05
(p> 0,05), não se rejeita H0, i.e., não se observam diferenças significativas entre os
grupos (as variáveis são independentes).
Todos os dados foram inseridos e a análise foi efectuada utilizando o programa de
análise estatística SPSS® v.17.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
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3.6. SÍNTESE CONCLUSIVA
Neste capítulo são apresentados os objectivos e as hipóteses do estudo. Aborda-se o
instrumento utilizado para a recolha de dados no que diz respeito às suas propriedades
psicométricas e à sua estrutura. São, ainda, expostos e discutidos a validade e a
fiabilidade das Escalas.
Este instrumento foi aplicado a uma amostra de conveniência de 388 profissionais de
enfermagem a exercer funções nos CSP, no distrito de Braga. Por último, foram
descritas as técnicas estatísticas aplicadas de forma a avaliar a satisfação profissional e
global dos participantes no estudo.
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
4.1. INTRODUÇÃO
O instrumento foi aplicado a uma amostra de conveniência e os dados obtidos foram
sujeitos à aplicação dos métodos estatísticos apresentados no capítulo anterior. Neste
capítulo é caracterizada a amostra do estudo a nível pessoal e profissional. De seguida, é
avaliada a satisfação dos profissionais de enfermagem nos CSP no distrito de Braga.
4.2. CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DA AMOSTRA
Dos 388 profissionais de enfermagem inquiridos, 30,9% exerciam funções no ACES
Ave II – Guimarães/Vizela, 24,7% no ACES Cávado III – Barcelos/Esposende, 16,2%
no ACES Ave I – Terras de Basto, 13,7% no ACES Cávado II – Gerês/Cabreira, 8,3%
no ACES Cávado I – Braga e 6,2% no ACES Ave III – Famalicão. Destes profissionais,
55,2% exerciam funções em CS e 44,8% em USF.
Relativamente ao horário de trabalho, 97,7% dos profissionais tinham um regime de
trabalho de 35 horas semanais, 1,3% tinham menos de 35 horas semanais e apenas 1%
tinham 40 horas semanais. Quanto à variável tipo de horário, 58% tinham horário fixo e
42% tinham horário por turnos. Em relação ao tipo de vínculo, 56,3% eram funcionários
públicos, 32,3% tinham contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, 11,1%
tinham contrato de trabalho sem termo e apenas 1% tinham contrato em comissão de
serviço (Tabela 11).
Relativamente à variável responsabilidade de supervisão, 72,2% referiram não ter
responsabilidade de supervisão perante outros, enquanto 27,8% referiram ter. No que
diz respeito a funções de gestão, 74,9% referiram não ter funções de gestão ou de chefia
no serviço, enquanto 25,1% referiram ter.
Quanto à especialidade, a maioria dos profissionais não tinha qualquer especialidade
(76,7%). Porém 8,4% tinha especialidade em saúde comunitária, 5,2% tinham
especialidade em reabilitação, 4,7% em saúde infantil e pediatria, 4% em saúde materna
e obstetrícia, 0,5% em enfermagem comunitária e 0,5% em saúde mental e psiquiatria.
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Em relação ao tempo de serviço, 66,5% referiram trabalhar no seu local de trabalho à 5
ou menos anos, 15,2% entre 5 e 10 anos, 8,2% entre 10 e 15 anos e apenas 5,7%
referiram trabalhar no seu local de trabalho à 20 ou mais anos, e 4,4% entre 15 e 20
anos, conforme a Tabela 11.
Tabela 11: Caracterização dos profissionais de enfermagem a nível profissional
Variável

Agrupamento de
Centros de Saúde
(ACES)

Unidade de Saúde

Horário de
Trabalho

Tipo de horário

Tipo de vínculo

Responsabilidade
de supervisão
Funções de gestão

Especialidade

Tempo de serviço
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Categorias
ACES Ave I – Terras de Basto
ACES Ave II – Guimarães/Vizela
ACES Ave III – Famalicão
ACES Cávado I – Braga
ACES Cávado II – Gerês/Cabreira
ACES Cávado III – Barcelos/Esposende
Centro de Saúde (CS)
Unidade de Saúde Familiar (USF)
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
42 horas semanais
Outro
Fixo
Por turnos
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo
ou incerto
Contrato em comissão de serviço
Contrato de prestação de serviços
Outro
Sim
Não
Sim
Não
Enfermagem comunitária
Enfermagem médico-cirúrgica
Enfermagem de reabilitação
Enfermagem de saúde infantil e pediatria
Enfermagem de saúde materna e obstetrícia
Enfermagem de saúde mental e psiquiatria
Nenhuma
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

Frequência
Absoluta (n)
Relativa (%)
63
16,2
120
30,9
24
6,2
32
8,3
53
13,7
96
24,7
214
55,2
174
44,8
5
1,3
379
97,7
4
1,0
0
0,0
0
0,0
222
58,0
161
42,0
218
56,3
43
11,1
125

32,3

1
0
0
107
278
96
287
32
2
20
18
15
2
293
258
59
32
17
22

0,3
0,0
0,0
27,8
72,2
25,1
74,9
8,4
0,5
5,2
4,7
4,0
0,5
76,7
66,5
15,2
8,2
4,4
5,7
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Dos profissionais de enfermagem que participaram no estudo, 87,9% eram do distrito de
Braga, 5,2% do distrito do Porto, 4,6% do distrito de Viana do Castelo e 2,3% do
distrito de Vila real. Quanto às habilitações académicas, nenhum dos profissionais de
enfermagem tem o curso de auxiliares de enfermagem ou licenciatura com
doutoramento, 24% têm licenciatura com pós-graduação e 64,2% têm licenciatura.
Relativamente à variável sexo, 89,9% eram do sexo feminino e 10,1% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade, 59,6% tinham 35 ou menos anos, 28,2%
situavam-se na faixa etária dos 36 aos 45 anos e 12,2% tinham 46 ou mais anos.
Em relação à situação familiar, 71,2% eram casados ou viviam em união de facto,
24,6% eram solteiros, 2,9% eram divorciados ou separados e 1,3% eram viúvos. As
frequências absolutas e relativas de cada variável são apresentadas na tabela seguinte.
Tabela 12: Caracterização dos profissionais de enfermagem a nível pessoal
Variável

Local de residência
(Distrito)

Habilitações
académicas

Sexo

Idade

Situação familiar
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Categorias
Braga
Porto
Viana do Castelo
Vila real
Curso de auxiliares de enfermagem
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Licenciatura com doutoramento
Feminino
Masculino
≤ 35 anos
]35-45] anos
> 45 anos
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado
Viúvo

Frequência
Absoluta (n)
Relativa (%)
340
87,9
20
5,2
18
4,6
9
2,3
0
0,0
19
4,9
14
3,6
249
64,2
93
24,0
13
3,3
0
0,0
347
89,9
39
10,1
230
59,6
109
28,2
47
12,2
95
24,6
275
71,2
11
2,9
5
1,3
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4.3. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
4.3.1. Diferenças na satisfação dos enfermeiros
Procurou-se verificar se a satisfação profissional, a satisfação global e a intenção de
turnover dos enfermeiros em estudo dependem dos dados profissionais (tipo de unidade,
horário de trabalho, tipo de horário, tipo de vínculo, funções de gestão, especialidade e
tempo de serviço) e pessoais (habilitações académicas, sexo, idade e situação familiar),
e do facto dos mesmos exercerem funções numa USF ou num CS, conforme as tabelas
seguintes.
Como se pode observar na Tabela 13, existem diferenças médias de satisfação
estatisticamente significativas na escala Satisfação com a Qualidade como Local de
Trabalho por tipo de horário (p <0,05), tipo de unidade onde os profissionais exercem
funções, tipo de vínculo, funções de gestão e tempo de serviço (p <0,001).
Verifica-se que foram os profissionais de enfermagem a exercer funções em USF que se
consideraram mais satisfeitos (média: 58,7), face aos que trabalhavam em CS (média:
46,2). Os profissionais que referiram ter horário por turnos demonstraram estar mais
satisfeitos (média: 54,0), em comparação com os que tinham horário fixo (média: 50,1).
No que diz respeito ao tipo de vínculo, de acordo com o teste post-hoc de Scheffe, as
diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre os profissionais com contrato de
trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e os funcionários públicos e aqueles com
contrato de trabalho sem termo (p <0,01). Conclui-se que foram os profissionais com
contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, que demonstraram estar mais
satisfeitos (média: 55,9) face aos profissionais com outros tipos de vínculo.
Os profissionais com funções de gestão também demonstraram estar mais satisfeitos
nesta escala (média: 57,7), comparativamente com os que referiram não ter funções de
gestão (média: 50,0).
Relativamente ao tempo de serviço, segundo o teste de comparações múltiplas de
Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre os profissionais que
trabalhavam à 5 ou menos anos no seu local de trabalho e aqueles que trabalhavam entre
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5 e 10 anos (p <0,001). Verifica-se assim que foram os enfermeiros que trabalhavam à 5
ou menos anos que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 54,7).
No entanto, não existem diferenças estatisticamente significativas na respectiva escala
relativamente à especialidade em enfermagem (p> 0,05).
Tabela 13: A satisfação profissional na escala Satisfação com a Qualidade como Local
de Trabalho de acordo com os dados profissionais

Escala: Satisfação com a Qualidade como
Local de Trabalho
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
214

58,7
46,2

13,8
15,5

<0,001‡

8,261

5
379
4

44,7
51,7
69,4

26,1
15,8
15,4

*

*

222
161

50,1
54,0

16,2
15,6

0,018‡

-2,381

218
43

50,3
47,4

16,0
16,8

0,001#

7,002

125

55,9

15,0

1

50,7

96
287

57,7
50,0

14,7
16,0

<0,001‡

4,193

89
293

52,0
51,8

14,6
16,5

0,917‡

0,104

258
59
32
17
22

54,7
44,2
47,5
49,3
46,3

15,6
15,9
15,7
14,5
14,5

<0,001#

7,294

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Quanto aos dados pessoais, pode-se verificar na Tabela 14 que existem diferenças
médias de percepção de satisfação estatisticamente significativas na escala Satisfação
com a Qualidade como Local de Trabalho por idade (p <0,05).
De acordo com o teste post-hoc de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas
ocorrem entre os profissionais com 35 ou menos anos de idade e aqueles que tinham
entre 35 e 45 anos (p <0,05). Constata-se que foram os profissionais com 35 ou menos
anos de idade que se consideraram mais satisfeitos (média: 53,8).
Porém, não se observam diferenças estatisticamente significativas de satisfação com a
escala relativamente às habilitações académicas, sexo e situação familiar (p> 0,05).
Tabela 14: A satisfação profissional na escala Satisfação com a Qualidade como Local
de Trabalho de acordo com os dados pessoais

Escala: Satisfação com a Qualidade como
Local de Trabalho
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
93
13

48,0
50,2
52,5
51,0
51,5

15,5
18,2
15,4
17,0
19,6

0,747#

0,484

347
39

51,5
55,9

15,8
17,2

0,100‡

-1,646

230
109
47

53,8
49,1
49,3

15,7
16,8
14,0

0,018#

4,038

95
275
11
5

54,6
51,4
45,0
45,1

15,4
15,9
16,6
21,3

0,093‡

1,683

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Relativamente à escala Satisfação com a Qualidade na Prestação dos Cuidados, podese verificar que existem diferenças de percepção de satisfação estatisticamente
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significativas por tipo de horário, tipo de vínculo, funções de gestão (p <0,05), tipo de
unidade e tempo de serviço (p <0,001), conforme a Tabela 15.
Como se pode observar, os profissionais a exercer funções em USF demonstraram estar
mais satisfeitos (média: 64,6), comparativamente com os que trabalhavam em CS
(média: 47,6). No que diz respeito ao tipo de horário, foram os profissionais com
horário por turnos que se mostraram mais satisfeitos (média: 57,8), em comparação com
aqueles que referiram ter horário fixo (média: 53,3).
Tabela 15: A satisfação profissional na escala Satisfação com a Qualidade na
Prestação dos Cuidados de acordo com os dados profissionais

Escala: Satisfação com a Qualidade na
Prestação dos Cuidados
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
214

64,6
47,6

14,8
18,5

<0,001‡

10,072

5
379
4

54,1
55,0
76,2

27,5
18,8
17,9

*

*

222
161

53,3
57,8

19,4
18,2

0,021‡

-2,319

218
43

53,6
49,8

18,3
24,0

0,003#

6,044

125

59,6

17,3

1

64,3

96
287

59,6
53,7

19,4
18,7

0,009‡

2,633

89
293

52,7
55,8

19,7
18,8

0,180‡

-1,342

258
59
32
17
22

59,4
45,2
49,6
52,5
47,8

17,5
20,7
17,9
18,5
15,5

<0,001#

11,210

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Quanto ao tipo de vínculo, de acordo com o teste post-hoc de Scheffe, as diferenças
estatisticamente significativas verificam-se entre os profissionais com contrato de
trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e os funcionários públicos e os
profissionais com contrato de trabalho sem termo (p <0,05). Constata-se que foram os
profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, que
demonstraram estar mais satisfeitos (média: 59,6) face aos profissionais com outros
tipos de vínculo.
Verifica-se, ainda, que foram os profissionais com funções de gestão que se mostraram
mais satisfeitos (média: 59,6).
Relativamente ao tempo de serviço, segundo o teste de comparações múltiplas de
Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre os profissionais que
trabalhavam à 5 ou menos anos e os que trabalhavam entre 5 e 10 anos (p <0,001), e
entre aqueles que exerciam funções à 5 ou menos anos e os que apresentavam mais de
20 anos de serviço (p <0,01). Verifica-se assim que foram os inquiridos que
trabalhavam à 5 ou menos anos no seu local de trabalho que demonstraram estar mais
satisfeitos (média: 59,4).
Porém, nesta escala não se observam diferenças estatisticamente significativas em
relação à especialidade (p> 0,05).
No que diz respeito aos dados pessoais, como se pode observar na Tabela 16, existem
diferenças médias estatisticamente significativas de satisfação com a Satisfação com a
Qualidade na Prestação dos Cuidados por idade (p <0,05).
De acordo com o teste post-hoc de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas
verificam-se entre os profissionais com 35 ou menos anos de idade e aqueles que
tinham mais de 45 anos (p <0,05). Conclui-se que foram os profissionais com 35 ou
menos anos de idade que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 57,3).
Constata-se, ainda, que não se observam diferenças estatisticamente significativas de
satisfação com a Satisfação com a Qualidade na Prestação dos Cuidados relativamente
a habilitações académicas, sexo e situação familiar (p> 0,05).
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Tabela 16: A satisfação profissional na escala Satisfação com a Qualidade na
Prestação dos Cuidados de acordo com os dados pessoais

