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Resumo 

A presente Tese estuda a satisfação profissional dos enfermeiros do bloco operatório da 

Unidade Local de Saúde (ULS) Matosinhos EPE. A abordagem de investigação foi 

quantitativa, tendo sido realizado um questionário para a recolha de dados, dividido em 

duas partes. Na primeira parte solicitou-se que exprimissem o seu parecer, em questões 

de resposta aberta e na segunda recorreu-se a uma escala de satisfação, a Job 

Satisfaction Survey (JSS), de Spector (1997). Os resultados obtidos indicam que, 

globalmente, estes enfermeiros demonstram alguma insatisfação profissional. A análise 

do JSS e das respostas abertas mostrou como fatores que causam maior satisfação 

profissional, os colegas, o bom ambiente organizacional, o reconhecimento do 

desempenho/profissional, o gostar da profissão e do trabalho em si, principalmente a 

área do bloco operatório. E como fatores que causam menor satisfação profissional, a 

baixa remuneração, a falta de progressão na carreira e também a falta de respeito pela 

profissão. Os resultados evidenciam ainda que em relação à dimensão “Benefícios” os 

enfermeiros do sexo masculino estão mais insatisfeitos com os benefícios que recebem 

e os enfermeiros em geral com mais antiguidade são aqueles que estão mais satisfeitos. 

Em relação aos “Procedimentos” os enfermeiros com nível mais elevado de instrução 

são os que estão mais satisfeitos. Relativamente à intenção de abandono, os enfermeiros 

quase nunca pensaram em concorrer, pedir transferência para outra instituição ou 

serviço, nem pedir licença sem vencimento. Além disso, os fatores que menos 

contribuem para que essa intenção de abandono se verifique são o “Reconhecimento”, 

os “Colegas” e o “Trabalho”, estes dois últimos fatores são aqueles com que os 

enfermeiros estão mais satisfeitos, o que explica a reduzida “Intenção de Abandono”. 

 

 Palavras-chave: satisfação profissional, enfermagem, intenção de abandono.  
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Abstract 

This thesis studies the professional satisfaction of nurses in the operating theater of the 

Matosinhos Local Health Unit. The research approach was quantitative, has been 

carried out a questionnaire for collecting data, divided into two parts. The first part 

examined the profile of the nurses and collects social and biographic data in some free-

response questions. In the second part was used the questionnaire Job Satisfaction 

Survey (JSS), Spector (1997). The obtained results indicate, in general, these nurses 

demonstrate some professional dissatisfaction.  

In terms of positive factors that contribute to greater job satisfaction were having a good 

team, a good organizational environment, good rewards, enjoy work as a nurse in this 

particularly area of nursing. As for negative factors that contribute to a lower job 

satisfaction highlights the poor salary, lack of career promotion and lack of respect for 

their profession. The results show that, in relation to the "Benefits", male nurses are 

more dissatisfied with the benefits they receive and older nurses are those who are more 

satisfied. Regarding the "Procedures", nurses with higher academic level, are those who 

are more satisfied. In relation to the intention of quit the job, the nurses almost never 

had thought about request a transfer to another institution or service or request an 

unpaid license. Moreover, greater job satisfaction, due to the "Recognition", "Co-

workers" and "Work itself", contribute significantly to explain a smaller intention of 

leave the nursing profession. 

 

Keywords: professional satisfaction, nursing, quit the job. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho ocupa um espaço de grande importância na vida das pessoas. A maior parte 

dos indivíduos exerce uma atividade laboral e grande parte de suas vidas é passada 

dentro das organizações, com toda a sua envolvência, sendo neste sentido que a relação 

do homem com o seu trabalho é de fundamental importância para a sua qualidade de 

vida. É através dele que o indivíduo consegue quer o seu sustento quer o suprimento de 

necessidades mais elevadas, como realização, crescimento, desenvolvimento e 

utilização ampla das suas potencialidades (Albert et al., 2004). Mas se por um lado, o 

trabalho se apresenta como enobrecedor e capaz de elevar o status propiciando ao 

trabalhador uma identidade, por outro lado, o trabalho é muitas vezes percebido como 

indesejado, como se representa na sociedade atual, mostrando-se como fragmentado e 

sem sentido, burocratizado e rotineiro, cheio de exigências ou incompatível com a vida 

social e familiar (Rodrigues, 2008). As consequências da satisfação no trabalho têm 

sido apontadas como de extrema importância, seja para as organizações, em termos das 

suas potenciais implicações sobre a eficiência, produtividade, qualidade das relações de 

trabalho, níveis de absentísmo, turnover e comprometimento organizacional, seja em 

termos dos seus possíveis impactos sobre a saúde e bem-estar dos trabalhadores 

(Garrido, 2009). Neste sentido, a satisfação no trabalho têm sido amplamente estudada e 

o seu interesse prende-se com a influência que a mesma pode exercer sobre o 

trabalhador, afetando a sua saúde física e mental, atitudes, comportamento profissional, 

social, tanto com repercussões para a vida pessoal e familiar como para as organizações 

(Cura, 1994). 

A satisfação profissional, bem como a satisfação do utente na saúde e particularmente 

na enfermagem, enquanto atividade de prestação de cuidados, constitui um elemento de 

primordial importância na avaliação da qualidade na assistência ao utente dos serviços 

de saúde (Falcão et al., 2004). Estes dois conceitos, satisfação dos utentes e satisfação 

profissional estão interligados, influenciando-se mutuamente e afetando todo o 

funcionamento de um sistema de saúde e consequentemente a melhoria contínua dos 

cuidados de saúde. Em Portugal, a avaliação do nível de satisfação dos profissionais de 

saúde constitui um dos critérios de avaliação permanente do desempenho do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), tal como previsto na lei. Sendo a qualidade em saúde uma 

tarefa multiprofissional deve-se promover o exercício profissional da enfermagem ao 
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nível dos mais elevados padrões de qualidade e as organizações devem contemplar a 

satisfação dos enfermeiros favorecendo assim o seu empenhamento em proveito da 

qualidade (Ordem dos Enfermeiros, 2002). O exercício profissional da enfermagem está 

orientado e focaliza-se na relação interpessoal que ocorre entre um enfermeiro e uma 

pessoa ou entre um enfermeiro e um grupo de pessoas, onde se inclui o paciente, a 

família ou a comunidade. No entanto, quer o enfermeiro quer a pessoa que é alvo de 

cuidados de enfermagem têm quadros de valores, crenças e desejos de natureza 

individual, que não são mais que o resultado das diferentes condições em que vivem e 

se desenvolvem (Ordem dos Enfermeiros, 2004). Os enfermeiros, mais do que outros 

profissionais de saúde, estão mais horas em contacto com o doente e é da sua 

capacidade de prestar cuidados que resulta uma melhoria da qualidade de vida do 

doente, com o qual estabelecem uma forte relação de confiança e ajuda. Desta forma, 

consideramos, para que o enfermeiro se sinta realizado na sua profissão, e se dedique 

totalmente ao doente, tem necessariamente que estar satisfeito (Martins, 2003). 

Atualmente, a crise financeira, económica e social global afetou profundamente a 

economia, o emprego e as relações laborais. Os sistemas de saúde a nível mundial 

deparam-se com uma gama crescente de necessidades de saúde e restrições financeiras 

que limitam o potencial dos serviços para fortalecer as infraestruturas e forças de 

trabalho do sector da saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2007). O sistema de saúde 

português tem mudado ao longo dos últimos anos e isso tem provocado reações nos 

profissionais de saúde que se mostram cada vez mais insatisfeitos com determinadas 

medidas adotadas (Pereira, 2010). O interesse de conhecer a satisfação profissional dos 

enfermeiros está relacionado com a época problemática de restrições e sacrifícios 

laborais que vivemos, em que estes profissionais veem retirados um conjunto de 

direitos, como é o caso do congelamento de progressão na carreira, não usufruindo de 

atualização de escalão em termos remuneratórios, ao que se acrescenta-se a precaridade 

na contratação e a eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Ao falar com vários 

profissionais percebe-se muitas vezes a insatisfação com a carga horária, o baixo salário 

e a falta de reconhecimento profissional. Deste modo, torna-se interessante conhecer, se 

no momento de grandes reformas e mudanças no sector da saúde, os enfermeiros se 

encontram satisfeitos no exercício da sua atividade profissional. Interessa também saber 

que fatores influenciam essa satisfação, se por motivos remuneratórios, 
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impossibilidades de promoção na carreira, benefícios, supervisão, reconhecimento, 

relações interpessoais, condições de trabalho, comunicação entre outros.  

Este trabalho vai centrar-se nos enfermeiros que exercem funções no bloco operatório, 

visto tratar-se do local onde o investigador exerce funções. Além disso, a escolha desta 

temática surgiu pelo elevado interesse do investigador sobre a relação entre a satisfação 

no trabalho e os enfermeiros. E ainda pela possibilidade de os resultados do estudo 

contribuírem para uma melhor compreensão da realidade destes profissionais, sugerindo 

alternativas e estratégias para contornar situações menos positivas, com o objetivo de 

obter um maior empenho e satisfação, por parte dos profissionais ao nível da prestação 

de cuidados ao utente, no sentido da excelência do cuidar. 

Desta forma com o intuito de dar resposta às questões formuladas nesta investigação, 

foi utilizada uma abordagem quantitativa, que se baseou na recolha de dados por um 

questionário. 

Este trabalho de investigação encontra-se estruturado da seguinte forma:  

No capítulo do enquadramento teórico, apresentamos as contribuições teóricas mais 

relevantes e pertinentes para a compreensão da temática em estudo e dos conceitos com 

eles relacionados, nomeadamente o conceito de satisfação no trabalho. Abordamos as 

teorias explicativas da satisfação/ motivação profissional, as causas e as consequências 

da satisfação profissional. Por último, são ainda analisados alguns estudos que 

avaliaram a satisfação profissional dos enfermeiros. 

O capítulo da metodologia de investigação diz respeito à investigação empírica 

realizada/ trabalho de campo, onde se justifica o estudo, assim como os objetivos de 

investigação, a população, a amostra em estudo, o instrumento de recolha de dados, os 

aspetos éticos e a forma como os dados foram tratados.  

Nos capítulos de apresentação, análise e discussão de resultados; são apresentados os 

dados obtidos no estudo e em seguida é efetuada a discussão de resultados tendo por 

base o confronto da literatura pesquisada com o trabalho de campo. 