Escala: Satisfação com a Qualidade
na Prestação dos Cuidados
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
93
13

52,1
55,0
56,5
52,8
54,9

17,5
22,8
17,7
21,6
20,9

0,538#

0,781

347
39

54,9
60,3

18,8
18,3

0,085‡

-1,724

230
109
47

57,3
54,4
49,1

18,1
21,0
15,0

0,018#

4,045

95
275
11
5

57,7
55,1
51,0
42,6

17,5
19,1
20,6
18,8

0,230‡

1,201

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Em relação à escala Melhoria Contínua da Qualidade, registaram-se diferenças
estatisticamente significativas de satisfação por tipo de horário, funções de gestão (p
<0,05), tipo de unidade onde os profissionais trabalham, tipo de vínculo e tempo de
serviço (p <0,001), como se pode observar na Tabela 17.
Constata-se que os profissionais a trabalhar em USF foram aqueles que demonstraram
estar mais satisfeitos (média: 66,4), em comparação com os que trabalhavam em CS
(média: 45,4). Quanto ao tipo de horário, foram os profissionais com horário por turnos
que se demonstraram mais satisfeitos nesta escala (média: 57,4).
No que diz respeito ao tipo de vínculo, com recurso ao teste post-hoc de Scheffe,
observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais com
contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e com contrato de trabalho sem
termo (p <0,01), e entre os profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo,
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certo ou incerto, e os funcionários públicos (p <0,05). Pode-se concluir que foram os
profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, que
apresentaram melhor média de satisfação (60,3) relativamente aos inquiridos com
outros tipos de vínculo.
Também é possível verificar que foram os profissionais com funções de gestão que
demonstraram estar mais satisfeitos (média: 59,3), em comparação com aqueles que
referiram não ter funções de gestão (média: 53,1).
Tabela 17: A satisfação profissional na escala Melhoria Contínua da Qualidade de
acordo com os dados profissionais

Escala: Melhoria Contínua da Qualidade
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
213

66,4
45,4

16,8
21,1

<0,001‡

10,930

4
379
4

67,0
54,5
74,1

8,9
21,9
18,3

*

*

221
161

52,7
57,4

22,4
21,1

0,039‡

-2,066

217
43

53,1
47,1

21,2
24,2

0,001#

7,483

125

60,3

21,2

1

64,3

96
286

59,3
53,1

21,8
21,9

0,016‡

2,418

89
292

51,6
55,8

21,8
21,9

0,115‡

-1,581

257
59
32
17
22

59,9
41,7
50,0
47,5
43,8

20,6
22,9
19,1
20,3
18,7

<0,001#

12,282

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Relativamente ao tempo de serviço, através do teste de comparações múltiplas de
Scheffe, registaram-se diferenças de percepção estatisticamente significativas entre os
profissionais que trabalhavam à 5 ou menos anos e aqueles que trabalhavam entre 5 e 10
anos (p <0,001), e entre aqueles que trabalhavam à 5 ou menos anos e os que tinham
mais de 20 anos de serviço (p <0,05). Pode-se afirmar que os enfermeiros que referiram
trabalhar à 5 ou menos anos no seu local de trabalho diferenciaram-se positivamente
(média: 59,9) relativamente aos profissionais com mais tempo de serviço.
Porém não se observam diferenças médias estatisticamente significativas de satisfação
com a Melhoria Contínua da Qualidade em relação à especialidade (p> 0,05).
Em relação aos dados pessoais, conforme a Tabela 18, observam-se diferenças médias
de percepção de satisfação estatisticamente significativas ao nível da escala Melhoria
Contínua da Qualidade relativamente à idade (p <0,05).
Tabela 18: A satisfação profissional na escala Melhoria Contínua da Qualidade de
acordo com os dados pessoais

Escala: Melhoria Contínua da Qualidade
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
92
13

49,6
56,9
55,9
52,3
59,3

16,5
27,3
21,1
24,0
23,7

0,466#

0,896

346
39

54,4
61,1

21,5
22,7

0,068‡

-1,829

229
109
47

57,3
52,4
50,5

21,6
22,7
18,7

0,047#

3,076

95
274
11
5

56,5
54,9
55,8
37,7

22,0
21,5
22,5
25,3

0,536‡

0,620

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste
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Através do teste post-hoc de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas
verificam-se entre os profissionais com 35 ou menos anos de idade e os que tinham
mais de 45 anos (p <0,05, com correcção de Bonferroni). Pode-se verificar que foram os
profissionais com 35 ou menos anos que se mostraram mais satisfeitos (média: 57,3).
De referir que, não se observam diferenças médias estatisticamente significativas de
satisfação com a Melhoria Contínua da Qualidade no que diz respeito a habilitações
académicas, sexo e situação familiar (p> 0,05).
Quanto à faceta Superior Hierárquico (Tabela 19), da escala Satisfação com a
Qualidade como Local de Trabalho, pode-se constatar que existem diferenças médias
de percepção de satisfação estatisticamente significativas por tipo de unidade (p <0,05)
e funções de gestão (p <0,01).
Relativamente ao tipo de unidade, verifica-se que foram os enfermeiros a exercer
funções em USF que se apresentaram mais satisfeitos (média: 66,0), em relação aos que
referiram trabalhar em CS (média: 59,6). No que diz respeito a funções de gestão, foram
os profissionais com estas funções que demonstraram estar mais satisfeitos (média:
69,7), comparativamente com os que referiram não as ter (média: 60,3).
No entanto, não se observam diferenças médias estatisticamente significativas na faceta
em relação a tipo de horário, tipo de vínculo, especialidade e tempo de serviço (p>
0,05).
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Tabela 19: A satisfação profissional na faceta Superior Hierárquico de acordo com os
dados profissionais

Faceta: Superior Hierárquico
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo
ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

169
213

66,0
59,6

23,1
26,2

0,012‡

2,528

3
375
4

58,3
62,4
71,5

21,0
21,1
24,8

*

*

218
159

61,0
64,0

25,0
25,1

0,260‡

-1,128

214
43

61,3
58,6

25,6
21,6

0,147#

1,925

123

65,9

25,2

1

55,6

93
284

69,7
60,3

23,9
25,0

0,002‡

3,198

89
287

63,4
62,4

25,3
25,1

0,734‡

0,340

252
59
32
17
22

64,2
55,4
63,5
62,3
60,9

24,9
25,5
25,9
23,1
24,9

0,196#

1,518

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste

No que diz respeito aos dados pessoais, pode-se verificar na tabela seguinte que não
existem diferenças médias estatisticamente significativas de satisfação com o Superior
Hierárquico por habilitações académicas, sexo, idade e situação familiar (p> 0,05).
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Tabela 20: A satisfação profissional na faceta Superior Hierárquico de acordo com os
dados pessoais

Faceta: Superior Hierárquico
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
246
90
13

55,4
66,2
63,1
62,3
58,8

26,3
22,0
24,6
25,3
34,1

0,690#

0,562

342
38

62,2
65,8

25,3
22,1

0,407‡

-0,830

226
107
47

64,3
60,4
59,7

24,9
26,6
21,5

0,289#

1,247

93
271
11
5

66,4
61,6
55,1
61,7

26,3
24,3
28,5
28,4

0,108‡

1,610

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Na faceta Local de Trabalho e Equipamento, da escala Satisfação com a Qualidade
como Local de Trabalho, observam-se diferenças estatisticamente significativas de
satisfação por tipo de unidade onde os profissionais exercem funções e tempo de serviço
(p <0,001), como se pode observar na Tabela 21.
Pode-se constatar que os inquiridos a exercer funções em USF demonstraram estar mais
satisfeitos (média: 44,2) do que aqueles a trabalhar em CS (média: 31,2).
Relativamente ao tempo de serviço, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de
Scheffe, e constatou-se que as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre
os profissionais que trabalhavam à 5 ou menos anos e aqueles que trabalhavam entre 5 e
10 anos (p <0,001), entre aqueles que referiram trabalhar à 5 ou menos anos e os que
trabalhavam entre 10 e 15 anos, e entre os inquiridos que trabalhavam entre 5 e 10 anos
e entre 15 e 20 anos (p <0,05). Conclui-se que, foram os inquiridos que trabalhavam
entre 15 e 20 anos os que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 45,2).
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Como se pode observar, não existem diferenças estatisticamente significativas nesta
faceta em relação a tipo de horário, tipo de vínculo, funções de gestão e especialidade
(p> 0,05).
Tabela 21: A satisfação profissional na faceta Local de Trabalho e Equipamento de
acordo com os dados profissionais

Faceta: Local de Trabalho e Equipamento
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
213

44,2
31,2

20,9
19,6

<0,001‡

6,314

4
379
4

48,4
36,6
68,8

15,6
20,9
29,3

*

*

221
161

36,2
38,1

21,6
20,8

0,399‡

-0,845

217
43

35,5
34,4

21,4
24,7

0,127#

2,078

125

40,0

19,0

1

62,5

96
286

40,5
35,8

24,5
20,0

0,091‡

1,701

89
292

37,3
36,9

18,6
21,9

0,873‡

0,160

257
59
32
17
22

40,3
27,4
27,9
45,2
31,5

20,8
20,4
20,4
16,9
19,0

<0,001#

7,562

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste

Como se pode constatar na Tabela 22, existem diferenças médias de percepção de
satisfação estatisticamente significativas ao nível da faceta Local de Trabalho e
Equipamento relativamente à situação familiar (p <0,01). Verifica-se que foram os
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profissionais que referiram estar solteiros os que se mostraram mais satisfeitos (média:
42,8), em comparação com os casados/união de facto (média: 35,2).
De referir que, nesta faceta não se observam diferenças médias estatisticamente
significativas no que diz respeito a habilitações académicas, sexo e idade (p> 0,05).
Tabela 22: A satisfação profissional na faceta Local de Trabalho e Equipamento de
acordo com os dados pessoais

Faceta: Local de Trabalho e Equipamento
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
92
13

30,7
35,3
36,8
38,4
42,3

20,7
24,0
21,6
19,1
25,1

0,554#

0,757

346
39

36,5
41,9

20,8
24,3

0,127‡

-1,531

229
109
47

38,6
35,9
31,6

20,6
22,8
19,4

0,097#

2,351

95
274
11
5

42,8
35,2
34,1
32,5

19,7
21,4
21,0
24,4

0,002‡

3,055

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Relativamente à faceta Recursos Humanos, da escala Satisfação com a Qualidade como
Local de Trabalho, pode-se verificar que existem diferenças de percepção de satisfação
estatisticamente significativas por tipo de unidade, tipo de vínculo, funções de gestão e
tempo de serviço (p <0,001), conforme a Tabela 23.
Como se pode constatar, os profissionais a exercer funções em USF foram os que
apresentaram valores de satisfação mais elevados (média: 62,8), face aos que
trabalhavam em CS (média: 42,8).
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Quanto ao tipo de vínculo, verificaram-se, através do teste post-hoc de Scheffe,
diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais com contrato de trabalho
a termo resolutivo, certo ou incerto, e aqueles com contrato de trabalho sem termo (p
<0,001), e entre os funcionários públicos e os inquiridos com contrato de trabalho sem
termo (p <0,05). Assim, foram os profissionais com contrato de trabalho a termo
resolutivo, certo ou incerto, que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 56,7)
relativamente aos profissionais com outros tipos de vínculo.
Tabela 23: A satisfação profissional na faceta Recursos Humanos de acordo com os
dados profissionais

Faceta: Recursos Humanos
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

ρ

t ou F

174
214

62,8
42,8

18,5
20,6

<0,001‡

9,948

5
379
4

49,0
51,6
73,8

30,1
21,9
18,9

*

*

222
161

50,4
53,7

22,3
21,7

0,146‡

-1,457

218
43

50,8
41,6

21,2
24,2

<0,001#

8,169

125

56,7

21,5

1

50,0

96
287

61,3
48,7

21,3
21,5

<0,001‡

4,984

89
293

51,9
51,8

21,2
22,3

0,985‡

0,018

258
59
32
17
22

56,6
39,7
46,9
43,5
40,2

20,4
23,3
24,5
18,2
16,7

<0,001#

11,134

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Pode-se ainda observar que foram os profissionais que referiram ter funções de gestão
que demonstraram maior média de satisfação (61,3). No que concerne ao tempo de
serviço, de acordo com o teste de comparações múltiplas de Scheffe, as diferenças
estatisticamente significativas registam-se entre os enfermeiros que trabalhavam à 5 ou
menos anos e os que trabalhavam entre 5 e 10 anos (p <0,001), e entre os profissionais
que trabalhavam à 5 ou menos anos e aqueles com mais de 20 anos de serviço (p <0,05).
Verifica-se que foram os inquiridos que trabalhavam à 5 ou menos anos no seu local de
trabalho que apresentaram maior média de satisfação (56,6).
De salientar que, na faceta Recursos Humanos não se observam diferenças
estatisticamente significativas de satisfação no que diz respeito a tipo de horário e
especialidade (p> 0,05).
Na Tabela 24 pode-se observar que não existem diferenças médias estatisticamente
significativas de satisfação com a faceta Recursos Humanos relativamente a
habilitações académicas, sexo, idade e situação familiar (p> 0,05).
Tabela 24: A satisfação profissional na faceta Recursos Humanos de acordo com os
dados pessoais