Por fim, são apresentadas as principais conclusões e sugeridas algumas linhas 

orientadoras a desenvolver em investigações futuras que possam vir a contribuir para 

uma maior satisfação profissional.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O presente capítulo encontra-se estruturado do seguinte modo: satisfação no trabalho, 

teorias explicativas da satisfação, causas da satisfação no trabalho, consequências da 

satisfação profissional, enfermagem e a satisfação no trabalho. Por fim são ainda 

analisados alguns estudos sobre a avaliação da satisfação profissional nos enfermeiros.  

2.1 Satisfação no Trabalho 

A satisfação no trabalho começou por despertar interesse aos teóricos, investigadores e 

gestores desde a época em que após o modelo de Taylorista do trabalho ter sido 

colocado em evidência. Começou a observar os efeitos nefastos da insatisfação no 

trabalho. Passou a atribuir-se valor gradualmente ao factor humano nas organizações 

(Vala et al.,1995). Desde então, a satisfação laboral ocupa um lugar central nas 

investigações no âmbito do comportamento organizacional. As razões desse grande 

interesse pelos investigadores está relacionada com o facto de a satisfação ser um dos 

mais importantes resultados humanos do trabalho, além disso, tem sido implícita ou 

explicitamente associada ao desempenho, o que significa dizer que os trabalhadores 

mais satisfeitos são também os mais produtivos (Cunha et al.,2007). Outra razão de 

interesse, pelo estudo da satisfação decorre da influência que a mesma pode exercer 

sobre o trabalhador, afetando a sua saúde física e mental, atitudes, comportamento 

profissional, social, tanto com repercussões para a vida pessoal e familiar do indivíduo 

como para as organizações (Cura, 1994). Como se pode depreender, a preocupação com 

a satisfação no contexto de trabalho não é uma temática recente. Neste âmbito, para 

Pereira (2005), o trabalho ocupa uma proporção fundamental na vida da maior parte das 

pessoas na atualidade e pode ser visto como um símbolo de valor individual, tornando-

se como fonte de prestígio, de recompensa económica ou pode ser um meio de 

realização do auto potencial. Por isso, torna-se relevante conhecer até que ponto as 

pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho e se retiram dele o prestígio, a recompensa 

económica, a autorrealização ou pelo contrário, se o mesmo se torna um sacrifício que é 

preciso enfrentar todos os dias para fazer face à necessidade de subsistência. Deste 

modo, se pensaremos nas mudanças que as organizações atravessam no momento atual, 

podemos dizer que é fundamental que haja satisfação no trabalho, de modo a que as 

expectativas criadas não sejam frustradas pelas necessidades não satisfeitas. O sucesso 
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organizacional não depende só dos recursos materiais e novas tecnologias, mas está 

fortemente ligado a satisfação e valorização profissional.  

 Segundo Fraser (1983), a satisfação no trabalho é um fenómeno complexo e de difícil 

definição. Essa dificuldade encontra-se relacionada com o facto de a satisfação no 

trabalho ser um estado subjetivo e pode variar de pessoa para pessoa, de circunstância 

para circunstância, ao longo do tempo para a mesma pessoa e estar sujeita a influências 

de forças internas e externas ao ambiente de trabalho.   

Deste modo, o conceito de satisfação deriva da palavra latina satisfactione, termo 

definido como o ato ou efeito de satisfazer ou satisfazer-se, ou como contentamento e 

alegria (Dicionário de Língua Portuguesa, 2008). 

Existem diversas maneiras de definir satisfação no trabalho, conforme o referencial 

teórico adotado. Tal facto demonstra toda a complexidade e subjetividade do conceito. 

Podemos observar algumas definições na tabela1. 

Tabela 1: Definições de Satisfação no Trabalho: 

Definição Autor 

"Um estado emocional positivo ou de prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das experiências 

proporcionadas pelo trabalho". 

Locke (1976, 

p.10) 

"Um estado emocional expresso através da avaliação afetiva e/ ou cognitiva de uma experiência de 

trabalho, com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade”. 

Brief (1998, 

p.86) 

"O conjunto de sentimentos e crenças das pessoas sobre o seu atual trabalho. Os graus ou níveis de 

satisfação das pessoas sobre o seu trabalho podem ir da satisfação extrema à insatisfação extrema. Além 

de terem atitudes sobre o seu trabalho como um todo, as pessoas podem também ter atitudes sobre os 

vários aspetos do seu trabalho - como o tipo de trabalho que fazem, os seus colegas, supervisores ou 

subordinados ou o pagamento". 

George e Jones 

(1999, p.74) 

Fonte: Cunha et al. (2007). 

Embora as definições sobre a satisfação no trabalho sejam diferentes, todas elas 

referem-se à satisfação como uma reação emocional que os indivíduos obtêm do 

trabalho que realizam. 

Independentemente das orientações concetuais, segundo Spector (1997), a satisfação no 

trabalho é uma atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao trabalho 

que têm, seja no todo, seja em relação a alguns aspetos. “É o quanto as pessoas gostam 

do trabalho delas. A insatisfação no trabalho é o quanto não gostam” Spector (1997, 

pp.2). Para o mesmo autor, no estudo da satisfação no trabalho existem duas 

abordagens: a abordagem global que compreende a satisfação no trabalho como um 

sentimento único e global, ou seja, abordagem unidimensional; e a abordagem em 
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facetas ou aspetos, ou seja, abordagem multidimensional. Nesta abordagem, a satisfação 

resulta de um conjunto de fatores associados ao trabalho e é possível medir a satisfação 

das pessoas em relação a cada um desses fatores como por exemplo a satisfação com 

chefe, com os colegas de trabalho, com a remuneração, com as condições de trabalho e 

oportunidades de promoção, entre outras.  

2.3 Teorias Explicativas da Satisfação/Motivação 

Neste estudo, para explicar e analisar o conceito de satisfação no trabalho, procurou-se 

apresentar de uma forma muito breve, um resumo de algumas teorias motivacionais 

selecionadas para o tema. Estas teorias fornecem contributos importantes para a 

compreensão da satisfação profissional. Podemos citar algumas como: teoria da 

hierarquia das necessidades, teoria da higiene- motivação, teoria X- teoria Y, teoria das 

expectativas, teoria da equidade e a teoria da satisfação de Locke.  

2.3.1 Teoria de Maslow – Hierarquia das Necessidades 

Maslow no início da década de 1940, apresentou a teoria da hierarquia das necessidades 

humanas simbolizada por uma pirâmide, ou seja, na base da pirâmide encontram-se as 

necessidades de baixo nível ou primárias (necessidades fisiológicas e de segurança), 

enquanto no topo da pirâmide encontram-se as necessidades de alto nível ou 

secundárias (as necessidades sociais, de estima e de autorrealização) (Maslow,1989).  

Segundo Chiavenato (2009), as necessidades fisiológicas também chamadas biológicas 

ou básicas exigem que haja satisfação cíclica de forma a garantir a sobrevivência do 

indivíduo. De acordo com o mesmo autor, as necessidades de segurança, fazem parte 

das necessidades primárias, aparecem no comportamento humano quando as 

fisiológicas se encontram relativamente satisfeitas. Estas necessidades levam a pessoa a 

proteger-se de qualquer perigo real ou imaginário, físico ou abstrato. Tem relevância 

nas organizações, visto que, as pessoas têm uma relação de dependência com a 

instituição onde trabalham. E como tal, qualquer decisão inconsistente ou incoerente 

podem provocar incerteza ou insegurança nas pessoas em relação à sua permanência no 

trabalho. 

Para Chiavenato (2009), as necessidades sociais, são necessidades relacionadas com 

associação, participação, aceitação por parte dos colegas, troca de amizade, afeto e 

amor. Estas necessidades surgem no comportamento quando as necessidades mais 
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baixas se encontram relativamente satisfeitas. São importantes nas organizações quando 

se pretende a participação das pessoas. 

As necessidades de estima são necessidades relacionadas com a autoavaliação e 

autoestima. Englobam a autoapreciação, autoconfiança, necessidade de aprovação 

social, reconhecimento social, status, prestígio, reputação e consideração. A satisfação 

dessas necessidades conduz a sentimentos de autoconfiança, valor, força, prestígio, 

poder, capacidade e utilidade. Ao contrário, a insatisfação leva a sentimentos de 

inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo (Chiavenato, 2009). 

Segundo o mesmo autor, as necessidades de autorrealização, são as necessidades 

humanas mais elevadas e encontram-se no topo da pirâmide. Levam a pessoa a tentar 

realizar o seu potencial e a desenvolver-se continuamente ao longo da vida. Estas 

necessidades encontram-se relacionadas com autonomia, independência, autocontrole, 

competência e plena realização. Enquanto as outras necessidades da pirâmide podem ser 

satisfeitas por recompensas externas à pessoa e têm uma realidade concreta (como 

comida, dinheiro, amizades, elogios de outras pessoas), as necessidades de 

autorrealização só podem ser satisfeitas por recompensas que são dadas intrinsecamente 

pelas pessoas a si próprias (como sentimento de realização). Além disso, as outras 

necessidades quando satisfeitas não motivam o comportamento. Mas a necessidade de 

autorrealização pode ser insaciável, ou seja, quanto mais a pessoa obtém retornos que a 

satisfaçam, mais importante ela se torna e ainda mais a pessoa desejará satisfazer essa 

necessidade. 

Assim, de acordo com a teoria de Maslow (1989), como se pode verificar na Figura 1, 

para obter mudanças de comportamento desejáveis é preciso conhecer em que nível da 

hierarquia a pessoa se encontra e focar a satisfação naquele nível ou no superior 

imediato, pois o que impulsiona o ser humano não são as necessidades satisfeitas mas 

sim as insatisfeitas. Segundo Andrade (2009), a satisfação de necessidades em contexto 

de trabalho, mesmo as de nível mais elevado, pressupõe que a nível organizacional haja 

um envolvimento de todos os intervenientes (empregados e empregadores). 
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Fonte: Satisfação e a Não Satisfação das necessidades Humanas (adaptado por Chiavenato, 2004). 

Figura 1: Satisfação e a Não Satisfação das necessidades Humanas 

 

Esta teoria pela sua simplicidade apresenta-se como relevante. Segundo Gomes (2011), 

muitas das ideias presentes nesta teoria possuem grande aceitação e continuam a 

influenciar o trabalho, a sua organização e gestão, bem como a servir de fundamento a 

muitas tomadas de decisão por gestores nas organizações. 

2.3.2 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg- Teoria Bifatorial   

A teoria de Herzberg, também é conhecida por Teoria Motivação-Higiene, é uma das 

teorias mais referenciadas na abordagem da satisfação no trabalho, explica que a 

motivação dos profissionais no trabalho se encontra dependente de dois fatores que 

estão intimamente relacionados: (os higiénicos e os motivacionais). Assim, Herzberg 

procurou compreender os fatores que causariam insatisfação (fatores desagradáveis) e 

aqueles que seriam os responsáveis pela satisfação (fatores agradáveis) no ambiente de 

trabalho. Os fatores que agradavam ao trabalhador foram chamados de Motivacionais 

(são intrínsecos à pessoa) e estão relacionados com o conteúdo do próprio trabalho e 

com os resultados desse trabalho; incluem a realização, o reconhecimento, o próprio 

trabalho, a responsabilidade e o progresso (Krumm, 2005). Aqueles que desagradavam 

os trabalhadores chamados de Higiénicos (são extrínsecos ou ambientais) e estão 
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relacionados com o contexto de trabalho (englobam as condições físicas e ambientais de 

trabalho e conforto, salário e benefícios sociais percebidos, políticas da organização, 

estilo de liderança recebido, clima de relações entre a direção e empregados, 

relacionamento com chefe e colegas).Segundo Chiavenato (2009) evitam a insatisfação 

no ambiente de trabalho. Por outro lado, não são suficientes para provocar a satisfação 

dos trabalhadores. Portanto, para motivar um trabalhador, não basta, segundo Herzberg, 

que os fatores de insatisfação estejam ausentes. Pelo contrário, os fatores de satisfação 

devem estar bem presentes.  

Os fatores motivacionais ou fatores causadores da satisfação produzem um efeito 

duradouro na satisfação e no aumento da produtividade e estão relacionados com as 

condições internas do individuo que conduzem a sentimentos de satisfação e 

autorrealização (Chiavenato, 2009). A presença destes fatores, segundo o autor, leva à 

motivação dos trabalhadores, enquanto a ausência não leva à satisfação. 

Segundo a teoria Herzberg, os fatores responsáveis pela satisfação são totalmente 

distintos daqueles que são responsáveis pela insatisfação. Deste modo, para o autor o 

oposto de satisfação não é a insatisfação, mas ausência de satisfação. E o oposto de 

insatisfação não é a satisfação, mas ausência de satisfação (Chiavenato, 2009). De 

acordo com o autor, as teorias da motivação de Maslow e de Herzberg têm pontos de 

conformidade e permitem explicar o comportamento humano no que diz respeito à 

motivação / satisfação. Podemos observar esses pontos de comparação entre as duas 

teorias na Figura 2. De acordo com Ferreira et al. (2001), a teoria proposta por Herzberg 

teve como objetivo compreender o que procuram as pessoas na situação de trabalho, 

referindo que os fatores intrínsecos são os realmente motivadores, tendo paralelo com as 

necessidades mais elevadas da pirâmide de Maslow produzindo efeito duradouro da 

satisfação e contribuindo para o aumento do seu nível da satisfação no trabalho quando 

percecionados de modo positivo pelos indivíduos; por outro lado, quando percecionados 

de modo negativo, provocam ausência da satisfação. Relativamente aos fatores 

extrínsecos, quando existem em grau elevado só evitam a insatisfação e a sua 

precaridade é causador de insatisfação. Os mesmos autores referem que estão 

relacionados com os níveis inferiores da hierarquia de Maslow, e constituem os fatores 

tradicionalmente utilizados nas organizações para motivar o desempenho dos 

colaboradores. No entanto, segundo Herzberg e Ferreira et al. (2001), os meios para 
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incentivar os trabalhadores consistem na delegação de responsabilidade, em possibilitar 

margem de liberdade na execução do trabalho, em permitirem os trabalhadores fazerem 

pleno uso das suas capacidades, da sua criatividade e no enriquecimento das tarefas, isto 

é, dos fatores intrínsecos ou motivacionais. 

 

Fonte: Chiavenato (2009) 

Figura 2: Comparação dos modelos de motivação de Maslow e de Herzeberg. 

 

2.3.3 Teoria McGregor - Teoria X - Teoria Y 

A teoria de McGregor dá relevo à filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua 

relação com a motivação dos trabalhadores, ou seja, os gestores tendem a desenvolver 

um conjunto de ideias, crenças e suposições sobre os seus trabalhadores, constituindo-se 

assim duas teorias opostas: teoria X e a Y (Vital, 2008).  

A teoria X apresenta o homem como um ser indolente, passivo, irresponsável e 

resistente a inovações. Deste modo, as pessoas não gostam do seu trabalho e de forma 

geral, tendem a evitá-lo. Como não gostam do trabalho, não tem aspirações, evitam 

assumir responsabilidades e não querem ser controladas, o interesse é obter segurança e 

recompensa financeira (Vital, 2008). A Hierarquia revela-se indispensável e a 

administração tem que organizar e controlar os empregados (Martinez et al., 2003). A 

satisfação laboral é vista como resultante de recompensas financeiras (Pérez-Ramos, 

1980). 
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A teoria Y apresenta o homem como um ser capaz de aceitar as suas responsabilidades e 

cumprir os objetivos da organização. Esta teoria tem como princípio fundamental, a 

integração entre objetivos individuais e organizacionais (Martinez et al., 2003). Além 

disso, demonstra que os trabalhadores veem o seu trabalho de um modo prazeroso e 

natural (Vital, 2008). Segundo o mesmo autor, a imaginação e a criatividade é algo que 

diz respeito a todos os intervenientes e não só aos gestores.  

2.3.4 Teoria das Expectativas de Vroom 

A teoria das expectativas de Vroom é útil para a compreensão da motivação e 

consequentemente da satisfação, uma vez que, o seu maior interesse encontra-se na 

compreensão de como os indivíduos escolhem uma de entre várias alternativas que têm 

ao seu dispor (Gomes, 2011).  

Segundo Vroom, há três componentes que atuam dentro do indivíduo e que influenciam 

a sua motivação e o seu desempenho: 

 Valência: é o valor subjetivo relacionado a um incentivo ou recompensa. Uma 

valência positiva indica o desejo de obter um resultado final; uma valência 

negativa implica o desejo de fugir de determinado resultado final. 

 Expectância: é a crença de que o esforço levará ao desempenho desejado. 

 Instrumentalidade: é a crença que o desempenho levará à recompensa. Caso o 

seu desempenho for devidamente recompensado teremos uma relação positiva, 

caso contrário, será negativa. 

Segundo o mesmo 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 (Ferreira, 2011). 

2.3.5 Teoria da Equidade de Adams 

A teoria de Equidade de Adams foi usada inicialmente para explicar sentimentos de 

igualdade ou desigualdade relativamente ao salário, no entanto pode expandir-se a 

outros aspetos resultantes do trabalho. Esta teoria segundo Krumm (2005) sustenta que 

as pessoas querem um retorno satisfatório, comparativamente com outras, pelas 

habilidades, experiência e outros elementos que elas possuem na sua função laboral. De 

acordo com o mesmo autor, quando uma pessoa assume um emprego, traz consigo 
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certos elementos, como conhecimentos, experiência e habilidades. Por isso, as pessoas 

esperam também que o emprego lhes proporcione certos resultados, tais como 

remuneração, status e benefícios. De acordo com Adams (1965 cit. p. Vala et al.,1995), 

os trabalhadores desejam, comparativamente com os outros, equidade e justiça entre os 

inputs e os resultados do seu trabalho. Quando os resultados desta comparação não são 

equitativos, a situação é percebida como injusta e os indivíduos vivenciarão um estado 

interno de desagrado ou insatisfação, e procurarão anular ou reduzir a injustiça 

percebida através de aumento ou uma diminuição dos seus investimentos (esforços). 

Segundo Ferreira (2011), a perceção de injustiça pode acontecer em imensas situações 

tais como a definição de funções, as promoções, as transferências, os elogios públicos, 

assim como salários e outras compensações monetárias.  

2.3.6 Teoria da Satisfação de Locke  

A teoria da satisfação de Locke assenta no princípio de que o comportamento dos 

indivíduos é regulado por valores e metas. Segundo Locke (1976), a satisfação no 

trabalho é definida como uma função da relação percebida entre o que o indivíduo quer 

do seu trabalho e o que ele percebe que recebe. Isto significa, que a satisfação no 

trabalho é uma resposta emocional positiva, resultante da avaliação do trabalho em 

relação aos valores do indivíduo. E a insatisfação no trabalho é uma resposta emocional 

negativa, resultante da avaliação do trabalho como frustrante ou incompatível com os 

valores do indivíduo. 

O trabalho pressupõe uma interação complexa de tarefas, papéis, responsabilidades, 

relações, incentivos e recompensas em determinado contexto físico e social. Deste 

modo, segundo Locke (1976), a compreensão da satisfação no contexto laboral exige 

que o trabalho seja analisado em termos de seus elementos constituintes, ou seja, numa 

abordagem multidimensional. Nesta perspetiva, é da responsabilidade do empregado e 

empregador, a satisfação no trabalho. Segundo Locke (1984), ao empregado compete 

possuir valores ajustados com a realidade, expectativas racionais, assim como esforçar-

se para obter valores mediante um trabalho sustentável, desempenho competente e 

persuasão racional. Quanto ao empregador, compete oferecer previsões realistas do 

trabalho, manter as promessas feitas antes da contratação, ter um processo de seleção 

adequado dos empregados e atribuição de tarefas. Além disso, deve disponibilizar-se a 

efetuar mudanças nesse processo sempre que seja necessário, de forma a proporcionar 
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valores de trabalho razoáveis e quando não é possível oferecer certos valores deve 

justificar os motivos de forma honesta. 

Embora haja diferenças individuais significativas em relação ao que os empregados 

pretendem dos seus trabalhos, há também grande similaridade entre os fatores 

causadores da satisfação (Locke, 1984). Estes fatores dividem-se em dois grupos: 

eventos e condições (trabalho em si, pagamento, promoção, reconhecimento, condições 

de trabalho e ambiente de trabalho) e agentes (colegas e subordinados, supervisão e 

gestão, empresa/organização). 

2.4 Causas da Satisfação no Trabalho 

Como acontece nos mais variados ângulos da vida individual e social, a resolução de 

um problema ou a promoção de um efeito positivo só se verifica quando se atua sobre 

as causas. O mesmo acontece com a satisfação no trabalho, conhecendo o que provoca a 

satisfação poderá permitir melhorar os níveis de satisfação dos trabalhadores. As causas 

ou fatores determinantes são bastante abrangentes e podem ser divididas em dois 

grupos: as causas pessoais e as causas organizacionais, conforme representado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Causas da satisfação 

Causas pessoais Causas organizacionais 

 Fatores demográficos 

 Diferenças individuais  

 

 Salário 

 Trabalho em si mesmo 

 Perspetivas de carreira 

 Estilo de chefia 

 Colegas 

 Condições físicas 

Fonte: Cunha et al. (2007) 

 

As causas pessoais da satisfação podem ser determinadas pelas variáveis demográficas e 

diferenças individuais. Segundo Cunha et al. (2007), as variáveis demográficas mais 

frequentemente estudadas são a idade e o género.  