Faceta: Recursos Humanos
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
93
13

47,9
48,1
52,6
50,4
53,6

19,1
22,5
21,6
23,7
22,5

0,757#

0,471

347
39

51,5
55,1

21,6
25,1

0,395‡

-0,858

230
109
47

53,9
48,8
49,3

22,0
22,7
19,1

0,091#

2,412

95
275
11
5

53,5
52,0
45,0
33,0

22,0
22,0
17,7
20,8

0,550‡

0,598

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Vera Ferreira, 2011

69

A Satisfação Profissional dos Enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários no Distrito de Braga

Quanto à faceta Vencimento, da escala Satisfação com a Qualidade como Local de
Trabalho, observam-se diferenças estatisticamente significativas de satisfação por tipo
de unidade onde os profissionais exercem funções e tempo de serviço (p <0,001), como
se pode constatar na Tabela 25.
Verifica-se que os profissionais a exercer funções em USF apresentaram uma percepção
de vencimento mais positiva (média: 24,2), em comparação com os que trabalhavam em
CS (média: 10,0).
Tabela 25: A satisfação profissional na faceta Vencimento de acordo com os dados
profissionais

Faceta: Vencimento
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

172
212

24,2
10,0

22,8
15,6

<0,001‡

6,944

4
376
4

14,6
16,3
20,8

18,5
20,5
21,0

*

*

220
159

15,8
16,8

20,1
20,7

0,616‡

-0,502

214
43

16,7
10,5

21,0
17,1

0,143#

1,956

125

17,2

19,6

1

25,0

95
284

17,1
16,3

21,9
20,0

0,727‡

0,350

88
290

14,4
16,8

20,2
20,4

0,336‡

-0,963

255
58
32
17
22

18,9
8,2
10,9
7,8
22,3

21,4
15,6
16,3
15,4
20,5

<0,001#

5,340

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Em relação ao tempo de serviço, segundo o teste de comparações múltiplas de Scheffe,
as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre os profissionais que
trabalhavam à 5 ou menos anos e aqueles que trabalhavam entre 5 e 10 anos (p <0,01).
Conclui-se que a maioria dos enfermeiros, i.e., aqueles que referiram trabalhar à 5 ou
menos anos, demonstrou maior satisfação (média: 18,9).
Porém, não se observam diferenças estatisticamente significativas de satisfação na
faceta em análise no que diz respeito a tipo de horário, tipo de vínculo, funções de
gestão e especialidade (p> 0,05).
Relativamente aos dados pessoais, pode-se verificar na tabela seguinte a existência de
diferenças médias de percepção de satisfação estatisticamente significativas na faceta
Vencimento por idade (p <0,05).
Tabela 26: A satisfação profissional na faceta Vencimento de acordo com os dados
pessoais

Faceta: Vencimento
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
248
90
13

22,4
16,7
17,2
14,5
3,8

20,4
20,4
20,6
20,5
7,3

0,105#

1,931

344
38

16,6
13,6

20,5
20,0

0,384‡

0,872

227
108
47

16,3
12,3
25,7

20,2
19,1
21,8

0,001#

7,327

93
273
11
5

15,1
16,7
9,1
35,0

20,4
20,4
16,9
20,7

0,527‡

-0,634

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Com recurso ao teste post-hoc de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas
verificam-se entre os profissionais com mais de 45 anos de idade e aqueles que tinham
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entre 35 e 45 anos (p <0,001), e entre os inquiridos com mais de 45 anos e os que
referiram ter 35 ou menos anos (p <0,05). Constata-se que foram os profissionais com
mais de 45 anos de idade que se consideraram mais satisfeitos (média: 25,7).
Contudo, não se observam diferenças estatisticamente significativas de satisfação nesta
faceta face a habilitações académicas, sexo e situação familiar (p> 0,05).
Na faceta Órgãos de Gestão (Tabela 27), da escala Satisfação com a Qualidade como
Local de Trabalho, observam-se diferenças médias de percepção de satisfação
estatisticamente significativas relativamente a tipo de unidade, tempo de serviço (p
<0,001), tipo de horário e tipo de vínculo (p <0,05).
Quanto ao tipo de unidade, pode-se verificar que foram os profissionais a exercer
funções

em USF que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 50,6),

comparativamente com os que referiram trabalhar em CS (média: 33,1).
Pode-se também constatar que foram os inquiridos com horário por turnos que
apresentaram valores de satisfação mais elevados (média: 44,4), face aos que referiram
ter horário fixo (média: 38,5).
Relativamente ao tipo de vínculo, através do teste post-hoc de Scheffe, verifica-se que
as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre os profissionais com contrato
de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e os funcionários públicos (p <0,01), e
entre os profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e
com contrato de trabalho sem termo (p <0,05). Deste modo, foram os profissionais com
contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, que se mostraram mais
satisfeitos (média: 46,8), em relação aos profissionais com outros tipos de vínculo.
No que concerne ao tempo de serviço, de acordo com o teste de comparações múltiplas
de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas verificam-se entre os
profissionais que trabalhavam à 5 ou menos anos no seu local de trabalho e aqueles que
tinham entre 5 e 10 anos de serviço (p <0,001). Pode-se verificar que, os enfermeiros
que trabalhavam à 5 ou menos anos foram os que demonstraram maior satisfação
(média: 45,0).
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Porém, não existem diferenças estatisticamente significativas nesta faceta no que diz
respeito a funções de gestão e especialidade (p> 0,05).
Tabela 27: A satisfação profissional na faceta Órgãos de Gestão de acordo com os
dados profissionais

Faceta: Órgãos de Gestão
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
209

50,6
33,1

21,6
20,1

<0,001‡

8,204

4
375
4

32,8
40,8
71,9

25,7
22,3
21,3

*

*

219
159

38,5
44,4

21,8
23,3

0,012‡

-2,532

215
42

38,4
36,6

21,6
23,7

0,002#

6,450

124

46,8

22,8

1

43,8

96
282

44,2
40,2

22,8
22,4

0,131‡

1,515

89
288

41,3
40,8

22,3
22,8

0,864‡

0,171

254
58
32
17
22

45,0
30,6
35,7
36,4
34,4

22,8
21,3
19,8
16,9
19,0

<0,001#

6,509

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste

Quanto aos dados pessoais dos inquiridos, como se pode verificar na Tabela 28, existem
diferenças estatisticamente significativas de satisfação na faceta Órgãos de Gestão face
ao sexo (p <0,05), ou seja, os profissionais do sexo masculino foram aqueles que se
apresentaram mais satisfeitos (média: 49,8).
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No entanto, não se observam diferenças médias estatisticamente significativas entre os
profissionais no que concerne a habilitações académicas, sexo, idade e situação familiar
(p> 0,05).
Tabela 28: A satisfação profissional na faceta Órgãos de Gestão de acordo com os
dados pessoais

Faceta: Órgãos de Gestão
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
245
92
13

39,6
25,7
42,3
39,2
48,6

19,5
20,8
21,7
23,3
32,4

0,053#

2,357

342
39

40,2
49,8

21,9
25,7

0,011‡

-2,565

226
108
47

42,8
38,1
40,2

22,1
24,2
19,5

0,186#

1,688

93
272
11
5

44,4
40,4
32,4
40,0

23,0
22,2
22,5
28,8

0,134‡

1,504

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Relativamente à faceta Características Laborais, da escala Satisfação com a Qualidade
como Local de Trabalho, pode-se verificar que existem diferenças de percepção de
satisfação estatisticamente significativas por tipo de unidade, tipo de vínculo, funções
de gestão, tempo de serviço (p <0,001) e tipo de horário (p <0,01), conforme a Tabela
29.
No que diz respeito ao tipo de unidade, foram os profissionais a exercer funções em
USF que se apresentaram mais satisfeitos (média: 70,8), em comparação com aqueles
que trabalhavam em CS (média: 59,4). Constata-se, ainda, que os profissionais com
horário por turnos foram os que se mostraram mais satisfeitos (média: 67,9).
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Quanto ao tipo de vínculo, com recurso ao teste post-hoc de Scheffe, observaram-se
diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais com contrato de trabalho
a termo resolutivo, certo ou incerto, e os funcionários públicos (p <0,01). Conclui-se
que os profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto,
apresentaram melhor média de satisfação (69,7) relativamente aos inquiridos com
outros tipos de vínculo.
Tabela 29: A satisfação profissional na faceta Características Laborais de acordo com
os dados profissionais

Faceta: Características Laborais
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
214

70,8
59,4

15,8
20,4

<0,001‡

6,210

5
379
4

62,2
64,4
80,4

36,1
19,0
13,6

*

*

222
161

62,0
67,9

19,6
18,5

0,003‡

-2,958

218
43

62,0
61,8

19,9
21,4

0,001#

6,992

125

69,7

16,3

1

52,8

96
287

71,2
62,3

19,5
18,8

<0,001‡

3,976

89
293

64,1
64,6

19,2
19,4

0,822‡

-0,226

258
59
32
17
22

67,4
60,5
58,1
60,6
54,2

18,2
21,4
17,7
22,5
18,7

0,001#

4,886

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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Pode-se verificar que, foram os profissionais que referiram ter funções de gestão que se
apresentaram mais satisfeitos com esta dimensão (média: 71,2).
Em relação ao tempo de serviço, através do teste de comparações múltiplas de Scheffe,
registaram-se diferenças de percepção estatisticamente significativas entre os
profissionais que trabalhavam à 5 ou menos anos e aqueles que tinham mais de 20 anos
de serviço (p <0,05). Pode-se concluir que os enfermeiros que referiram trabalhar à 5 ou
menos anos diferenciaram-se positivamente (média: 67,4), face aos restantes
profissionais.
Nesta faceta não se verificam diferenças estatisticamente significativas face à
especialidade (p> 0,05).
No que diz respeito aos dados pessoais, pode-se verificar na Tabela 30 que existem
diferenças estatisticamente significativas de satisfação na faceta Características
Laborais face à idade (p <0,001).
Tabela 30: A satisfação profissional na faceta Características Laborais de acordo com
os dados pessoais

Faceta: Características Laborais
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
249
93
13

60,4
63,2
65,2
63,8
63,5

18,0
22,4
18,5
21,5
17,3

0,833#

0,365

347
39

64,2
68,8

19,0
20,7

0,154‡

-1,427

230
109
47

67,8
60,8
58,4

18,0
20,2
19,5

<0,001#

8,122

95
275
11
5

66,1
64,8
57,2
46,7

17,3
19,5
18,5
28,0

0,575‡

0,561

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste
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Segundo o teste post-hoc de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas
ocorrem entre os profissionais com 35 ou menos anos de idade e aqueles que tinham
entre 35 e 45 anos, e entre os inquiridos com 35 ou menos anos e os que apresentavam
mais de 45 anos (p <0,01). Constata-se que foram os profissionais com 35 ou menos
anos de idade que se consideraram mais satisfeitos (média: 67,8).
Contudo, como se pode verificar, não existem diferenças médias estatisticamente
significativas de satisfação nesta faceta relativamente a habilitações académicas, sexo e
situação familiar (p> 0,05).
Relativamente à Satisfação global, pode-se verificar que existem diferenças de
percepção de satisfação estatisticamente significativas face ao tipo de unidade (p
<0,001), tipo de horário (p <0,05), tipo de vínculo e tempo de serviço (p <0,01),
conforme a Tabela 31.
Como se pode constatar, os profissionais a exercer funções em USF foram os que
apresentaram valores de satisfação mais elevados (média: 91,9), comparativamente aos
que trabalhavam em CS (média: 79,6). No que diz respeito ao tipo de horário, foram os
profissionais com horário por turnos que se mostraram mais satisfeitos (média: 87,6),
em relação aos que referiram ter horário fixo (média: 83,2).
Quanto ao tipo de vínculo, verificaram-se, através do teste post-hoc de Scheffe,
diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais com contrato de trabalho
a termo resolutivo, certo ou incerto e os funcionários públicos (p <0,01). Constata-se
que, foram os profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou
incerto, que demonstraram estar mais satisfeitos (média: 88,9) relativamente aos
profissionais com outros tipos de vínculo.
No que concerne ao tempo de serviço, de acordo com o teste de comparações múltiplas
de Scheffe, as diferenças estatisticamente significativas observaram-se entre os
profissionais com 5 ou menos anos de serviço e aqueles que referiram trabalhar entre 5
e 10 anos, e entre aqueles que exerciam funções à 5 ou menos anos e os que
trabalhavam entre 10 e 15 anos (p <0,05, com correcção de Bonferroni). Pode-se
verificar que foram os inquiridos que trabalhavam à 5 ou menos anos no seu local de
trabalho que apresentaram maior média de satisfação (87,3).
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De salientar que, nesta dimensão não se observam diferenças estatisticamente
significativas de satisfação no que diz respeito a funções de gestão e especialidade (p>
0,05).
Tabela 31: A satisfação global de acordo com os dados profissionais

Satisfação global
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

173
214

91,9
79,6

11,4
19,7

<0,001‡

7,724

5
378
4

77,5
85,1
100,0

34,4
17,4
0,0

*

*

221
161

83,2
87,6

18,9
15,1

0,011‡

-2,547

218
43

82,8
85,6

19,6
14,8

0,009#

4,793

124

88,9

14,0

1

93,8

95
287

85,5
85,0

20,1
16,8

0,784‡

0,275

89
292

84,3
85,6

18,6
17,1

0,545‡

-0,606

257
59
32
17
22

87,3
80,8
77,5
82,4
85,1

16,4
16,8
19,3
17,6
17,6

0,007#

3,563

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste

Quanto aos dados pessoais, pode-se verificar na tabela seguinte que não existem
diferenças médias estatisticamente significativas de satisfação nesta dimensão face a
habilitações académicas, sexo, idade e situação familiar (p> 0,05).
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Tabela 32: A satisfação global de acordo com os dados pessoais