Relativamente à idade, segundo o autor supracitado, os trabalhadores mais jovens 

apresentam-se menos satisfeitos com o trabalho do que os trabalhadores mais velhos. Os 
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motivos explicativos desta situação parecem estar relacionados com o facto dos 

trabalhadores mais jovens desempenharem posições hierarquicamente mais baixas, 

funções de menor responsabilidade ou existir um desfasamento entre a expectativa e a 

realidade do trabalho. Podemos verificar isso no estudo, realizado por Andrade (2009), 

que verificou o aumento da idade e a categoria profissional mais elevada parecem 

corresponder a níveis superiores de satisfação entre os enfermeiros.  

No que diz respeito ao género, considera-se que o facto de o homem e a mulher, porque 

possuem características biológicas e socioculturais diferentes, poderão atribuir 

significados diferentes a uma mesma realidade, com repercussões no seu desempenho e 

na forma como avaliam a sua satisfação (Andrade, 2009).  

O sexo feminino apresenta níveis de satisfação mais baixos que o sexo masculino 

(Cunha et al., 2007). Os obstáculos à satisfação feminina podem ser explicados através 

da desigualdade de oportunidades e diferença no salário entre o sexo masculino e 

feminino. 

Para Batista et al. (2010) analisou a satisfação dos Enfermeiros através de um estudo 

comparativo em dois Modelos de Gestão Hospitalar. Este estudo tem como análise o 

Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), que representa um modelo de gestão 

Entidade Pública Empresarial (EPE) e o Hospital Sousa Martins (HSM) que representa 

o modelo de gestão público. Como conclusões enumeram- a idade como variável 

indicadora para o HSM, ou seja, quanto maior a idade do enfermeiro maior a satisfação 

face ao vencimento. Relativamente ao género, não se verificou influência entre este e a 

satisfação dos enfermeiros do HSM, apesar de as mulheres no trabalho terem menor 

vencimento, menor autonomia e menor autoridade e no entanto são mais satisfeitas, tal 

como se verificou no HSM. Já no CHCB, EPE isso não se verificou, os enfermeiros 

encontram-se mais satisfeitos que as enfermeiras. 

Dentro das causas pessoais podem também mencionar-se o estado civil, a raça, as 

habilitações literárias, o tipo de vínculo, tempo de experiência profissional, a 

antiguidade na organização onde trabalha e o tempo de experiência profissional. 

Um estudo recente, realizado por Ferreira (2011) nos cuidados de saúde primários no 

distrito de Braga, demonstrou relativamente aos fatores socio biográficos, que a 

satisfação dos enfermeiros depende do tipo de vínculo, do facto de os mesmos 

desempenharem funções de gestão, do tempo de serviço e da idade.  



Satisfação profissional dos enfermeiros do bloco operatório da ULS de Matosinhos 

Graciete Fernandes, 2012 

 
15 

As características da personalidade é outro dos determinantes da satisfação profissional 

enumerada no estudo de Soares (2007). Além disso, na amostra estudada, a categoria 

profissional e o estado civil não interferiram nos níveis de satisfação geral no trabalho. 

Relativamente as habilitações literárias, para Francès (1984), os indivíduos com um 

nível mais elevado de instrução apresentam também níveis mais elevados de satisfação, 

independentemente do tipo de trabalho ser mais ou menos variado. 

No entanto, o estudo realizado por Andrade (2009),sobre satisfação profissional nos 

enfermeiros de Pediatria demonstrou o contrário no que diz respeito à graduação 

académica, o grupo de profissionais com menores habilitações apresentou maior grau de 

satisfação.  

O tempo de experiência profissional pode assumir uma relação positiva com as 

oportunidades de progressão na organização e o nível de satisfação. Se a progressão na 

organização for realizada em função do tempo de serviço, pode-se estabelecer uma 

correlação entre a variável tempo de serviço e satisfação, tendo em conta a valorização 

que o individuo atribui às oportunidades de progressão (Andrade, 2009).     

As causas organizacionais da satisfação mais frequentemente apontadas estão 

relacionadas com fatores como o salário, o trabalho em si mesmo, as perspetivas de 

carreira, o estilo de chefia, os colegas e as condições de trabalho (Cunha et al., 2007). 

Segundo o mesmo autor, dentro destas causas, o salário ocupa o primeiro lugar como 

determinante da satisfação. Existem dois motivos que justificam a importância do 

salário e recompensas monetárias, como resolução das necessidades individuais e como 

responsável pelo estatuto, prestígio e reconhecimento social.  

Para Robbins (1999) a chave que une a remuneração à satisfação, não é o valor absoluto 

que alguém recebe, mas sim a perceção de justiça. A justiça desempenha um papel 

eficaz no funcionamento das organizações, bem como na satisfação dos profissionais 

que nelas trabalham. O termo justiça deriva da palavra latina Iustitia e diz respeito à 

igualdade de todos os cidadãos. Segundo Cunha et al. (2004) a justiça pode ser 

analisada segundo duas categorias: objetividade e a subjetividade. A justiça objetiva de 

uma organização está relacionada com a aderência ou não determinados critérios 

normativos. A justiça subjetiva está relacionada com a perceção que os trabalhadores 

têm das decisões tomadas. Uma decisão organizacional pode ser objetivamente justa à 

luz de um determinado critério normativo, mas ser percecionada como injusta pelos 
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profissionais que são por ela afetados. Assim, para que esta situação não ocorra, o 

pagamento deve ser justo e igualitário relativamente a quem trabalha dentro e fora da 

organização. E ainda deve ser suficiente para as despesas do estilo de vida, possibilitar 

benefícios tais como assistência médica, feriados pagos, férias anuais, seguro de 

desemprego e recompensas e ainda permitir estabilidade, (Locke, 1984).De acordo com 

Fernandes (1991), se o salário for positivamente vivido reforça a motivação e 

reconhecimento, mas se for vivido negativamente, reforça a crítica à política da empresa 

e estraga a existência das boas relações com os chefes e com os colegas.  

Segundo Hespanhol (1996), a capacidade que determinada quantidade de dinheiro tem 

para satisfazer as necessidades, diminui à medida que nos deslocamos das necessidades 

fisiológicas ou de segurança para outras de nível superior na hierarquia das 

necessidades. Isto significa que, o dinheiro pode contribuir para a satisfação das 

necessidades fisiológicas, de segurança e até sociais mas quando a natureza das 

necessidades se relaciona com a autoestima, reconhecimento ou auto atualização, o 

dinheiro deixa de assumir relevância para a sua satisfação.  

De acordo com as pesquisas de Nunes e Vala (2007),a remuneração só constitui um 

bom motivador para o desempenho se os trabalhadores compreenderem uma relação 

direta entre o que recebem e os seus resultados propriamente ditos. Na enfermagem, o 

exercício profissional é de grande responsabilidade, pelo que a baixa remuneração é 

indicada como factor relevante de insatisfação. O estudo de Castro (2011), também 

apresenta como justificação para os fatores que influenciam negativamente a satisfação 

dos enfermeiros a atual política laboral que, face à atual conjuntura económica nacional, 

tem restringido o acesso dos enfermeiros a vínculos de longo prazo e a baixa 

remuneração. Outro estudo realizado por Schmidt e Dantas (2006), sobre a qualidade de 

vida no trabalho dos enfermeiros, que exercem funções em unidades do bloco cirúrgico 

em quatro hospitais de londres, sob a ótica da satisfação, chegaram também a conclusão 

que a remuneração foi considerada como fonte de menor satisfação entre os 

trabalhadores, enquanto o domínio status profissional, o de maior satisfação. 

Para Seco (2000), as organizações procuram atrair os colaboradores com recompensas 

não monetárias que facilitam a vida diária, uma vez que apesar de o dinheiro ainda ser 

considerado um instrumento poderoso para conquistar os trabalhadores e manter a sua 

performance e produtividade, não é por si só, suficiente. Podemos também observar 
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isso, no estudo de Batista et al. (2005), onde verificou que a remuneração não é o fator 

principal para a motivação no trabalho. Além disso, notou a existência de outros fatores 

que motivam o enfermeiro a permanecer no trabalho, tais como, fazer o que gosta, 

estabilidade profissional, compromisso com a população, valorização do serviço, entre 

outros. 

O trabalho, em si mesmo, é outro possível determinante da satisfação, visto que poderá 

fazer parte de uma função motivadora rica (Cunha et al., 2007). Segundo Fernandes 

(1991),o trabalho em si mesmo e a atribuição de responsabilidade a um profissional 

para melhor desempenho da sua função, são fatores de satisfação pessoal e 

rentabilidade. A entrega e aceitação de responsabilidade atua, a longo prazo, como fator 

motivador da satisfação pessoal e profissional. Podemos observar isso, num estudo de 

Castro (2011),os enfermeiros com cargos acrescidos, que exigem deles outras 

competências, responsabilidades de decisão e uma maior especificidade no trabalho, 

apresentam maior satisfação profissional e uma menor disposição para deixar o seu 

trabalho. 

O trabalho em si encontra-se relacionado com as características que são valorizadas 

pelos profissionais, ou seja, um trabalho que corresponda aos seus interesses pessoais e 

seja significativo, que valorize experiências e habilidades, onde haja harmonia, 

integração interpessoal, possibilidade de crescimento, diversidade de atribuições, 

clareza de papéis, responsabilidade, estímulo para aquisição de novos conhecimentos, 

sentimento de realização, sucesso e ausência de fadiga física, contribuiu para a 

satisfação no trabalho (Locke, 1984). 

As perspetivas de carreira ou promoção dizem respeito à oportunidade de crescimento e 

sucesso. Devem ser justas, claras e de acordo com a vontade dos profissionais, uma vez 

que nem todos querem ser promovidos pois implica aumento de responsabilidade, 

(Locke, 1984).São consideradas também, outra causa de satisfação, uma vez que estão 

relacionadas com a remuneração, o estatuto e o prestígio (Cunha et al., 2007). De 

acordo com os mesmos autores, cabe as organizações evitar perspetivas de carreiras 

irrealistas nos seus trabalhadores, uma vez que poderá levar a insatisfação. Além disso, 

também lhes compete, proporcionar um plano de desenvolvimento de carreiras, de 

forma a favorecer o aumento da satisfação. De acordo com Eskildsen et al. (2004), os 
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trabalhadores que progrediram na carreira apresentavam maior índice de satisfação 

profissional. 

O estilo de chefia ou supervisão é considerado outra das causas de satisfação. De acordo 

com Martins (2003), no mundo do trabalho, o superior hierárquico, é um ponto de 

referência importante para a maior parte dos profissionais e pode ser uma das fontes de 

recompensas ou de sanções. Assim, as relações com o chefe podem contribuir para a 

satisfação do trabalho e bem-estar psicológico ou, pelo contrário, podem ser fonte de 

stress e de tensão. 

Segundo Cunha et al. (2007), existem características relevantes dos supervisores como 

o relacionamento e o estilo de liderança participativo que parecem contribuir para 

orientação dos trabalhadores. De acordo com Seco (2000), “ um bom líder deverá ser, 

acima de tudo, um excelente condutor de pessoas e de equipas de trabalho”. Assim, um 

profissional que mantenha um bom relacionamento com o supervisor tem maior 

probabilidade de se sentir satisfeito com o seu trabalho (Zeki et al., 2009). 

Relativamente, aos colegas de trabalho, sendo eles do mesmo nível hierárquico ou não, 

a sua importância para a satisfação encontra-se relacionado com a possibilidade dos 

trabalhadores desenvolverem a sua função num contexto social agradável e gratificante. 

No estudo de Seixas (2009), demonstrou-se que os enfermeiros estavam satisfeitos no 

que diz respeito às relações interpessoais. Além disso, um ambiente humano pode servir 

como fonte de apoio e bem-estar relacionais (Cunha et al.,2007). Em contrapartida, 

segundo Morrison (2008), os trabalhadores que mantêm relações interpessoais negativas 

com os colegas de trabalho estavam significativamente menos satisfeitos e 

apresentavam menor comprometimento organizacional, tendo por isso maior 

probabilidade de abandonar o seu emprego. 

As condições físicas e ambientais do trabalho também são relevantes como 

determinantes da satisfação e como tal não devem ser esquecidas. Estas compreendem 

os recursos disponíveis (tempo, dinheiro, equipamentos, suporte, entre outros), as 

condições físicas (ruído, ventilação, humidade, temperatura, entre outros) e a segurança, 

para realização do trabalho eficazmente (Locke,1984). Segundo (Herzberg 1996 cit. p. 

Cunha et al., 2007), as condições físicas e ambientais do trabalho só interferem com a 

satisfação a partir do momento em que se tenham degradado até um ponto abaixo do 

qual seja impossível ignorá-las.  
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No trabalho dos enfermeiros, as condições de trabalho têm sido consideradas 

inadequadas e a explicação desta situação está relacionada com as especificidades do 

ambiente e atividades doentias executadas, causando desgaste físico e emocional, baixa 

remuneração e o desprestígio social (Marziale, 2001). Segundo Matos (2009), os 

resultados da sua pesquisa por dimensões da satisfação demonstram que os enfermeiros 

se encontram menos satisfeitos com as condições de trabalho e também com a 

remuneração.  

2.5 Consequências da Satisfação Profissional 

Estar ou não estar satisfeito no trabalho é algo que acarreta consequências tanto para os 

profissionais como para as organizações. Deste modo, encontramo-nos perante duas 

perspetivas: a perspetiva humanitária, em que refere que o trabalhador deverá ser 

tratado com justiça e respeito e a perspetiva utilitária, que indica que, a satisfação 

profissional pode originar determinados comportamentos por parte do profissional que 

afetam o funcionamento organizacional (Pereira, 2010). 

Segundo Cunha et al. (2007), existem quatro opções de comportamentos por parte do 

profissional em relação à insatisfação com o trabalho. Uma opção é a saída ou o 

abandono da organização definitivamente. Outra opção trata-se da voz, ou seja, os 

trabalhadores permanecem na organização mas exprimem o seu descontentamento e 

sugerem algumas mudanças. A opção lealdade significa permanência na organização 

por parte trabalhador com comportamento passivo mas leal a organização. E por fim, a 

negligência, onde a permanência na organização e no trabalho demonstra desinteresse 

generalizado por parte do profissional.  

Outras formas de se manifestar a insatisfação profissional por parte do trabalhador 

encontram-se refletidos ao nível da produtividade, absentismo, rotatividade, 

comportamentos de cidadania organizacional, saúde e bem-estar e na satisfação do 

utente. 

Satisfação e Produtividade 

A ligação entre satisfação e produtividade é interessante, segundo Spector (2005) 

existem duas explicações, a primeira é que a satisfação resulta em desempenho, isto é, 

quando as pessoas gostam do seu trabalho empenham-se mais e como consequência têm 

um melhor desempenho. A outra explicação, segundo o autor, é que quando as pessoas 
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têm um bom desempenho, elas tendem a beneficiar-se e os benefícios poderão aumentar 

a satisfação. Deste modo, podemos salientar o seguinte: um empregado feliz deve ser 

um empregado mais produtivo (Spector, 1997). De acordo com Cunha et al. (2007), 

parece existir controvérsia em torno desta relação, os resultados de investigações não 

apoiam esta associação, pois trabalhadores mais satisfeitos não são necessariamente os 

mais produtivos. 

Satisfação e Absentismo 

A relação entre a satisfação no trabalho e o absentismo tem sido apoiada 

empiricamente, o absentismo tem sido visto como um comportamento disfuncional 

resultante de um desajuste entre as necessidades do profissional e as exigências do seu 

ambiente de trabalho. De acordo com Cunha et al. (2007) é aceite a existência de uma 

relação inversa, em que as pessoas mais (menos) satisfeitas apresentam menor (maior) 

índice de absentismo. Contudo, deve ser feita uma ressalva, no caso de o trabalhador 

poder ausentar-se do trabalho por motivos alheios à sua vontade, e independentemente 

do seu nível de satisfação. Segundo as pesquisas de Silva e Marziale (2000),com o 

objetivo identificar o índice de absentismo por doença entre os trabalhadores de 

enfermagem de um hospital universitário. Concluiu que os índices de absentismo por 

doença entre os trabalhadores de enfermagem da instituição estudada apresentam-se 

elevados, salientando a necessidade de realizar estudos em cada local de trabalho, com o 

objetivo de detetar problemas específicos de cada setor e planear soluções.  

Segundo Cunha et al. (2007), a satisfação influencia diretamente a motivação para a 

presença no local de trabalho e o próprio comportamento organizacional, assim sendo, 

embora haja outras causas do absentismo, a satisfação é um preditor importante. Esta 

informação é relevante para as organizações, uma vez que, o absentismo acarreta uma 

redução de eficiência para as mesmas, além disso, implica um acréscimo de custos 

resultantes, da necessidade de deslocar outros trabalhadores, para suprir a falta dos 

absentistas e ainda quebras de produção e qualidade da mesma, não surpreendendo, que 

as organizações se mostrem preocupadas com o absentismo (Spector, 1997). Na 

situação específica dos enfermeiros, acarreta um impacto acrescido não só na 

produtividade, mas também na desorganização dos serviços, gerando insatisfação e 

sobrecarga nos restantes colegas, diminuindo, consequentemente, a qualidade dos 

cuidados prestados (Silva e Marziale, 2000). De acordo com isto, a satisfação 
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profissional deverá ser um fator relevante a estar presente pelas organizações que 

pretendem reduzir o absentismo. 

Satisfação e Rotatividade 

Tal como acontece com o absentismo, a satisfação no trabalho também pode ser 

considerada um preditor da rotatividade (turnover). Segundo Borda e Norman (1997), o 

absentismo e a intenção de abandono podem ser considerados antecedentes do turnover. 

Embora a intenção de sair seja relevante como indicador de turnover organizacional, 

não é a única causa da rotatividade. Neste sentido, segundo Spector (2005), estudos 

demonstram que funcionários insatisfeitos têm maior probabilidade de se demitir do que 

os satisfeitos, embora haja outros fatores de influência. Angerami (2000), ao estudar a 

permanência dos enfermeiros no trabalho apontou como razões de permanência o 

gostarem da profissão, embora o seu trabalho não seja reconhecido e seja mal 

remunerado. Segundo o autor, o abandono está relacionado com motivos pessoais e 

familiares. A liderança, as oportunidades de desenvolvimento pessoal e de carreira, os 

“atrativos” criados por outras empresas e também a necessidade de mudar por razões 

familiares, são alguns dos motivos que justificam a rotatividade (Cunha et al., 2007).  

Poeira (2009), ao estudar os fatores determinantes da rotatividade externa dos 

enfermeiros verificou que a rotatividade em enfermagem surge da necessidade de 

adquirir novas competências profissionais e de desenvolver um trabalho mais 

desafiante. Por um lado, a contratação e a remuneração são de extrema importância para 

explicar o fenómeno em causa, especialmente para o grupo de enfermeiros contratados. 

Por outro lado, os dados de satisfação profissional indicam que o tipo de chefia e o 

regime de avaliação que permitem uma progressão na carreira são a razão fundamental 

para a mobilidade dos enfermeiros do quadro. 

Outro estudo sobre rotatividade foi efetuado por Medeiros et al. (2010), onde analisou 

também as causas de rotatividade de médicos e enfermeiros. Trata-se de um estudo 

quantitativo-qualitativo que identificou 31 equipas em 25 municípios, sendo o índice de 

rotatividade estabelecido por ano, de 1999 até 2005, e por categoria profissional. Em 

1999 e 2000, não houve rotatividade de médicos e enfermeiros. Em 2002, a rotatividade 

de médicos foi de 5,9%; em 2003, de 32,1%; em 2004, de 25,8% e, em 2005, de 64,5%. 

Quanto aos enfermeiros, em 2001, a rotatividade foi de 27,3%; em 2002, de 47%; em 

2003, de 17,8%; em 2004, de 41,9% e, em 2005, de 22,6%. A análise de conteúdo das 
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entrevistas semiestruturadas realizadas com sete médicos e sete enfermeiros apontou 

como principais causas de rotatividade a precarização do vínculo de trabalho, a 

fragmentação da formação, o estilo de gestão autoritário, a ausência de vínculo com a 

comunidade e más condições de trabalho. 

O estudo de Ferreira (2011), também revelou que a qualidade na prestação de cuidados 

e a satisfação com o superior hierárquico são dimensões da satisfação com papel 

importante também na explicação do turnover. 

A rotatividade resulta em perda de bons profissionais pelas organizações e em custos 

que lhe estão associados (Michaud, 2000). Segundo o autor, estes custos são muito 

elevados para as organizações, seja em termos monetários, seja no impacto sobre os 

profissionais que permanecem na organização em resultado do esforço que têm de 

despender. 

Satisfação e Comportamentos de Cidadania Organizacional 

O comportamento de cidadania organizacional é um comportamento que se encontra 

para além do dever do trabalhador, ou seja, é o comportamento que não é exigido pelos 

membros da organização, mas que é essencial para a sobrevivência e eficácia 

organizacional. Exemplos desse comportamento inclui ajudar os colegas de trabalho, 

proteger a organização de infortúnios como roubos e vandalismo, fazer sugestões 

construtivas, desenvolvimento de capacidades e competências, elogiando a organização 

no exterior (George e Jones, 2004).  