Satisfação global
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

19
14
248
93
13

85,5
79,9
86,2
82,3
89,4

17,2
26,6
16,4
19,6
11,2

0,246#

1,365

347
38

85,1
85,7

17,8
15,4

0,846‡

-0,195

229
109
47

86,5
82,6
84,6

16,4
18,7
20,0

0,151#

1,898

94
275
11
5

84,1
86,0
77,8
77,5

15,1
18,2
22,4
13,7

0,377‡

-0,884

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Em relação à intenção de turnover observam-se diferenças estatisticamente
significativas de satisfação por tipo de unidade onde os profissionais exercem funções
(p <0,001) e tempo de serviço (p <0,01), como se pode constatar na Tabela 33.
Quanto ao tipo de unidade, os inquiridos a exercer funções em CS demonstraram uma
maior intenção de turnover (média: 29,5) do que aqueles a trabalhar em USF (média:
12,4).
Relativamente ao tempo de serviço, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de
Scheffe, e constatou-se que as diferenças estatisticamente significativas ocorrem entre
os profissionais que tinham mais de 20 anos de serviço e aqueles que trabalhavam à 5
ou menos anos, e entre os inquiridos que tinham mais de 20 anos de serviço e os que
referiram trabalhar entre 15 e 20 anos (p <0,05, com correcção de Bonferroni). Concluise que, foram os profissionais com mais de 20 anos de serviço que demonstraram maior
intenção de turnover (média: 40,5).
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Como se pode observar, não existem diferenças estatisticamente significativas na
intenção de turnover em relação a tipo de horário, tipo de vínculo, funções de gestão e
especialidade (p> 0,05).
Tabela 33: A intenção de turnover de acordo com os dados profissionais

Intenção de turnover
Tipo de Unidade
USF
CS
Horário de trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

n

Média

dp

p

t ou F

174
213

12,4
29,5

26,0
35,6

<0,001‡

-5,454

5
378
4

20,0
21,8
25,0

44,7
32,5
50,0

*

*

221
161

24,5
18,2

34,5
30,0

0,060‡

1,886

217
43

22,9
25,0

34,5
34,1

0,365#

1,009

125

18,4

28,8

1

0,0

96
286

18,2
23,3

32,1
33,1

0,196‡

-1,297

89
292

21,6
21,9

34,2
32,6

0,942‡

-0,072

258
59
32
17
21

18,8
25,4
32,0
11,8
40,5

30,8
31,0
37,7
21,9
48,4

0,006#

3,716

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; * Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste

No que concerne aos dados pessoais, pode-se verificar na tabela seguinte a existência de
diferenças médias de percepção de satisfação estatisticamente significativas na intenção
de turnover face à idade (p <0,01). Com recurso ao teste post-hoc de Scheffe, as
diferenças estatisticamente significativas verificam-se entre os profissionais que tinham
mais de 45 anos de idade e aqueles com 35 ou menos anos (p <0,01). Constata-se que
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foram os profissionais com mais de 45 anos que registaram maior média de intenção de
turnover (34,2).
Contudo, não se observam diferenças estatisticamente significativas de satisfação nesta
dimensão relativamente a habilitações académicas, sexo e situação familiar (p> 0,05).
Tabela 34: A intenção de turnover de acordo com os dados pessoais

Intenção de turnover
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

n

Média

dp

p

t ou F

18
14
249
93
13

30,6
37,5
20,4
22,0
17,3

42,5
46,8
31,1
33,3
23,7

0,265#

1,311

346
39

21,9
19,9

32,9
32,0

0,716‡

0,365

230
109
46

17,9
24,3
34,2

28,5
34,8
43,6

0,005#

5,347

95
274
11
5

21,1
20,4
40,9
60,0

29,2
32,7
45,1
45,4

0,871‡

0,162

‡ Teste t-student; # Teste One-Way ANOVA; ** Categoria não considerada no teste

Seguidamente, procura-se sintetizar toda a informação relativa aos dados profissionais
(Quadro 5) e pessoais (Quadro 6) dos enfermeiros em estudo, que interferem nas
percepções de satisfação aos diferentes níveis.
Quanto aos dados profissionais, constata-se que o tipo de unidade onde os profissionais
exercem funções, i.e., USF ou CS, influencia a satisfação profissional em todas as
dimensões, a satisfação global e a intenção de turnover, conforme o Quadro 5. De
referir que, os enfermeiros a trabalhar em USF demonstraram estar mais satisfeitos ao
nível da satisfação profissional e global, comparativamente com aqueles que referiram
trabalhar em CS. Deste modo, os profissionais a exercer funções em CS registaram uma
maior intenção de turnover, face aos que trabalhavam em USF.
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Pode-se, ainda, verificar que, o tipo de horário dos inquiridos também interfere no grau
de satisfação ao nível das escalas, das facetas Órgãos de Gestão e Características
Laborais e da satisfação global, sendo que aqueles que referiram ter horário por turnos
demonstraram maior satisfação.
Observa-se que o tipo de vínculo também influencia a satisfação dos profissionais ao
nível das escalas, das facetas Recursos Humanos, Órgãos de Gestão e Características
Laborais, e da satisfação global. Foram os profissionais com contrato de trabalho a
termo resolutivo, certo ou incerto, que demonstraram estar mais satisfeitos face aos
inquiridos com outros tipos de vínculo.
Quadro 5: Apreciação global da satisfação relativamente aos dados profissionais
QLT

QPC

MCT

SH

LTE

RH

V

OG

CL

SG

IT

Tipo de unidade
Tipo de horário
Tipo de vínculo
Funções de gestão
Especialidade
Tempo de serviço
QLT – Qualidade como Local de Trabalho; QPC – Qualidade na Prestação dos Cuidados; MCT – Melhoria Contínua da
Qualidade; SH – Superior Hierárquico; LTE – Local de Trabalho e Equipamento; RH – Recursos Humanos; V –
Vencimento; OG – Órgãos de Gestão; CL – Características Laborais; SG – Satisfação global; IT – Intenção de turnover

Como se pode constatar, o facto dos enfermeiros em estudo desempenharem funções de
gestão ou de chefia no seu local de trabalho interfere no grau de satisfação ao nível das
escalas e das facetas Superior Hierárquico, Recursos Humanos e Características
Laborais, i.e., os profissionais que referiram ter funções de gestão mostraram-se mais
satisfeitos.
No entanto, verifica-se que a satisfação dos enfermeiros não depende do facto de ter, ou
não, especialidade em determinada área.
Por fim, observa-se que o tempo de serviço influencia a satisfação profissional (excepto
ao nível da faceta Superior Hierárquico), a satisfação global e a intenção de turnover.
De referir que, de um modo geral, os profissionais com 5 ou menos anos de serviço
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demonstraram estar mais satisfeitos. Contudo, na dimensão Local de Trabalho e
Equipamento foram os enfermeiros a trabalhar entre 15 e 20 anos que se consideraram
mais satisfeitos. De salientar que, foram os profissionais que referiram ter mais de 20
anos de serviço que apresentaram uma maior intenção de turnover.
Relativamente aos dados pessoais, verifica-se que a satisfação dos enfermeiros em
estudo não depende das habilitações académicas, conforme o Quadro 6.
Pode-se constatar que a satisfação dos inquiridos ao nível dos Órgãos de Gestão é
influenciada pelo sexo, sendo os profissionais do sexo masculino os que se revelaram
mais satisfeitos.
Quadro 6: Apreciação global da satisfação relativamente aos dados pessoais
QLT

QPC

MCT

SH

LTE

RH

V

OG

CL

SG

IT

Habilitações académicas
Sexo
Idade
Situação familiar
QLT – Qualidade como Local de Trabalho; QPC – Qualidade na Prestação dos Cuidados; MCT – Melhoria Contínua da
Qualidade; SH – Superior Hierárquico; LTE – Local de Trabalho e Equipamento; RH – Recursos Humanos; V –
Vencimento; OG – Órgãos de Gestão; CL – Características Laborais; SG – Satisfação global; IT – Intenção de turnover

Observa-se, ainda, que a idade interfere no grau de satisfação dos enfermeiros ao nível
das três escalas do instrumento, assim como, das facetas Vencimento e Características
Laborais, e da intenção de turnover. De uma forma geral, foram os profissionais com 35
ou menos anos de idade os que mostraram estar mais satisfeitos. Porém, na faceta
Vencimento foram os inquiridos com mais de 45 anos que apresentaram maior
satisfação. De salientar que, estes mesmos profissionais foram os que apresentaram uma
maior intenção de turnover.
Por último, a satisfação dos profissionais em relação à faceta Local de Trabalho e
Equipamento depende da situação familiar, sendo os profissionais que referiram estar
solteiros os que demonstraram maior satisfação.
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4.3.2. Factores sociobiográficos dos profissionais em interacção com o exercício de
funções em CS ou em USF
Na medida em que na hipótese anterior se observaram diferenças de satisfação entre os
profissionais que exercem funções em USF e CS, procurou-se verificar se os factores
sociobiográficos interferem nessas mesmas diferenças, com recurso ao teste de
independência do Qui-Quadrado.
Como se pode observar na Tabela 35, existem diferenças estatisticamente significativas
entre os dois tipos de unidade relativamente ao tipo de horário (p <0,05) e ao tipo de
vínculo (p <0,001).
Tabela 35: Caracterização dos profissionais em estudo por tipo de unidade, de acordo
com os dados profissionais

USF
Horário de Trabalho
Menos de 35 horas semanais
35 horas semanais
40 horas semanais
Tipo de horário
Fixo
Por turnos
Tipo de vínculo
Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto
Contrato em comissão de serviço **
Funções de gestão
Sim
Não
Especialidade
Com especialidade
Sem especialidade
Tempo de serviço
≤ 5 anos
] 5-10] anos
] 10-15] anos
] 15-20] anos
> 20 anos

CS

n

%

n

%

p

χ2

3
167
4

1,7
96,0
2,3

2
212
0

0,9
99,1
0

*

*

87
84

50,9
49,1

135
77

63,7
36,3

0,016

5,852

80
15

46,2
8,7

138
28

64,5
13,1

<0,001

21,777

77

44,5

48

22,4

1

0,6

0

0

44
127

25,7
74,3

52
160

24,5
75,5

0,880

0,023

36
136

20,9
79,1

53
157

25,2
74,8

0,385

0,756

174
0
0
0
0

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

84
59
32
17
22

39,2
27,6
15,0
7,9
10,3

*

*

* Teste não realizado; ** Categoria não considerada no teste
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No que diz respeito ao tipo de horário, observa-se uma maior percentagem de
profissionais com horário fixo nos CS (63,7%), comparativamente às USF (50,9%). Por
outro lado, nas USF constata-se uma maior percentagem de profissionais com horário
por turnos (49,1%), face aos CS (36,3%).
Relativamente ao tipo de vínculo, pode-se verificar uma maior percentagem de
funcionários públicos nos CS (64,5%), em comparação às USF (46,2%). Os
profissionais com contrato de trabalho sem termo encontram-se em maior percentagem
nos CS (13,1%), comparativamente às USF (8,7%). Por fim, regista-se uma maior
percentagem de inquiridos com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto,
nas USF (44,5%), face aos CS (22,4%). No entanto, não se observam diferenças
estatisticamente significativas entre USF e CS em relação aos profissionais com funções
de gestão e com especialidade (p> 0,05).
Quanto aos dados pessoais, conforme a Tabela 36, não se verificam diferenças
estatisticamente significativas entre USF e CS (p> 0,05).
Tabela 36: Caracterização dos profissionais em estudo por tipo de unidade, de acordo
com os dados pessoais
USF
Habilitações académicas
Curso de enfermagem geral
Bacharelato
Licenciatura
Licenciatura com pós-graduação
Licenciatura com mestrado
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
≤ 35 anos
]35-45]
> 45 anos
Situação familiar
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado **
Viúvo **

CS

n

%

n

%

p

χ2

11
3
117
39
4

6,3
1,7
67,3
22,4
2,3

8
11
132
54
9

3,7
5,2
61,7
25,2
4,2

0,182

6,234

152
21

87,9
12,1

195
18

91,5
8,5

0,305

1,052

114
39
20

65,9
22,5
11,6

116
70
27

54,4
32,9
12,7

0,055

5,794

51
117
3
2

29,5
67,6
1,7
1,2

44
158
8
3

20,7
74,2
3,7
1,4

0,078

3,099

** Categoria não considerada no teste
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Assim, para avaliar se o tipo de horário e o tipo de vínculo tiveram um efeito
estatisticamente significativo sobre as diferenças de satisfação entre os tipos de unidade,
recorreu-se à análise de variância multivariada (MANOVA). Neste ponto, apenas se irá
analisar as interacções entre o tipo de unidade, e os factores tipo de horário e tipo de
vínculo, uma vez que os efeitos principais dos mesmos já foram analisados na hipótese
anterior.
A análise da Tabela 37 permite-nos concluir que a interacção entre o tipo de unidade e o
tipo de horário não teve um efeito estatisticamente significativo sobre as diferenças de
satisfação dos profissionais entre os dois tipos de unidade (p> 0,05).
Tabela 37: A influência do tipo de horário sobre a satisfação dos profissionais que
exercem funções em USF e CS
Tipo de unidade
Dimensões da satisfação

(USF/CS)

Tipo de horário

Tipo de unidade
* Tipo de horário

F

p

F

p

F

p

Faceta: Superior hierárquico

5,577

0,019

0,471

0,493

0,792

0,374

Faceta: Local de trabalho e equipamento

28,271

<0,001

0,142

0,706

0,630

0,428

Faceta: Recursos humanos

86,967

<0,001

0,251

0,617

1,001

0,318

Faceta: Vencimento

59,825

<0,001

0,099

0,753

1,734

0,189

Faceta: Órgãos de gestão

67,440

<0,001

2,289

0,131

0,164

0,686

Faceta: Características laborais

25,988

<0,001

3,357

0,068

0,627

0,429

Escala: Qualidade na prestação dos cuidados

73,343

<0,001

1,889

0,170

0,101

0,718

Escala: Melhoria contínua da qualidade

97,595

<0,001

1,025

0,312

0,517

0,473

Satisfação global

43,071

<0,001

3,207

0,074

0,002

0,966

Intenção de turnover

21,280

<0,001

1,570

0,211

0,051

0,821

Por outro lado, a MANOVA revelou que a interacção entre o tipo de unidade e o tipo de
vínculo teve um efeito estatisticamente significativo sobre as diferenças de satisfação
dos profissionais a exercer funções em USF e CS, ao nível da faceta Recursos Humanos
e das escalas Qualidade na Prestação dos Cuidados e Melhoria Contínua da Qualidade
(p <0,05), conforme a Tabela 38.
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Tabela 38: A influência do tipo de vínculo sobre a satisfação dos profissionais que
exercem funções em USF e CS
Tipo de unidade
Dimensões da satisfação

(USF/CS)

Tipo de vínculo

Tipo de unidade
* Tipo de vínculo

F

p

F

p

F

p

Faceta: Superior hierárquico

2,844

0,093

1,148

0,318

0,242

0,785

Faceta: Local de trabalho e equipamento

25,616

<0,001

0,345

0,709

1,290

0,276

Faceta: Recursos humanos

75,175

<0,001

2,852

0,059

3,049

0,049

Faceta: Vencimento

31,930

<0,001

2,368

0,095

0,383

0,682

Faceta: Órgãos de gestão

54,346

<0,001

1,587

0,206

1,756

0,174

Faceta: Características laborais

24,222

<0,001

2,632

0,073

1,812

0,165

Escala: Qualidade na prestação dos cuidados

72,498

<0,001

1,271

0,282

4,593

0,011

Escala: Melhoria contínua da qualidade

84,017

<0,001

1,738

0,177

3,341

0,036

Satisfação global

22,908

<0,001

1,857

0,158

0,726

0,485

Intenção de turnover

16,980

<0,001

0,046

0,955

0,129

0,879

Relativamente à faceta Recursos Humanos, como se pode observar no Gráfico 1,
confirma-se que os profissionais a exercer funções em USF apresentam valores de
satisfação mais elevados do que aqueles a trabalhar em CS.
Gráfico 1: Satisfação dos profissionais que exercem funções em USF e CS na faceta
Recursos Humanos, de acordo com o tipo de vínculo

Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto
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Nas USF, qualquer que seja o tipo de vínculo dos profissionais os valores de satisfação
são elevados e semelhantes, enquanto nos CS distinguem-se os profissionais com
contrato de trabalho sem termo, registando valores de satisfação mais baixos que os
profissionais com outros tipos de vínculo.
No que diz respeito à escala Qualidade na Prestação dos Cuidados, também se verifica
que os profissionais a exercer funções em USF apresentam valores de satisfação mais
elevados do que aqueles a trabalhar em CS (Gráfico 2).
Gráfico 2: Satisfação dos profissionais que exercem funções em USF e CS na escala
Qualidade na Prestação dos Cuidados, de acordo com o tipo de vínculo

Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto

A interacção entre o tipo de unidade e o tipo de vínculo observa-se pelo facto dos
profissionais com contrato de trabalho sem termo apresentarem um comportamento
diferente, i.e., o aumento de satisfação dos profissionais com este tipo de vínculo é mais
acentuado, quando comparado com os profissionais com outros tipos de vínculo.
Como se pode verificar, os inquiridos que referiram ter contrato de trabalho sem termo
foram, por um lado, os que registaram os valores de satisfação mais baixos nos CS e,
por outro lado, aqueles que apresentaram valores de satisfação mais elevados nas USF.
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Tal como na faceta Recursos Humanos e na escala Qualidade na Prestação dos
Cuidados, também na escala Melhoria Contínua da Qualidade se confirma que os
profissionais a exercer funções em USF registam valores de satisfação mais elevados do
que aqueles a trabalhar em CS, conforme o Gráfico 3.
Como se pode constatar, os profissionais com contrato de trabalho sem termo
distinguem-se dos restantes profissionais, na medida em que apresentam um
comportamento diferente, ou seja, assim como na escala Qualidade na Prestação dos
Cuidados, o aumento de satisfação dos profissionais com este tipo de vínculo é mais
acentuado, em comparação com os profissionais com outros tipos de vínculo.
Observa-se que foram os profissionais com contrato de trabalho sem termo os que
apresentaram os valores de satisfação mais baixos nos CS, enquanto nas USF foram
aqueles que registaram os valores de satisfação mais elevados.
Gráfico 3: Satisfação dos profissionais que exercem funções em USF e CS na escala
Melhoria Contínua da Qualidade, de acordo com o tipo de vínculo

Funcionário público
Contrato de trabalho sem termo
Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto
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4.3.3. Papel preditor da satisfação profissional na satisfação global e na intenção de
turnover
Por último, procurou-se verificar quais as dimensões da satisfação profissional que têm
um maior papel preditor na satisfação global e na intenção de turnover.
Com o objectivo de medir a intensidade e a direcção da associação do tipo linear entre
as variáveis quantitativas sob estudo, foi utilizado o coeficiente de correlação de
Pearson, tendo-se verificado que as dimensões da satisfação profissional se encontram
correlacionadas entre si.
Para avaliar se algumas das variáveis independentes, ou seja, as dimensões da satisfação
profissional (escalas e facetas do instrumento), influenciam ou não as variáveis
dependentes, i.e., a satisfação global e a intenção de turnover, utilizou-se o modelo de
regressão linear.
Como se pode observar na Tabela 39, a escala Melhoria Contínua da Qualidade e as
facetas Características Laborais e Local de Trabalho e Equipamento são as dimensões
da satisfação profissional que apresentam um papel preditor na satisfação global.
Tabela 39: A influência das dimensões da satisfação profissional na satisfação global
dos profissionais em estudo
Satisfação global

Beta

p

t

Escala: Melhoria Contínua da Qualidade

0,284

<0,001

4,831

Faceta: Características Laborais

0,305

<0,001

5,423

Faceta: Local de Trabalho e Equipamento

0,108

0,023

2,279

R2 = 0, 352; R2 ajustado = 0,347

O coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) é uma medida da dimensão do
efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente. Sendo o R2 ajustado
igual a 0,347, pode-se afirmar que 34,7% da variabilidade total na satisfação global é
explicada pelas dimensões da satisfação profissional apresentadas na tabela anterior.
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Quanto à intenção de turnover, a análise da Tabela 40 permite concluir que as
dimensões da satisfação profissional Qualidade na Prestação dos Cuidados e Superior
Hierárquico apresentam as maiores contribuições relativas para explicar o
comportamento da intenção de turnover.
Tabela 40: A influência das dimensões da satisfação profissional na intenção de
turnover dos profissionais em estudo
Intenção de turnover

Beta

p

t

Escala: Qualidade na Prestação dos Cuidados

0,354

<0,001

6,818

Faceta: Superior Hierárquico

0,109

0,037

2,095

R2 = 0,168; R2 ajustado = 0,164

O valor de R2 ajustado de 0,164 indica que 16,4% da variabilidade total na intenção de
turnover é explicada pelas variáveis referidas anteriormente.
4.4. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ABERTAS
4.4.1. A melhoria da qualidade dos cuidados prestados e a qualidade como local de
trabalho
Segundo os profissionais de enfermagem em estudo, a qualidade dos cuidados prestados
e a qualidade como local de trabalho podem melhorar através da implementação de
algumas medidas, que foram agrupadas em três principais aspectos: gestão de serviço,
gestão de recursos humanos, e gestão de recursos físicos e tecnologias de informação.
Relativamente à gestão do serviço, seguem-se as principais medidas mencionadas:
 Melhorar a organização do trabalho em equipa;
 Organizar o trabalho por enfermeiro de família e por área geográfica;
 Melhorar a organização dos serviços administrativos, incluindo o Contacto
Administrativo de Enfermagem;
 Melhorar o atendimento dos secretários clínicos aos utentes;
 Criar um manual de boas práticas;
 Melhorar a avaliação de desempenho;
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 Melhorar a articulação com outros serviços, nomeadamente os cuidados
diferenciados;
 Melhorar os serviços de limpeza.
Quanto à gestão de recursos humanos, registaram-se as seguintes sugestões:
 Aumentar os recursos humanos;
 Promover maior autonomia dos profissionais;
 Promover acções de formação;
 Promover reuniões periódicas;
 Melhorar a comunicação/ articulação com outros grupos profissionais (médicos,
administrativos, assistentes sociais, psicólogos, etc);
 Aumentar e melhorar a comunicação/articulação entre os órgãos de gestão e os
profissionais de saúde.
Por último, apresentam-se as principais propostas dos profissionais no que diz respeito à
gestão de recursos físicos e tecnologias de informação:
 Aumentar e/ou melhorar instalações e equipamentos;
 Melhorar a gestão de material clínico;
 Aumentar o número de linhas telefónicas;
 Melhorar o Sistema informático de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE);


Melhorar a articulação entre o SAPE e o Sistema informático de Apoio Médico
(SAM).

4.4.2. Acções de gestão que surpreenderam mais os profissionais no último ano
Para analisar o conteúdo das respostas dadas pelos profissionais de enfermagem à
questão sobre as acções de gestão levadas a cabo pelo seu local de trabalho, que o
surpreenderam mais no último ano, distinguiram-se os aspectos positivos dos aspectos
negativos apresentados pelos inquiridos (Quadro 7).
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Quadro 7: Análise de conteúdo das respostas à questão sobre as acções de gestão
levadas a cabo pelo seu local de trabalho
Aspectos positivos


Aspectos negativos

Criação de Unidades Funcionais, em especial



Diferenças de gestão entre os ACES;

as USF;



Má gestão dos recursos humanos;



Organização do trabalho em equipa;



Má gestão do material clínico;



Organização do trabalho por Enfermeiro de



Falta de gestão de conflitos;

Família e por área geográfica;



Mau



Distribuição das actividades de gestão pela
equipa multidisciplinar;



planeamento

das

actividades

multidisciplinares;


A não remuneração de unidades ponderadas.

Implementação do Contacto Administrativo
de Enfermagem;



Acções de formação para os profissionais.

4.4.3. Outros comentários
De acordo com os inquiridos existem desigualdades por parte dos órgãos de gestão para
com os profissionais de enfermagem. Quanto a infra-estruturas, foi referido que as
condições de trabalho (instalações e equipamentos) deveriam ser melhoradas.
Grande parte dos profissionais em estudo manifestou insatisfação com o vencimento da
carreira de enfermagem. Referiram, ainda, que existe uma elevada discrepância
remuneratória relativamente aos incentivos em USF entre médicos e restantes elementos
da equipa multidisciplinar.
De salientar que, alguns dos inquiridos consideraram que o tipo de vínculo à instituição
deveria melhorar, para que os mesmos se sintam mais motivados no trabalho.
4.5. SÍNTESE CONCLUSIVA
Na verificação das hipóteses constatou-se que a satisfação dos enfermeiros é, de algum
modo, influenciada pelo tipo de unidade, tipo de horário, tipo de vínculo, funções de
gestão, tempo de serviço, sexo, idade e situação familiar. Por outro lado, a satisfação
dos inquiridos em estudo não depende da especialidade nem das habilitações
académicas.
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Relativamente ao tipo de unidade, concluiu-se que os profissionais a exercer funções em
USF apresentaram valores médios de satisfação mais elevados do que aqueles a
trabalhar em CS.
Verificou-se que o tipo de vínculo influencia o grau de satisfação dos inquiridos a
trabalhar em USF e CS ao nível da faceta Recursos Humanos e das escalas Qualidade
na Prestação dos Cuidados e Melhoria Contínua da Qualidade.
Por fim, observou-se que as dimensões da satisfação profissional Melhoria Contínua da
Qualidade, Características Laborais, e Local de Trabalho e Equipamento apresentam
um papel preditor na satisfação global. Constatou-se, ainda, que a escala Qualidade na
Prestação dos Cuidados e a faceta Superior Hierárquico são as dimensões da satisfação
profissional que apresentam as maiores contribuições relativas para explicar a intenção
de turnover.
Seguidamente, analisou-se o conteúdo das respostas dos inquiridos às questões abertas
do instrumento no que diz respeito à melhoria da qualidade dos cuidados prestados e à
qualidade como local de trabalho, e também às acções de gestão que surpreenderam
mais os profissionais no último ano.
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
No que respeita à hipótese 1, em que se procurou verificar se a satisfação dos
enfermeiros relativamente às dimensões da satisfação depende do facto dos
profissionais em estudo exercerem funções numa USF ou num CS e dos factores
sociobiográficos dos mesmos, constatou-se que (i) os enfermeiros que trabalhavam em
USF demonstraram níveis de satisfação mais elevados em comparação com aqueles que
trabalhavam em CS e que (ii) alguns dos factores sociobiográficos dos inquiridos
influenciam o respectivo grau de satisfação.
Comprovou-se, pelos resultados obtidos, que o facto de os profissionais exercerem
funções em tipos de unidades diferentes (USF/CS) influencia a satisfação profissional e
a satisfação global, assim como a intenção de turnover. Deste modo, os inquiridos a
trabalhar em USF apresentaram maior satisfação profissional e global, face aos que
referiram trabalhar em CS. Por outro lado, os inquiridos a trabalhar em CS foram os que
apresentaram uma maior intenção de turnover, em comparação com aqueles que
trabalhavam em USF.
Este resultado vai de encontro com a nossa expectativa e com a revisão da literatura, em
que, por exemplo, Santos et al. (2007) mencionaram que foram várias as expressões
indicativas de uma maior satisfação profissional dos profissionais a trabalhar em USF.
As equipas multiprofissionais das USF, independentemente do modelo em que se
enquadrem, têm acesso a incentivos institucionais, e as enquadradas no modelo B têm
acesso a incentivos financeiros, criando assim condições para o desenvolvimento de
ambientes de motivação dos profissionais, ao atribuir às equipas, nomeadamente,
melhorias nas unidades de saúde. Ainda segundo a literatura, as USF, dependendo do
modelo de desenvolvimento, assumem maiores patamares de autonomia do que os CS.
Tonges

et

al.