As consequências da satisfação podem ser alargadas aos comportamentos de cidadania 

organizacional. Os trabalhadores mais satisfeitos e com afeto positivo apresentam com 

mais frequência comportamentos de cidadania organizacional, ou seja, tenderão a ser 

mais prestáveis independentemente de o comportamento de ajuda fazer parte das suas 

obrigações profissionais (Rego, 2002 cit. p. Cunha et al., 2007). 

Saúde e Bem-estar 

Não há consenso sobre a relação entre a satisfação no trabalho e a saúde do trabalhador. 

Pressupõe-se que altos índices de insatisfação no trabalho produzam altos níveis de 

sofrimento mental, podendo causar doenças relacionadas com o trabalho como o stress 

ocupacional, doenças cardíacas, alergias, enxaquecas e burnout. Estas por sua vez vão 

levar a que ocorra um aumento do desgaste emocional, afastando o profissional do seu 



Satisfação profissional dos enfermeiros do bloco operatório da ULS de Matosinhos 

Graciete Fernandes, 2012 

 
23 

local de trabalho como mecanismo de defesa ao stress. Um estudo dos enfermeiros nos 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia e Alemanha demonstrou que 41% dos 

enfermeiros estavam insatisfeitos com os seus empregos e 22% planeavam abandoná-

los em menos de um ano; a explicação para este facto confirma a relação entre o stress 

no local de trabalho e a moral dos enfermeiros, satisfação profissional, compromisso 

para com a organização e intenção de abandono (Ordem Enfermeiros, 2007). Em 

compensação, trabalhadores satisfeitos têm baixos índices de absentismo, adotam 

atitudes mais positivas perante a vida e são mais saudáveis (Martins et al., 2007). 

Segundo pesquisas de Martinez et al. (2003), com o objetivo de identificar se a 

satisfação com aspetos psicossociais no trabalho está associada à saúde dos 

trabalhadores, demonstrou que a satisfação no trabalho está associada à saúde dos 

trabalhadores nos seus aspetos “saúde mental” e “capacidade para o trabalho”, 

comprovando assim a importância dos fatores psicossociais em relação à saúde e bem-

estar dos trabalhadores.  

Outro estudo de Gomes et al. (2009), sobre o stress ocupacional em enfermeiros 

portugueses pretendia avaliar como fontes de stress, o burnout, os problemas de saúde 

física, a satisfação e a realização profissional, demonstrou que 30% dos enfermeiros 

apresentavam experiências significativas de stress e 15% apresentavam problemas de 

exaustão emocional. As análises de regressão múltipla apontaram maior capacidade 

preditiva das dimensões de stress na exaustão emocional, na saúde física, na satisfação e 

na realização profissional. As análises comparativas mostraram maiores problemas de 

stress e reações negativas do trabalho nas mulheres, nos enfermeiros mais novos e com 

menor experiência, nos trabalhadores com contratos a prazo, nos profissionais que 

realizam trabalho por turnos e nos que trabalham mais horas. 

O bem – estar, a saúde do trabalhador, a satisfação com o trabalho e os níveis de QTV 

(Qualidade de Vida no Trabalho) devem ser indicadores da qualidade da gestão dos 

profissionais. Lino (2004) estudou a QTV ligada à satisfação profissional dos 

enfermeiros, os resultados do seu estudo mostram que as enfermeiras encontravam-se 

satisfeitas com o status profissional, a interação, a remuneração, os requisitos do 

trabalho e as normas organizacionais. Além disso, encontrou-se uma correlação 

significativa entre os domínios qualidade de vida e os componentes da satisfação 

profissional. Relativamente à análise da perceção e estado de vida e trabalho, os 
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resultados mostram que são indicadores potenciais da qualidade de vida e satisfação 

profissional. 

Satisfação e Utentes 

A satisfação dos utentes é, atualmente, considerada como um objetivo fundamental dos 

serviços de saúde e tem vindo a ocupar um lugar importante na avaliação da qualidade 

dos mesmos. Mais especificamente sabe-se que a satisfação dos utentes está associada à 

satisfação profissional, ou seja, a qualidade do serviço prestado aos utentes pode ser 

perturbado pelas atitudes e comportamentos dos trabalhadores. Por isso não se devem 

descurar as consequências da satisfação profissional sobre a satisfação dos utentes.  

Podemos verificar isso através da afirmação de Edvardsson et al. (1994, pp. 162 cit. p. 

Cunha et al., 2007), fundador da Federal Express: “Acreditamos que a satisfação dos 

clientes começa com a satisfação dos empregados. É por isso que aderimos fortemente à 

filosofia “pessoas-serviço-lucro”. (...) Se colocarmos os nossos empregados em 

primeiro lugar, eles entregarão um serviço impecável e o lucro será um resultado 

natural.” 

Os serviços são o sector, nomeadamente a área da saúde, onde é visível o impacto da 

satisfação dos trabalhadores sobre a satisfação dos clientes. 

Perante a forte componente de interação humana e o carácter intangível dos mesmos, a 

elevada qualidade dos serviços prestados aos clientes depende fortemente da atuação 

dos trabalhadores que com ele se relacionam. A explicação desta relação de satisfação 

entre empregados e clientes pode ser demonstrada na Figura 3, através da roda da 

qualidade (Heskett, 1987, pp.196 cit p. Cunha et al., 2007). 
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Fonte: Heskett (1987 cit. p. Cunha et al. 2007) 

Figura 3: Roda da qualidade  

 

A interpretação da roda da qualidade pode ser efetuada do seguinte modo: quando os 

empregados se sentem satisfeitos no trabalho, ficam mais motivados; a maior motivação 

produz um nível de qualidade de serviço que ultrapassa as expectativas dos clientes; 

esta superação de expectativas resulta numa maior satisfação dos clientes e, 

consequentemente, num maior volume de vendas; esta melhoria nas vendas origina 

melhores recompensas e condições materiais, donde advém maior satisfação dos 

empregados, iniciando-se assim a repetição do ciclo. 

É importante salientar que, os indivíduos mais satisfeitos com a sua organização tendem 

a transmitir uma melhor imagem da mesma ao exterior. Desta forma, contribuem para a 

reputação da organização e consequentemente para uma maior adesão por parte dos 

clientes na utilização dos produtos e serviços e ainda maior facilidade no recrutamento 

de potenciais candidatos (Cunha et al., 2007).  

De acordo com o estudo de Santos (2007), sabe-se que a satisfação dos utentes está 

associada à utilização de cuidados de saúde, à efetividade das terapêuticas e ao estado 

geral de saúde. Por outro lado, a satisfação profissional surge como o resultado afetivo 

da motivação no trabalho, tendo consequências em termos do desempenho no trabalho 

e, portanto, sendo fundamental para o desenvolvimento dos cuidados de saúde. A 

satisfação profissional nos serviços de saúde está associada à qualidade e resultados, 

que, como se disse, estão relacionados com a satisfação dos utentes. Os dois conceitos: 
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satisfação dos utentes e satisfação profissional estão, interligados, influenciando-se 

mutuamente e afetando todo o funcionamento do sistema de saúde. Consequentemente, 

a melhoria contínua dos cuidados de saúde deve ter em conta a satisfação dos seus 

utentes e a dos seus profissionais. 

Outro estudo realizado por Falcão et al. (2004), que pretendia conhecer a satisfação dos 

utentes em relação à componente relacional dos enfermeiros, assim como a satisfação 

profissional obteve como conclusão geral que a satisfação dos utentes é elevada assim 

como a satisfação da equipa de enfermagem. Além disso, demonstra também que a 

satisfação dos utentes, assim como a satisfação profissional no contexto de saúde e 

especificamente na enfermagem, enquanto atividade de prestação de cuidados, constitui 

um elemento essencial na avaliação da qualidade na assistência ao utente dos serviços 

de saúde. 

2.6 A Enfermagem e a Satisfação no Trabalho 

A enfermagem é tão antiga como a existência do homem. Segundo Collière (1999), os 

cuidados de enfermagem na idade antiga não pertenciam a um ofício e muito menos 

ainda a uma profissão. Diziam respeito a qualquer pessoa que ajudava outra a garantir o 

que lhe era necessário para a sua sobrevivência. De acordo com a autora, durante anos, a 

prática de cuidados estiveram ligados à atividade da mulher, pois é a mulher que dá à 

luz, que tem o cargo de tomar conta de tudo o que mantém a vida quotidiana mesmo nos 

pormenores. Segundo a prespetiva histórica de Nunes (2003), a enfermagem foi assim 

evoluindo e o aparecimento da enfermagem moderna surge em 1860 com Florence 

Ninghtingale. Foi com esta enfermeira que foram dados os primeiros passos na 

formação dos enfermeiros na Europa. Em Portugal, a enfermagem continuou no entanto 

à responsabilidade de um grupo indiferenciado de pessoas aos quais se juntavam grupos 

de religiosas. Nas últimas duas décadas do seculo XIX surgiram cursos para formação 

de enfermeiros. Os cuidados de enfermagem começaram a referir-se a um trabalho 

técnico-assistencial. Na década de 30 do séc. XX, apesar da instituição do Estado Novo, 

deu-se início ao movimento sindical e houve uma reivindicação sobre os riscos corridos 

pelos enfermeiros devido à falta de proteção da sua integridade física. Mais tarde, 

sugeriu-se a elaboração de um Código Profissional de Enfermagem integrado num 

Código da Saúde. Nessa altura foi também criado um período trimestral de trabalho 

noturno. A década de 40 trouxe a criação de alguns cursos de aperfeiçoamento em 
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determinadas áreas da Enfermagem. O Decreto-lei nº 31:913 de 12 de Março de 1942 

estabeleceu que a Enfermagem só podia ser exercida por mulheres solteiras ou viúvas 

sem filhos. E Proibiu-se o exercício público da profissão a quem não tivesse um 

diploma. Nos anos 50, realizou-se uma nova reestruturação do ensino da enfermagem. 

O curso geral de enfermagem passou a ter três anos e as escolas passaram a ter 

autonomia técnica e administrativa. Apesar do número considerável de escolas que 

existia, o número de diplomados não era elevado. A pouca consideração social e os 

baixos salários foram os principais motivos apontados para a falta de profissionais. Nos 

anos 60, surge o fim da proibição do casamento das enfermeiras, dá-se nova 

reestruturação do ensino de Enfermagem e a estruturação das carreiras. Em 1968 foi 

criada a Associação Portuguesa de Enfermeiros. Nos anos 70, o Decreto-lei 414/71 de 

27 de Setembro legisla sobre a reforma dos serviços de saúde. Em 1973 realizou-se o I 

Congresso Nacional de Enfermagem, onde se defendeu a integração do ensino da 

Enfermagem no sistema educativo nacional e no Ensino Superior, bem como a defesa 

do estatuto profissional. Foi ainda criado o Curso de Promoção de Auxiliares de 

Enfermagem a Enfermeiro que permitiu que a profissão se constituísse com um único 

nível de formação. No final da década assistiu-se a uma valorização financeira e social 

dos enfermeiros e em 1979 foi criado o Serviço Nacional de Saúde (SNS), consagrando 

o direito à saúde como um bem universal e gratuito. Nos anos 80, aparece o Decreto-lei 

305/81 sobre o Diploma da Carreira de Enfermagem que veio autorizar uma carreira 

única para todos os enfermeiros e definiu cinco categorias profissionais, entre as quais 

enfermeiro especialista. Já nos finais da década (1988), o Decreto-lei nº 480/88 de 23de 

Dezembro integrou o Ensino da Enfermagem no Sistema Educativo Nacional, no 

subsistema Politécnico. Esta alteração transformou o curso em bacharelato. A década de 

90 trouxe importantes conquistas aos enfermeiros, o regime de trabalho passou a ser de 

35 horas semanais, tendo como opção o regime de horário acrescido de 42 horas 

semanais. Além disso, o Decreto-Lei nº 437/91 de 8 de Novembro veio definir uma 

nova Carreira da Enfermagem, em que os enfermeiros passam a ter três áreas de 

atuação: prestação de cuidados, gestão e assessoria. Surgiram também os primeiros 

mestrados em Ciências de Enfermagem e Doutoramentos. Cinco anos mais tarde é 

publicado o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) através do 

Decreto-lei nº 161/96 de 4 de Setembro. Este documento veio regulamentar a profissão. 

http://www.ordemenfermeiros.pt/AEnfermagem/Documents/REPE.pdf
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Finalmente, o Decreto-lei nº 104/98 de 21 de Abril permitiu a criação da Ordem dos 

Enfermeiros como associação profissional de direito público que promove a 

«regulamentação e disciplina da prática de Enfermagem». Este novo enquadramento da 

profissão permitiu, que em 1999 a formação em Enfermagem passasse a ser assegurada 

pelo Curso de Licenciatura em Enfermagem (quatro anos), com um acréscimo 

significativo de competências ao nível da gestão de serviços de saúde, formação e 

investigação em Enfermagem. No século XXI, primeira década, foi a década de 

afirmação da Ordem dos Enfermeiros enquanto entidade que regula o exercício da 

enfermagem portuguesa. Além disso, na sequência da assinatura da Declaração de 

Bolonha ainda em 1999, nesta década ocorre uma reestruturação de todo o Ensino 

Superior. Em 2009, surge uma alteração na carreira de enfermagem, segundo o Decreto-

lei nº 247/2009 de 22 de setembro 2009, no artigo 7 do capítulo III, a carreira de 

enfermagem estrutura-se nas seguintes categorias: enfermeiro e enfermeiro principal. 

Apesar das dificuldades encontradas pela enfermagem portuguesa no seu percurso, hoje 

em dia é importante salientar o estatuto socioprofissional que conseguiu alcançar nas 

últimas décadas. 

A enfermagem é uma profissão que ao longo dos tempos sofreu muitas mudanças no 

sentido de ir ao encontro das necessidades dos indivíduos. É fundamental a sua 

importância na área da saúde, pois cada vez mais, as exigências são maiores, não só 

devido ao desenvolvimento da tecnologia e conhecimento, mas também porque cada 

vez mais o doente tem um papel ativo no seu processo de doença e terapêutica, o nível 

de competição entre profissionais é também elevado. Além disso, atualmente vivemos 

num momento com grandes dificuldades e restrições do ponto de vista socioeconómico 

e financeiro, que vão influenciar o futuro próximo. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de Setembro de 1996, a enfermagem é a 

profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao 

ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital e aos grupos sociais em que ele está 

integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.  

A realidade do trabalho dos enfermeiros é bastante diferente da de outros profissionais 

de saúde nas organizações hospitalares. O enfermeiro é um profissional de saúde que 

presta cuidados globais aos doentes, além disso, diferencia-se dos trabalhos dos outros 

http://www.ordemenfermeiros.pt/AEnfermagem/Documents/Preambulo%20DL%20104_98.pdf


Satisfação profissional dos enfermeiros do bloco operatório da ULS de Matosinhos 

Graciete Fernandes, 2012 

 
29 

profissionais porque o seu trabalho é contínuo, desgastante, exaustivo e desenvolvido a 

partir de uma relação interpessoal muito próxima com o doente a quem presta cuidados 

(Silva et al., 2009). Segundo Ferreira e Sousa (2006), por todas estas razões e olhando a 

partir dos seus efeitos, os autores referem que a enfermagem é considerada uma 

profissão de alto risco devido ao desgaste físico e emocional a que os profissionais estão 

sujeitos, podendo provocar nestes alguma insatisfação. As situações que surgem com 

mais frequência, provocadas pela insatisfação, são as doenças profissionais, acarretando 

desinteresse pela profissão, absentismo, passividade e rotatividade a par de custos 

acrescidos. 

As organizações hospitalares, especificamente na área do bloco operatório, são 

caracterizadas por uma forte diferenciação tecnológica, associada a profissionais 

altamente qualificados e especializados, dos quais depende a realização de tarefas, 

exigindo um esforço de coordenação e interdependência, onde a responsabilização pela 

coordenação do trabalho está centrada nos próprios profissionais, havendo necessidade 

de responder de forma eficaz e eficiente às diferentes necessidades e desafios a que 

estão sujeitos (Parreira, 2005). No que diz respeito à equipa de enfermagem do bloco 

operatório, possui características próprias de uma unidade fechada com rigorosas 

técnicas asséticas, exercendo atividades de responsabilidades fundamentais que vão 

desde a aquisição, manuseamento e manutenção de equipamentos específicos, à 

assistência ao doente no pré, intra e pós-operatório. Atividades estas, muitas vezes 

consideradas de pequena importância no aspeto individual, mas que são no entanto 

decisivas pois, se deixarem de ser executadas, poderão levar a insucessos das 

intervenções e colocar em risco a vida do doente. Observa-se que os profissionais de 

enfermagem do bloco operatório têm suportado cargas de trabalho cada vez maiores, 

com proporção inadequada de doentes por profissionais qualificados, turnos rotativos, 

baixa remuneração, manipulação de substâncias tóxicas e presença de fatores de risco 

inerentes ao ambiente do bloco, levando a uma situação conhecida como sobrecarga de 

trabalho. Como consequência desta situação, tem-se um alto grau de frustração e 

insatisfação em relação ao trabalho (Oler et. al., 2005). Segundo Pegado (2010), o bloco 

operatório tem custos fixos elevados apenas por si só, isso deve-se às instalações 

próprias, ao equipamento específico e ao pessoal diferenciado que nele trabalha. A 

gestão assenta também, segundo o autor, na promoção de um ambiente de trabalho 
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favorável e de condições de trabalho cada vez melhores para os profissionais e na sua 

satisfação profissional. Desta forma, é fácil compreender que a satisfação no trabalho 

dos enfermeiros assume uma posição importante, pois é sabido que um profissional só 

se motiva quando se sente estimulado para isso. Quando um profissional se encontra 

satisfeito e motivado apresenta uma sensação de bem-estar, consequentemente uma 

melhor qualidade de vida, produzindo por isso mais e com mais qualidade na prestação 

dos cuidados necessários (Cura e Rodrigues, 1999).  

Perante este cenário, é importante que se faça avaliação do trabalho dos enfermeiros. O 

profissional de enfermagem para se encontrar satisfeito deve apresentar-se num “estado 

emocional agradável ou positivo” e essa avaliação envolve a bagagem pessoal de 

valores e crenças (Carvalho e Lopes, 2006). Segundo os mesmos autores, isso só 

acontecerá quando o trabalhador se sentir realizado profissionalmente em relação às 

suas expectativas, às suas necessidades e aos seus valores, ou seja, quando o que recebe 

está de acordo com aquilo que esperava obter, nomeadamente: remuneração adequada, 

segurança, ambiente harmonioso no local de trabalho, amizade, valorização e 

reconhecimento profissional, para além da oportunidade de trabalhar em equipa. 

Em Portugal, a avaliação da satisfação sobre os profissionais de saúde, encontra-se 

presente na Lei de Bases da Saúde (Base XXX, alínea 2), publicada no Decreto-Lei 

48/90 de 24 de Agosto de 1990, juntamente com a satisfação dos utentes, a qualidade 

dos cuidados e a eficiente utilização dos recursos numa ótica de custo-benefício, 

perspetivada para a avaliação periódica do Serviço Nacional de Saúde. Além disso, 

segundo Graça e Sá (1999), a satisfação profissional é um indicador importante do 

clima organizacional e, mais do que isso um elemento determinante da avaliação do 

desempenho das empresas e organizações. 

Na mesma linha de pensamento, é importante que a questão da avaliação da satisfação 

profissional mereça a devida atenção pelas organizações, pois só se verificarão 

resultados superiores quando a intervenção for exercida ao nível direção, supervisão e 

gestão do próprio sistema de saúde (Lucas, 1984). 

A satisfação no trabalho dos enfermeiros constitui um indicador da qualidade dos 

cuidados prestados. Interessa por isso refletir e avaliar o grau de satisfação dos 

enfermeiros. É com base nos conhecimentos existentes e nos resultados obtidos em 
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estudos de investigação que se pode identificar as causas e as consequências, de forma a 

implementar medidas e transformações que desejamos quanto a satisfação no trabalho.  

São inúmeros os fatores que contribuem para a satisfação e a insatisfação no trabalho. 