(1998)

sustentam

que

a

autonomia

profissional

promove

significativamente a satisfação profissional dos enfermeiros.
Em contrapartida, a falta de autonomia leva a insatisfação profissional (McCloskey,
1990; Carr e Kazanowski, 1994). De acordo com Peter (1994) e McNeese-Smith
(1995), a falta de autonomia, que impede a satisfação profissional, contribui para o
“desgaste” em enfermagem. Este pode manifestar-se sob a forma de aumento de
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turnover na equipa, o que vai de encontro com os resultados que também obtivemos nos
CS. De acordo com alguns autores (Hinshaw, et al., 1987; Tett e Meyer, 1993; Seashore
e Tabar, 1975), a principal responsável pela intenção de turnover, verificada entre os
enfermeiros a exercer funções em CS, é a insatisfação profissional.
Ferreira e Antunes (2009) numa sondagem às USF verificaram elevadas médias de
satisfação dos profissionais relativamente às escalas do instrumento também utilizado
no presente estudo: qualidade da USF como local de trabalho (72,2%), qualidade da
USF na prestação dos cuidados (77,6%) e melhoria contínua da qualidade (81,1%). No
nosso estudo, a média de satisfação dos enfermeiros no que diz respeito à qualidade
como local de trabalho foi de 58,7%. Quanto à qualidade na prestação dos cuidados
verificou-se uma média de satisfação de 64,6%. Na escala da melhoria contínua da
qualidade constatou-se uma média de satisfação dos inquiridos de 66,4%. De salientar
que, não é possível comparar as diferenças médias de satisfação dos profissionais entre
os estudos, pois no estudo de Ferreira e Antunes (2009) o questionário foi aplicado aos
Médicos, aos Enfermeiros e aos Administrativos, enquanto no nosso estudo o mesmo
foi aplicado apenas aos Enfermeiros. No entanto, parece-nos que os valores mais
elevados de Ferreira e Antunes (2009) poderão estar relacionados com maior satisfação
da classe médica.
Relativamente aos factores sociobiográficos, de uma maneira geral, verificou-se que a
satisfação profissional dos enfermeiros em estudo depende da maioria dos dados
profissionais, nomeadamente, o tipo de horário, o tipo de vínculo, o facto de os
enfermeiros desempenharem funções de gestão ou de chefia no seu local de trabalho e o
tempo de serviço, e de apenas um dado pessoal, i.e., a idade. Assim, constatou-se que,
em geral, a satisfação dos enfermeiros não depende do facto de terem, ou não,
especialidade, das habilitações académicas, do sexo e da situação familiar.
Quanto à satisfação global, constatou-se que esta depende apenas de alguns dos dados
profissionais dos inquiridos, ou seja, o tipo de horário, o tipo de vínculo e o tempo de
serviço. Verificou-se, ainda, que a intenção de turnover dos profissionais em estudo é
influenciada pelo tempo de serviço e pela idade.
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No que diz respeito ao tipo de horário, verificou-se que os inquiridos com horário de
trabalho por turnos demonstraram estar mais satisfeitos, o que vai de encontro com o
sustentado por Butler e Parsons (1989), em que verificaram no seu estudo que um
horário de trabalho flexível é promotor de satisfação profissional.
Quanto ao facto dos enfermeiros em estudo desempenharem funções de gestão ou de
chefia no seu local de trabalho, constatou-se que os inquiridos que referiram ter funções
de gestão mostraram-se mais satisfeitos. De acordo com a revisão da literatura, os
enfermeiros com posições mais elevadas tendem a demonstrar elevados níveis de
motivação e satisfação profissional (MacRobert et al., 1993). Este resultado também
confirma o sustentado por Cambey e Alexander (1998), em que a participação na
tomada de decisão dentro de uma organização contribui para a satisfação profissional.
Em relação ao tempo de serviço, observou-se que os profissionais com 5 ou menos anos
de serviço demonstraram estar mais satisfeitos, talvez por a maioria dos profissionais
em estudo que referiram exercer funções no seu local de trabalho à 5 ou menos anos
encontra-se numa USF. De referir que, os enfermeiros que referiram ter mais de 20 anos
de serviço foram os que apresentaram uma maior intenção de turnover, talvez por estes
profissionais trabalharem em CS. Estes resultados vão de encontro ao sustentado por
MacRobert et al. (1993), onde os enfermeiros com mais anos de serviço e experiência
profissional apresentam níveis de motivação mais baixos.
Quanto às habilitações académicas, de acordo com os dados do nosso estudo, estas não
interferem na satisfação dos profissionais, o que contradiz os resultados de Cavanagh
(1992), Blegan (1993) e Yaktin et al. (2003), quando referem que os enfermeiros com
habilitações académicas mais elevadas tendem a apresentar menor satisfação
profissional.
Em relação ao sexo, de uma maneira geral, também não se verificou influência entre
este e a satisfação dos enfermeiros, o que não vai de encontro dos resultados obtidos no
estudo realizado por Tavares (2008), quando refere que a satisfação com a “qualidade
do hospital na prestação de cuidados” e com a “melhoria contínua da qualidade”
depende do género, sendo os homens os que se revelaram mais satisfeitos. No entanto,
observou-se apenas uma dimensão, i.e., a faceta Órgãos de Gestão, da escala Satisfação
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com a Qualidade como Local de Trabalho, em que o sexo teve impacto na satisfação
dos enfermeiros, sendo os profissionais do sexo masculino os que se mostraram mais
satisfeitos.
No que respeita à idade, verificou-se que foram os profissionais com 35 ou menos anos
de idade os que mostraram estar mais satisfeitos, o que vem contradizer o sustentado
por Yamashati (1995), em que os enfermeiros mais jovens apresentam-se menos
satisfeitos com os seus trabalhos. Acredita-se que os inquiridos com 35 ou menos anos
de idade apresentaram níveis de satisfação mais elevados porque a maioria dos
profissionais que exercem funções nas USF são jovens e, portanto, têm condições para o
desenvolvimento de ambientes de motivação. Porém, na dimensão Vencimento foram os
enfermeiros com mais de 45 anos de idade que apresentaram maior satisfação.
De referir que, os inquiridos com mais de 45 anos foram os que apresentaram uma
maior intenção de turnover, confirmando que a intenção de abandono está
negativamente associada à satisfação profissional (Gordon e Denisi, 1995; Shields e
Ward, 2001). O facto de os profissionais de enfermagem com mais de 45 anos de idade
apresentarem uma maior intenção de turnover leva-nos a supor que estes estariam,
provavelmente, a pensar na aposentação.
Na hipótese 2, onde se procurou verificar se os factores sociobiográficos interferem nas
diferenças de satisfação entre os profissionais que exercem funções em USF e CS,
constatou-se que apenas um dos dados profissionais, i.e., o tipo de vínculo interfere
nessas mesmas diferenças de satisfação, ao nível da faceta Recursos Humanos e das
escalas Qualidade na Prestação dos Cuidados e Melhoria Contínua da Qualidade.
Relativamente à faceta Recursos Humanos, nas USF, independentemente do tipo de
vínculo dos inquiridos, os valores de satisfação foram elevados e semelhantes, enquanto
nos CS os mesmos foram bastante inferiores. De salientar que, nos CS os profissionais
com contrato de trabalho sem termo registaram valores de satisfação mais baixos que os
funcionários públicos e os profissionais com contrato de trabalho a termo resolutivo,
certo ou incerto.
No que diz respeito às escalas Qualidade na Prestação dos Cuidados e Melhoria
Contínua da Qualidade, constatou-se que os profissionais com contrato de trabalho sem
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termo se distinguiram dos outros profissionais, tendo-se verificado uma maior satisfação
dos profissionais com este tipo de vínculo, em comparação com os profissionais com
outros tipos de vínculo. Verificou-se, ainda, que foram os inquiridos com contrato de
trabalho sem termo os que registaram valores de satisfação mais baixos nos CS,
enquanto nas USF foram os que apresentaram os valores de satisfação mais elevados.
Verifica-se que, o facto de se ter um contrato de trabalho sem termo, que pressupõe uma
estabilidade profissional, não está por si só associado à satisfação profissional. Acreditase que será necessária a ligação a um bom modelo de gestão a nível das USF, para que
os profissionais com este tipo de vínculo se sintam mais satisfeitos relativamente aos
profissionais com outros tipos de vínculo.
No que respeita às hipóteses 3 e 4, em que se procurou verificar quais as dimensões da
satisfação profissional que têm um maior papel preditor na satisfação global e na
intenção de turnover, constatou-se que (i) a escala Melhoria Contínua da Qualidade e
as facetas Características Laborais e Local de Trabalho e Equipamento foram as
dimensões da satisfação profissional que apresentaram um papel preditor na satisfação
global e que (ii) a escala Qualidade na Prestação dos Cuidados e a faceta Superior
Hierárquico foram as dimensões que apresentaram as maiores contribuições relativas
para explicar o comportamento da intenção de turnover.
Os resultados obtidos no nosso estudo estão, em parte, de acordo com a teoria da
higiene-motivação de Herzberg, que apresenta os factores intrínsecos à natureza e à
experiência do trabalho como factores de motivação, que promovem a satisfação
profissional. Neste estudo, confirma-se que os factores intrínsecos de satisfação,
representados pela faceta Características Laborais, têm um papel importante na
explicação da satisfação global. Hespanhol (2008) no seu estudo verificou também que
os factores intrínsecos do trabalho são, na sua generalidade, as componentes da
satisfação que os profissionais declararam provocar mais satisfação.
No nosso estudo constata-se ainda, que alguns factores extrínsecos, representados pelas
dimensões Melhoria Contínua da Qualidade e Local de Trabalho e Equipamento,
foram em parte responsáveis pela satisfação no trabalho, o que também vai de encontro
com o sustentado por Wernimont (1966), Whiting (1974) e Locke (1976), que referem
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que os dois tipos de factores podem ser responsáveis tanto pela satisfação como pela
insatisfação no trabalho. Entende-se que a reforma dos CSP em curso está a aumentar a
satisfação dos profissionais de enfermagem envolvidos na prestação dos cuidados,
principalmente ao nível dos serviços de limpeza e das instalações e equipamentos, assim
como ao nível da organização do trabalho em equipa, da autonomia dos profissionais,
do atendimento dos secretários clínicos aos utentes e da articulação com outros grupos
profissionais, etc.
Por outro lado, segundo Herzberg, os factores extrínsecos ao trabalho são factores de
higiene, e promovem a insatisfação. Neste trabalho verifica-se que os factores
extrínsecos têm um papel importante na explicação da intenção de turnover,
nomeadamente, a escala Qualidade na Prestação dos Cuidados e a faceta Superior
Hierárquico. Face a estes resultados, os órgãos de direcção e supervisão de unidades ou
de serviços de saúde e de gestão de recursos humanos deverão adoptar políticas e
estratégias para assim contribuir para a diminuição da intenção de turnover e o aumento
da satisfação profissional de enfermagem.
Aiken et al. (2001), por sua vez, verificaram que o ambiente de trabalho, o salário e a
promoção são factores fortemente promotores de insatisfação profissional na classe de
enfermagem. Hespanhol (2008) também constatou que nas componentes da satisfação
que os profissionais declararam provocar mais insatisfação profissional predominam os
factores extrínsecos do trabalho.
É também importante referir que os enfermeiros mencionaram várias medidas para
melhorar a qualidade dos cuidados prestados e a qualidade como local de trabalho,
nomeadamente, melhorar a organização do trabalho em equipa e a avaliação de
desempenho, organizar o trabalho por enfermeiro de família e por área geográfica,
promover maior autonomia dos profissionais, promover acções de formação, aumentar
e/ou melhorar instalações e equipamentos e melhorar o Sistema informático de Apoio à
Prática de Enfermagem (SAPE).
As acções de gestão que surpreenderam mais os profissionais de enfermagem no último
ano pela positiva foram: a criação de Unidades Funcionais, em especial as USF; a
distribuição das actividades de gestão pela equipa multidisciplinar e a implementação
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do Contacto Administrativo de Enfermagem, entre outras. Por outro lado, as acções de
gestão que surpreenderam mais os enfermeiros pela negativa foram, nomeadamente, as
diferenças de gestão entre ACES; a má gestão de recursos humanos; a falta de gestão de
conflitos e o mau planeamento das actividades multidisciplinares.
De salientar que, foram sentidas algumas preocupações, destacando-se as desigualdades
por parte dos órgãos de gestão para com os profissionais de enfermagem, a falta de boas
condições de trabalho e o inadequado vencimento da carreira de enfermagem, entre
outras.
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO
FUTURA
A satisfação no trabalho é um fenómeno bastante estudado e tal interesse decorre da
influência que a mesma pode exercer sobre o trabalhador, afectando, assim, a sua saúde
física e mental, as atitudes, o comportamento profissional e social, tanto com
repercussões para a vida pessoal e familiar do indivíduo como para as organizações
(Locke, 1976; Zalewska 1999a, 1999b).
A avaliação da satisfação profissional dos enfermeiros em CSP no Distrito de Braga,
permitiu perceber, entre outros, que o grupo de enfermeiros a exercer funções em USF
revelou maior satisfação profissional e global, e os enfermeiros a trabalhar em CS
apresentam uma maior intenção de turnover. Isto leva-nos a supor que a reforma dos
CSP, que deu origem a uma realidade diferente e original através de um novo processo
de desenvolvimento, está a surtir efeitos positivos ao nível da satisfação dos
profissionais de enfermagem envolvidos na prestação dos cuidados.
No que respeita ao grau de satisfação profissional perante os factores sociobiográficos
dos inquiridos, verificou-se que a satisfação profissional depende do tipo de horário, do
tipo de vínculo, do facto dos enfermeiros desempenharem funções de gestão ou de
chefia no serviço, do tempo de serviço e da idade, sendo os profissionais com horário
por turnos, com contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, com funções
de gestão, com 5 ou menos anos de serviço e com 35 ou menos anos de idade os que se
revelaram mais satisfeitos.
Constatou-se que a satisfação global depende do tipo de horário, do tipo de vínculo e do
tempo de serviço, sendo que aqueles que referiram ter horário por turnos, contrato de
trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, e 5 ou menos anos de serviço
demonstraram estar mais satisfeitos.
Observou-se, ainda, que a intenção de turnover depende do tempo de serviço e da idade,
sendo os profissionais com mais de 20 anos de serviço e com mais de 45 anos de idade
os que apresentaram uma maior intenção de turnover.

Vera Ferreira, 2011

102

A Satisfação Profissional dos Enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários no Distrito de Braga

Verificou-se que um tipo de vínculo com maior estabilidade (e.g. contrato de trabalho
sem termo) apenas se associa a maior satisfação quando estão em causa profissionais
que trabalham em USF.
A análise dos resultados também demonstra que os factores intrínsecos de satisfação,
i.e., de motivação, contidos na faceta Características Laborais, têm um papel mais
importante na explicação da satisfação global do que os extrínsecos. No entanto,
constatou-se que os factores extrínsecos contidos na escala Melhoria Contínua da
Qualidade e na faceta Local de Trabalho e Equipamento foram em parte responsáveis
pela satisfação global dos inquiridos.
Por outro lado, os factores extrínsecos, i.e., de higiene, apresentados na escala
Qualidade na Prestação dos Cuidados e na faceta Superior Hierárquico têm um papel
importante na explicação da intenção de turnover. De notar que, perante estes
resultados, será importante um maior envolvimento dos órgãos de gestão com os
profissionais de saúde e, de modo especial, a condução de acções que influenciem o
aperfeiçoamento do comportamento profissional.
Face aos resultados e tendo por base algumas das sugestões expressas pelos enfermeiros
salienta-se, nomeadamente, a necessidade da participação e envolvimento mais alargado
dos profissionais nas directrizes e tomadas de decisão institucionais, em particular
quando referentes ao seu serviço; a necessidade de se investir em formação contínua, de
forma a haver mais humanização na prestação de cuidados; e uma maior
responsabilidade dos órgãos de gestão e chefias, havendo maior abertura e valorização
de queixas.
Acredita-se que os resultados deste estudo poderão fornecer importantes indicadores em
relação ao grau de satisfação profissional dos enfermeiros em CSP no distrito de Braga
objecto de investigação. Ao mesmo tempo permite identificar os aspectos mais
prementes que contribuem para a insatisfação profissional.
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As limitações que se identificam neste estudo poderão constituir-se como desafios para
investigação futura.
Primeiro, a bibliografia existente é diminuta e em alguns aspectos não foi possível fazer
comparação com outros estudos.
Segundo, em algumas situações houve recusa na participação no estudo por parte tanto
dos Directores Executivos dos ACES como dos profissionais de enfermagem, que foi
argumentada com o facto de o momento não ser o adequado para avaliar a satisfação
profissional dos enfermeiros em CSP, uma vez que ainda está a decorrer a
reconfiguração dos CS e a implementação das USF.
Considera-se que a principal limitação deste trabalho está relacionada com a dimensão
da amostra. Apesar de todo o esforço dispendido, a recolha de dados foi bastante difícil,
uma vez que foi realizada pessoalmente. Assim, sugere-se que estudos futuros, que
disponham de mais recursos, possam abranger amostras geograficamente alargadas a
outras regiões em Portugal Continental.
Pensa-se que também se poderão desenvolver estudos comparativos, tendo por base
diversas regiões em Portugal Continental e mesmo com outros países. Seria, ainda,
interessante que futuras investigações aprofundassem os dados exploratórios deste
estudo acerca da satisfação profissional, da satisfação global e da intenção de turnover
em interacção com os factores sociobiográficos dos profissionais.
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Este Centro de Saúde como
o seu local de trabalho
Este questionário contém perguntas que nos ajudarão a compreender a imagem que os enfermeiros têm acerca
deste Centro de Saúde. Por favor, demore o tempo que entender de forma a responder completamente às
perguntas colocadas. A sua honestidade no preenchimento deste questionário é-nos essencial. Sendo este
questionário anónimo, garantimos a completa confidencialidade dos dados que nos fornecer. Nunca ninguém
poderá ser identificado a partir dos resultados deste inquérito.

OBRIGADO POR PARTILHAR CONNOSCO A SUA OPINIÃO.

DADOS SOBRE AS SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE SAÚDE

Indique, por favor, o nome do seu Agrupamento de Centros de Saúde (ACES):
 ACES Ave I – Terras de Basto
 ACES Ave II – Guimarães/Vizela
 ACES Ave III - Famalicão
 ACES Cávado I - Braga
 ACES Cávado II – Gerês/Cabreira
 ACES Cávado III – Barcelos/Esposende

1. HORÁRIO DE TRABALHO: qual o horário de trabalho definido no seu contrato? Escolha apenas um.
 Menos de 35 horas semanais
 35 horas semanais
 40 horas semanais
 42 horas semanais
 Outro (por favor, especifique) __________________________

2. TIPO DE HORÁRIO:
 Fixo

 Por turnos

3. TIPO DE VÍNCULO:
 Funcionário público
 Contrato de trabalho sem termo (por tempo indeterminado)
 Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto
 Contrato em comissão de serviço
 Contrato de prestação de serviços
 Outro (por favor, especifique) __________________________

4. RESPONSABILIDADE: tem responsabilidade de supervisão perante outros?
 Sim

 Não

5. GESTÃO DO SERVIÇO: tem funções de gestão ou de chefia no Serviço?
 Sim

 Não

6. ESPECIALIDADE:
 Enfermagem comunitária
 Enfermagem médico-cirúrgica
 Enfermagem de reabilitação
 Enfermagem de saúde infantil e pediatria
 Enfermagem de saúde materna e obstetrícia
 Enfermagem de saúde mental e psiquiatria
 Nenhuma

7. TEMPO DE SERVIÇO: aproximadamente há quanto tempo trabalha neste Centro?
__ __ Anos

__ __ Meses

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DO SEU CENTRO DE SAÚDE
COMO LOCAL DE TRABALHO
Coloque, por favor, um “X” no quadrado que melhor exprima a sua opinião.

Pense no seu superior hierárquico, a pessoa que directamente lhe distribui tarefas, avalia o seu desempenho, ou
a quem deve apresentar os seus problemas. Como é que classificaria essa pessoa nos seguintes itens?

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ABERTURA: abertura e disponibilidade revelada para consigo.













b. RAZOABILIDADE: justo e razoável para si e para os outros.













c. ATITUDE POSITIVA: diz quando algo é bem feito.













d. ATITUDE CONSTRUTIVA: diz quando e como o seu trabalho pode ser
melhorado.













e. INVESTIMENTO NA QUALIDADE: esforço despendido pelo seu
superior hierárquico para melhorar a qualidade.













f. APOIO: forma como o seu superior o/a apoia perante os outros
quando necessita.













g. EXPECTATIVAS: informação sobre como as coisas devem ser feitas e
quais as regras.













h. CONHECIMENTOS: a experiência e conhecimentos do seu superior
sobre o seu desempenho.













i. CIRCULAÇÃO DA INFORMAÇÃO: informação adequada e a tempo.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. LIMPEZA: nível de limpeza das salas de consulta e de tratamento.













b. SEGURANÇA: nível de segurança das salas e equipamentos (roubo,
segurança física).













c. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: forma como o Centro de Saúde se
encontra organizado para que consiga trabalhar de forma adequada.













d. EQUIPAMENTO: disponibilidade de bom equipamento.













8. O SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO

9. O SEU CENTRO DE SAÚDE E O EQUIPAMENTO

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. CONTINUIDADE DO PESSOAL: estabilidade da equipa do seu Centro
de Saúde.













b. PROPORÇÃO HIERÁRQUICA: relação entre o número de pessoas com
funções de supervisão e com funções de execução.













c. NÚMERO DE PROFISSIONAIS: adequação entre o número de
profissionais ao serviço e a quantidade de trabalho.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. TRABALHO DE EQUIPA: forma como as várias equipas colaboram
com a sua equipa.













b. COMUNICAÇÃO: forma como é feita a comunicação entre
profissionais.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. À SUA RESPONSABILIDADE NO CENTRO DE SAÚDE













b. À SUA EXPERIÊNCIA COMO PROFISSIONAL













c. AO SEU DESEMPENHO NO CENTRO DE SAÚDE













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. RECONHECIMENTO DOS ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO: forma como os
órgãos de direcção tratam, apreciam e apoiam os profissionais.













b. COMUNICAÇÃO: forma como os órgãos de direcção comunicam e
dialogam com os profissionais.













c. QUEIXAS E OBJECÇÕES: forma como os órgãos de direcção lidam com
as queixas dos profissionais.













d. PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES: forma como os órgãos de direcção
informam os profissionais acerca dos projectos e objectivos do Centro
de Saúde.













10. RECURSOS HUMANOS

11. RELACIONAMENTO ENTRE EQUIPAS E
PROFISSIONAIS

12. COMO CARACTERIZA O SEU VENCIMENTO EM
RELAÇÃO…

13. ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO E POLÍTICA DO CENTRO

14. CARACTERÍSTICAS DO SEU TRABALHO

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ESTADO DE ESPÍRITO: gosto pelo trabalho no serviço.













b. INOVAÇÃO: permite-lhe experimentar novas formas de executar o seu
trabalho.













c. LIBERDADE: liberdade e responsabilidade que possui para tomar
decisões quando necessário.













d. FLEXIBILIDADE: proporciona-lhe oportunidades para demonstrar as
suas capacidades.













e. RECONHECIMENTO: permite-lhe desenvolver os seus conhecimentos
técnico-profissionais.













f. ORGULHO DA PROFISSÃO: orgulho que sente no desempenho de
funções da sua profissão.













g. ABERTURA: disponibilidade que o serviço lhe proporciona para ouvir os
problemas dos utentes.













h. APOIO AOS UTENTES: esforço que desenvolve no sentido de ajudar os
utentes e em compreender os seus próprios problemas.













i. ACONSELHAMENTO DOS UTENTES: procura que os utentes tomem as
medidas correctas em relação à sua própria saúde.













SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DO CENTRO DE SAÚDE
NA PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS
15. Como classifica a qualidade dos cuidados que este
Centro de Saúde presta aos utentes?

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ATENDIMENTO: facilidade no processo de atendimento dos doentes,
incluindo o tempo despendido.













b. COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS: trabalho de equipa de todos os
profissionais do Centro de Saúde na prestação de cuidados de saúde aos
utentes.













c. CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: forma como os
profissionais de saúde desempenham as suas funções.













d. SENSIBILIDADE: sensibilidade dos profissionais em relação as
problemas e preocupações dos utentes.













e. CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES: limpeza, conforto, iluminação e
temperatura.













f. INFORMAÇÕES: forma como os utentes são informados acerca da sua
doença, do tratamento e do que fazer após a alta.













g. CUSTO DOS CUIDADOS: capacidade do Centro de Saúde em ter
informação e em controlar os custos com os cuidados prestados.













MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE
16. Este próximo grupo de perguntas servirá para avaliar a forma como o seu Centro de Saúde está a caminhar
na melhoria da qualidade. Por favor responda, tendo em atenção o seu Centro de Saúde.

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. MELHORIA DA QUALIDADE: esforço do seu Centro de Saúde na
melhoria contínua, na relação com os doentes e profissionais.













b. BEM À PRIMEIRA VEZ: forma como o seu Centro de Saúde tenta fazer
bem à primeira, em vez de corrigir os erros depois.













c. CONHECIMENTOS SOBRE QUALIDADE: forma como foi preparado
para melhorar a qualidade no serviço.













d. AMBIENTE DE TRABALHO: confiança e afecto que os profissionais do
seu Centro têm uns pelos outros.













e. DIMINUIR O DESPERDÍCIO: esforço desenvolvido no sentido de evitar
desperdícios e repetição de tarefas.













f. PARTILHA DE IDEIAS: encorajamento e partilha de ideias que
permitam melhorar o serviço.













g. EXPECTATIVAS NA QUALIDADE: compreensão da missão e dos
objectivos do seu Centro e as suas expectativas de qualidade.













SATISFAÇÃO GLOBAL
Coloque, por favor, um “X” no quadrado que melhor exprima a sua opinião.
Claro que
não

1

2

3

4

5

17. Sente que a sua formação (profissional e académica) é a adequada
para desempenhar o seu trabalho?











18. Recomendaria os serviços deste Centro de Saúde a familiares ou a
amigos, caso necessitassem de cuidados?











19. Utilizaria os serviços deste Centro de Saúde caso necessitasse de
cuidados?











20. Se pudesse voltar atrás, escolheria de novo este Centro de Saúde
para trabalhar?











21. Assim que possível, pensa abandonar o trabalho neste Centro de
Saúde?











Claro que
sim

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
23. Como melhoraria a qualidade dos cuidados prestados por este Centro de Saúde e a sua qualidade como
local de trabalho?

24. Que acções de gestão levadas a cabo pelo seu Centro de Saúde o/a surpreenderam mais no último ano?

POR FIM AGRADECÍAMOS QUE NOS FORNECESSE ALGUNS DADOS A SEU RESPEITO,
APENAS PARA FINS ESTATÍSTICOS
25. Qual o seu local de residência?
Concelho _____________________
Distrito _______________________

26. Quais os estudos que tem?
 Curso de Auxiliares de Enfermagem
 Curso de Enfermagem Geral
 Bacharelato
 Licenciatura
 Licenciatura com Pós-Graduação
 Licenciatura com Mestrado
 Licenciatura com Doutoramento

27. Qual o seu sexo?
 Feminino

 Masculino

28. Qual a sua idade?
__ __ Anos

29. Qual a sua situação familiar?
 Solteiro
 Casado / União de facto
 Divorciado / Separado
 Viúvo

30. Há mais algum comentário que queira acrescentar?

MUITO OBRIGADO (A) PELO TEMPO E APOIO DISPENSADO AO PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO.
POR FAVOR VERIFIQUE SE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS.
DE SEGUIDA, COLOQUE O QUESTIONÁRIO NO SOBRESCRITO FORNECIDO E DEVOLVA-O.
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Esta Unidade de Saúde Familiar como
o seu local de trabalho
Este questionário contém perguntas que nos ajudarão a compreender a imagem que os enfermeiros têm acerca
desta Unidade de Saúde Familiar. Por favor, demore o tempo que entender de forma a responder completamente
às perguntas colocadas. A sua honestidade no preenchimento deste questionário é-nos essencial. Sendo este
questionário anónimo, garantimos a completa confidencialidade dos dados que nos fornecer. Nunca ninguém
poderá ser identificado a partir dos resultados deste inquérito.

OBRIGADO POR PARTILHAR CONNOSCO A SUA OPINIÃO.

DADOS SOBRE AS SUAS FUNÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

Indique, por favor, o nome do seu Agrupamento de Centros de Saúde (ACES):
 ACES Ave I – Terras de Basto
 ACES Ave II – Guimarães/Vizela
 ACES Ave III - Famalicão
 ACES Cávado I - Braga
 ACES Cávado II – Gerês/Cabreira
 ACES Cávado III – Barcelos/Esposende

1. HORÁRIO DE TRABALHO: qual o horário de trabalho definido no seu contrato? Escolha apenas um.
 Menos de 35 horas semanais
 35 horas semanais
 40 horas semanais
 42 horas semanais
 Outro (por favor, especifique) __________________________

2. TIPO DE HORÁRIO:
 Fixo

 Por turnos

3. TIPO DE VÍNCULO:
 Funcionário público
 Contrato de trabalho sem termo (por tempo indeterminado)
 Contrato de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto
 Contrato em comissão de serviço
 Contrato de prestação de serviços
 Outro (por favor, especifique) __________________________

4. RESPONSABILIDADE: tem responsabilidade de supervisão perante outros?
 Sim

 Não

5. GESTÃO DO SERVIÇO: tem funções de gestão ou de chefia na Unidade?
 Sim

 Não

6. ESPECIALIDADE:
 Enfermagem comunitária
 Enfermagem médico-cirúrgica
 Enfermagem de reabilitação
 Enfermagem de saúde infantil e pediatria
 Enfermagem de saúde materna e obstetrícia
 Enfermagem de saúde mental e psiquiatria
 Nenhuma

7. TEMPO DE SERVIÇO: aproximadamente há quanto tempo trabalha nesta Unidade?
__ __ Anos

__ __ Meses

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DA SUA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR
COMO LOCAL DE TRABALHO
Coloque, por favor, um “X” no quadrado que melhor exprima a sua opinião.

Pense no seu superior hierárquico, a pessoa que directamente lhe distribui tarefas, avalia o seu desempenho, ou
a quem deve apresentar os seus problemas. Como é que classificaria essa pessoa nos seguintes itens?

8. O SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ABERTURA: abertura e disponibilidade revelada para consigo.













b. RAZOABILIDADE: justo e razoável para si e para os outros.













c. ATITUDE POSITIVA: diz quando algo é bem feito.













d. ATITUDE CONSTRUTIVA: diz quando e como o seu trabalho pode ser
melhorado.













e. INVESTIMENTO NA QUALIDADE: esforço despendido pelo seu
superior hierárquico para melhorar a qualidade.













f. APOIO: forma como o seu superior o/a apoia perante os outros
quando necessita.













g. EXPECTATIVAS: informação sobre como as coisas devem ser feitas e
quais as regras.













h. CONHECIMENTOS: a experiência e conhecimentos do seu superior
sobre o seu desempenho.













i. CIRCULAÇÃO DA INFORMAÇÃO: informação adequada e a tempo.













9. A SUA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR E O EQUIPAMENTO

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. LIMPEZA: nível de limpeza das salas de consulta e de tratamento.













b. SEGURANÇA: nível de segurança das salas e equipamentos (roubo,
segurança física).













c. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: forma como a Unidade de Saúde
Familiar se encontra organizada para que consiga trabalhar de forma
adequada.













d. EQUIPAMENTO: disponibilidade de bom equipamento.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. CONTINUIDADE DO PESSOAL: estabilidade da equipa da sua Unidade
de Saúde Familiar.













b. PROPORÇÃO HIERÁRQUICA: relação entre o número de pessoas com
funções de supervisão e com funções de execução.













c. NÚMERO DE PROFISSIONAIS: adequação entre o número de
profissionais ao serviço e a quantidade de trabalho.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. TRABALHO DE EQUIPA: forma como as várias equipas colaboram
com a sua equipa.













b. COMUNICAÇÃO: forma como é feita a comunicação entre
profissionais.













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. À SUA RESPONSABILIDADE NA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR













b. À SUA EXPERIÊNCIA COMO PROFISSIONAL













c. AO SEU DESEMPENHO NA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR













Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. RECONHECIMENTO DOS ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO: forma como os
órgãos de direcção tratam, apreciam e apoiam os profissionais.













b. COMUNICAÇÃO: forma como os órgãos de direcção comunicam e
dialogam com os profissionais.













c. QUEIXAS E OBJECÇÕES: forma como os órgãos de direcção lidam com
as queixas dos profissionais.













d. PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES: forma como os órgãos de direcção
informam os profissionais acerca dos projectos e objectivos da Unidade
de Saúde Familiar.













10. RECURSOS HUMANOS

11. RELACIONAMENTO ENTRE EQUIPAS E
PROFISSIONAIS

12. COMO CARACTERIZA O SEU VENCIMENTO EM
RELAÇÃO…

13. ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO E POLÍTICA DA UNIDADE

14. CARACTERÍSTICAS DO SEU TRABALHO

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ESTADO DE ESPÍRITO: gosto pelo trabalho na unidade.













b. INOVAÇÃO: permite-lhe experimentar novas formas de executar o seu
trabalho.













c. LIBERDADE: liberdade e responsabilidade que possui para tomar
decisões quando necessário.













d. FLEXIBILIDADE: proporciona-lhe oportunidades para demonstrar as
suas capacidades.













e. RECONHECIMENTO: permite-lhe desenvolver os seus conhecimentos
técnico-profissionais.













f. ORGULHO DA PROFISSÃO: orgulho que sente no desempenho de
funções da sua profissão.













g. ABERTURA: disponibilidade que o serviço lhe proporciona para ouvir os
problemas dos utentes.













h. APOIO AOS UTENTES: esforço que desenvolve no sentido de ajudar os
utentes e em compreender os seus próprios problemas.













i. ACONSELHAMENTO DOS UTENTES: procura que os utentes tomem as
medidas correctas em relação à sua própria saúde.













SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR
NA PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS
15. Como classifica a qualidade dos cuidados que esta
Unidade de Saúde Familiar presta aos utentes?

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. ATENDIMENTO: facilidade no processo de atendimento dos doentes,
incluindo o tempo despendido.













b. COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS: trabalho de equipa de todos os
profissionais da Unidade de Saúde Familiar na prestação de cuidados de
saúde aos utentes.













c. CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: forma como os
profissionais de saúde desempenham as suas funções.













d. SENSIBILIDADE: sensibilidade dos profissionais em relação as
problemas e preocupações dos utentes.













e. CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES: limpeza, conforto, iluminação e
temperatura.













f. INFORMAÇÕES: forma como os utentes são informados acerca da sua
doença, do tratamento e do que fazer após a alta.













g. CUSTO DOS CUIDADOS: capacidade da Unidade de Saúde Familiar
em ter informação e em controlar os custos com os cuidados prestados.













MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE
16. Este próximo grupo de perguntas servirá para avaliar a forma como a sua Unidade de Saúde Familiar está a
caminhar na melhoria da qualidade. Por favor responda, tendo em atenção a sua Unidade de Saúde Familiar.

Excelente

Muito
Bom

Bom

Regular

Mau

Não se
aplica

a. MELHORIA DA QUALIDADE: esforço da sua Unidade de Saúde
Familiar na melhoria contínua, na relação com os doentes e
profissionais.













b. BEM À PRIMEIRA VEZ: forma como a sua Unidade de Saúde Familiar
tenta fazer bem à primeira, em vez de corrigir os erros depois.













c. CONHECIMENTOS SOBRE QUALIDADE: forma como foi preparado
para melhorar a qualidade no serviço.













d. AMBIENTE DE TRABALHO: confiança e afecto que os profissionais da
sua Unidade têm uns pelos outros.













e. DIMINUIR O DESPERDÍCIO: esforço desenvolvido no sentido de evitar
desperdícios e repetição de tarefas.













f. PARTILHA DE IDEIAS: encorajamento e partilha de ideias que
permitam melhorar o serviço.













g. EXPECTATIVAS NA QUALIDADE: compreensão da missão e dos
objectivos da sua Unidade e as suas expectativas de qualidade.













SATISFAÇÃO GLOBAL
Coloque, por favor, um “X” no quadrado que melhor exprima a sua opinião.
Claro que
não

1

2

3

4

5

17. Sente que a sua formação (profissional e académica) é a adequada
para desempenhar o seu trabalho?











18. Recomendaria os serviços desta Unidade de Saúde Familiar a
familiares ou a amigos, caso necessitassem de cuidados?











19. Utilizaria os serviços desta Unidade de Saúde Familiar caso
necessitasse de cuidados?











20. Se pudesse voltar atrás, escolheria de novo esta Unidade de Saúde
Familiar para trabalhar?











21. Assim que possível, pensa abandonar o trabalho nesta Unidade de
Saúde Familiar?











Claro que
sim

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
23. Como melhoraria a qualidade dos cuidados prestados por esta Unidade de Saúde Familiar e a sua qualidade
como local de trabalho?

24. Que acções de gestão levadas a cabo pela sua Unidade de Saúde Familiar o/a surpreenderam mais no
último ano?

POR FIM AGRADECÍAMOS QUE NOS FORNECESSE ALGUNS DADOS A SEU RESPEITO,
APENAS PARA FINS ESTATÍSTICOS
25. Qual o seu local de residência?
Concelho _____________________
Distrito _______________________

26. Quais os estudos que tem?
 Curso de Auxiliares de Enfermagem
 Curso de Enfermagem Geral
 Bacharelato
 Licenciatura
 Licenciatura com Pós-Graduação
 Licenciatura com Mestrado
 Licenciatura com Doutoramento

27. Qual o seu sexo?
 Feminino

 Masculino

28. Qual a sua idade?
__ __ Anos

29. Qual a sua situação familiar?
 Solteiro
 Casado / União de facto
 Divorciado / Separado
 Viúvo

30. Há mais algum comentário que queira acrescentar?

MUITO OBRIGADO (A) PELO TEMPO E APOIO DISPENSADO AO PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO.
POR FAVOR VERIFIQUE SE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS.
DE SEGUIDA, COLOQUE O QUESTIONÁRIO NO SOBRESCRITO FORNECIDO E DEVOLVA-O.
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ACES

Ave I
Terras de Basto

CS

N.º Enf.

N.º Enf.

Arões

Cabeceiras de Basto
Fafe

USF

51

Mondim de Basto

Fafe Sentinela

24

Nós e Vós Saúde
Novo Cuidar
Afonso Henriques
Pevidém
S. Nicolau
S.Torcato

Ave II
Guimarães/Vizela

Guimarães

Vimaranes

Taipas

61

Vizela

Ara de Trajano

81

Duovida
Ponte
Ronfe
Novos Rumos
Physis
Famalicão 1

Ave III
Famalicão

Famalicão

S. Miguel-o-Anjo

Delães

Joane
Não

Cávado I
Braga

São Vicente/Infias

aplicado

29

Terras do Ave
Manuel Rocha Peixoto
+ Carandá

Maximinos

Bracara Augusta

Carandá

Gualtar

35

S. João de Braga
Amares
Cávado II
Gerês/Cabreira

Terras de Bouro
Vieira do Minho

Terras de Lanhoso
68

Póvoa do Lanhoso

Vida +

20

Pró-Vida

Vila Verde
Cávado III
Barcelos/Esposende

Barcelos
Barcelinhos

96

Esposende
Total

276

Santo António

15

Alcaides de Faria
Total

204
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Exmo. Sr. ___________________________

ASSUNTO: Pedido de autorização para aplicação de questionário aos profissionais de
enfermagem

Vera Lúcia Araújo Ferreira, enfermeira a exercer funções no ACES do Cávado III Barcelos/Esposende, a realizar Dissertação de Mestrado intitulada “A satisfação
profissional dos enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários no Distrito de Braga”,
na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, vem pelo presente solicitar que V.
Exa. se digne autorizar a aplicação de um questionário aos enfermeiros a exercer
funções no(a) _____________________.

Pede deferimento,
Vera Ferreira, Enf.ª

Dezembro de 2009