Para Melo (2010), ao estudar a satisfação no trabalho dos enfermeiros também chegou à 

conclusão que os fatores que levam à satisfação no trabalho foram: gostar do que se faz, 

ser inserido numa proposta inovadora, reconhecimento pelo trabalho realizado, 

qualidade dos serviços prestados, apoio espiritual e relacionamento interpessoal no 

trabalho. E como fatores que levam à insatisfação foram: falta de integração entre os 

membros da equipa, sobrecarga de trabalho, baixos salários, desvalorização 

profissional, falta ou insuficiência de material e/ou equipamentos, normas e rotinas fora 

da realidade do serviço, falta de incentivo, falta de interação com outras unidades, 

pouco estímulo para o trabalho, falta de comunicação com a população sobre o 

conhecimento e as necessidades reais de utilização, falta de compromisso profissional 

dos colegas e desorganização dos serviços. Outro estudo, ao avaliar a satisfação, 

apontou como fatores que levam a insatisfação profissional do enfermeiro numa 

unidade de emergência de um hospital geral: o ambiente, o processo de trabalho e a 

estrutura organizacional (Carvalho e Lopes, 2006). Também Maia (2012), ao estudar a 

satisfação dos enfermeiros no setor público e privado, verificou insatisfação dos 

enfermeiros com o seu trabalho. E as dimensões com maior insatisfação foram os 

benefícios, recompensas e promoção. E aquelas onde se verificou maior satisfação 

foram o contexto de trabalho e relacionamento com os colegas/equipa. Ainda sobre os 

fatores determinantes da satisfação profissional, (Andrade, 2009),avaliou a satisfação 

profissional nos enfermeiros de pediatria. Os resultados das suas pesquisas 

demonstraram que termos globais, os enfermeiros de pediatria encontram-se 

moderadamente satisfeitos. Além disso, dos dezoito parâmetros avaliados sobre a 

realidade laboral, englobando aspetos relacionados com as características do trabalho, 

do indivíduo e da organização social, destacam-se como fatores determinantes da 

satisfação, por ordem decrescente de importância, a comunicação organizacional, o 

horário de trabalho, as condições físicas no trabalho, a autonomia e a remuneração. 

Relativamente aos fatores extrínsecos e intrínsecos da satisfação no trabalho, os 

resultados obtidos no estudo de Hespanhol (2008) estão de acordo com a Teoria da 

Higiene- Motivação sobre a satisfação profissional de Herzberg. Ao avaliar a satisfação 
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global e a satisfação com os diferentes aspetos do exercício da profissão de todos os 

profissionais do Centro de Saúde São João (CSSJ), em 2007 e comparação com 2001 e 

2006 o autor concluiu que a maioria dos profissionais parece estar satisfeita com o 

trabalho no CSSJ na sua globalidade. Além disso, verificou que os fatores intrínsecos do 

trabalho são as componentes da satisfação que os profissionais do CSSJ afirmaram 

provocar mais satisfação. Os fatores extrínsecos do trabalho são as componentes da 

satisfação que os profissionais disseram provocar mais insatisfação profissional.   

Os fatores intrínsecos e extrínsecos, também foram abordados por Cura e Rodrigues 

(1999). O seu estudo, com uma amostra de 91 enfermeiros do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, demonstrou que os enfermeiros se encontram 

satisfeitos nos aspetos intrínsecos (acompanhamento, reconhecimento e autonomia).Os 

enfermeiros da psiquiatria eram mais maduros, mais experientes com mais alto nível de 

satisfação; os enfermeiros de pediatria eram mais jovens, menos experientes e 

apresentavam um nível de insatisfação mais alto. 

Dada a natureza multidimensional da satisfação profissional, (Fontes, 2009), debruçou-

se sobre a satisfação profissional dos enfermeiros no serviço de cuidados intensivos 

versus serviço de medicina onde pretendia compreender até que ponto os locais de 

trabalho influenciam a Satisfação Profissional dos Enfermeiros. Neste estudo, a variável 

dependente é a satisfação profissional, tendo sido operacionalizada em sete dimensões: 

remuneração; condições de trabalho e saúde; segurança no emprego; relacionamento 

profissional/utente e equipa; autonomia/poder; status e prestígio; realização 

profissional, pessoal e desempenho organizacional. Os resultados que obteve confirmam 

uma proximidade com a “satisfação”. Os enfermeiros estão significativamente 

satisfeitos com dimensão estatuto e prestígio, realização profissional/pessoal, 

desempenho organizacional, relacionamento profissional/utente e equipa e apresentam-

se insatisfeitos com a remuneração.  

Outra dimensão da satisfação diz respeito às relações com os colegas. Seixas, (2009), ao 

estudar a satisfação profissional do enfermeiro do serviço de urgência, demonstrou, que 

os profissionais encontram-se de uma forma geral satisfeitos, sobretudo no que diz 

respeito às relações interpessoais. No entanto, a componente de promoção, organização 

e funcionamento do departamento e a remuneração são os fatores que levam a maior 

insatisfação dos enfermeiros. Outro estudo em que os enfermeiros se encontravam 
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satisfeitos com a dimensão das relações interpessoais, realização pessoal e profissional e 

insatisfeitos com as condições de trabalho e remuneração, foi realizado por Matos 

(2009). Além disso, neste estudo não se verifica relação estatística significativa entre a 

satisfação no trabalho dos enfermeiros generalistas e o vínculo à instituição, a categoria 

profissional, a idade, o tempo de experiência profissional, o tempo de exercício de 

funções no atual serviço e o género. Contudo, na dimensão das relações interpessoais há 

uma relação estatística significativa em que os homens apresentam um score superior às 

mulheres. 

Relativamente à dimensão autonomia da satisfação, esta foi considerada pelos 

enfermeiros como a componente mais importante no que se refere à satisfação 

profissional e o estatuto profissional foi considerado o menos importante no estudo 

(Silva, 2008). No entanto, os enfermeiros entendiam o estatuto profissional como sendo 

aquele que mais os influenciava na satisfação quanto ao seu trabalho atual, sendo a 

remuneração o que menos os influenciava. A satisfação real dos enfermeiros, 

profissionalmente, era maior com a componente Autonomia e menor com a componente 

Normas Organizacionais. A análise dos resultados permitiu apurar que o trabalho tinha 

significados distintos, originando as seguintes categorias: trabalho é o elemento central 

da vida; trabalho é gostar do que se faz, satisfação, realização e prazer; trabalho é o 

rendimento económico e trabalho é insatisfação. Como facilidades para a realização do 

trabalho noturno, foram citadas as categorias: ambiente de trabalho mais tranquilo; 

interação entre a equipe de enfermagem; a disponibilidade de tempo para a vida 

particular; o trabalho noturno como possibilidade de maior autonomia; e como 

possibilidade de qualificação da assistência de enfermagem. Como dificuldades no 

trabalho noturno, enumeraram as categorias: carência dos serviços de apoio; ausência de 

médico para cada unidade hospitalar; isolamento social e no trabalho; e o desgaste do 

enfermeiro causado pela realização do trabalho noturno. A autonomia foi realçada 

também no estudo de Silva et al. (2009), ao analisar quantitativamente a satisfação 

profissional dos enfermeiros que trabalham no período noturno em relação a seis 

componentes do trabalho (autonomia, interação, estatuto profissional, requisitos do 

trabalho, normas organizacionais e remuneração),estes obtiveram como resultados a 

autonomia como componente de maior nível de satisfação profissional e as normas 

organizacionais de menor nível. Ainda sobre a autonomia, outro estudo de Campos 
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(2005), sobre a satisfação da equipa de enfermagem do serviço de atendimento móvel às 

urgências, obteve como resultados: os enfermeiros gostam de trabalhar e estão 

satisfeitos com o trabalho no serviço de atendimento móvel às urgências; quanto ao 

nível de importância atribuída aos componentes da satisfação profissional, os 

enfermeiros consideraram a componente autonomia como a mais importante seguida da 

remuneração, interação, requisitos do trabalho, normas organizacionais e status 

profissional. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

No presente capítulo, pretende-se descrever a metodologia desta investigação, inicia-se 

pela justificação da temática a ser investigada, seguem-se os objetivos, a 

população/amostra a ser abordada, é ainda apresentado o instrumento de recolha de 

dados. Por último, apresentam-se as considerações de natureza ética e o tratamento 

estatístico dos dados. 

É na fase metodológica que o investigador determina os métodos que vai utilizar para a 

realização efetiva da sua investigação, ou seja, segundo Fortin (1999, pp.131) “ 

constitui a espinha dorsal sobre a qual virão enxertar-se os resultados da investigação”. 

As decisões metodológicas tomadas pelo investigador nesta fase são muito pertinentes 

para investigação pois possibilitam “(…) assegurar a fiabilidade e a qualidade dos 

resultados de investigação” (Fortin,1999, pp. 40).  

3.1 Justificação do Estudo 

É num contexto de um exigente ajustamento orçamental e de crise sistémica declarada 

na Zona Euro com introdução de reformas estruturais profundas a que estão sujeitos 

todos os portugueses e consequentemente todos os profissionais. Uma das estratégias e 

preocupação do Governo e do Ministério da Saúde é apenas a de se gastar menos no 

imediato, independentemente, de que a médio e a longo prazo, se venha a gastar mais 

(Rodrigues, 2007).  

É face a este cenário de múltiplas mudanças organizacionais, laborais cada vez mais 

exigentes e com progressões de carreira congeladas que surge a preocupação e 

motivação de investigação sobre as condições de trabalho dos enfermeiros e possíveis 

consequências para os utentes, ou seja, sabe-se que a satisfação dos utentes está 

associada à satisfação profissional.  

Para além disso, o elevado interesse em estudar a satisfação profissional tem cada vez 

mais importância nas organizações, visto que, é por intermédio do trabalho dos 

profissionais que se alcançam metas e se permanece competitivo no mercado. Com as 

organizações de saúde não é diferente, pois elas são altamente influenciadas pelo fator 

humano. O serviço de bloco operatório apresenta características peculiares, espera-se 

que os enfermeiros que trabalham nos blocos operatórios tenham conhecimento 

científico apurado, acompanhem a evolução das mudanças técnicas, tecnológicas e é um 
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contexto altamente especializado que não é tolerante ao erro humano. Tudo isto pode 

interferir na saúde dos trabalhadores seja a nível físico, mental, atitudes, comportamento 

profissional, social, com repercussões para a vida pessoal / familiar do indivíduo e das 

organizações. Isto significa que os serviços prestados na saúde são marcados pela 

ambiguidade, pois de um lado, há a satisfação de aliviar o sofrimento alheio e por outro 

lado, há a insatisfação com a sobrecarga de trabalho e as suas condições precárias que 

levam à exaustão física e mental. Traduzindo-se em baixa autoestima e perda pelo 

interesse pelo conforto do doente, desencadeando comportamentos que vão desde a 

disponibilidade, alegria, rapidez, eficiência, irritabilidade, desinteresse, mau humor e 

indelicadeza (Gallo, 2005). Parte-se também do pressuposto básico de que a satisfação 

influencia implicitamente ou explicitamente o desempenho/produtividade do 

profissional, ou seja, trabalhadores mais satisfeitos são também os mais produtivos 

(Cunha et al., 2007). Assim sendo, pode-se considerar que os profissionais são agentes 

que promovem a qualidade e a eficiência dos seus serviços, salientando que a satisfação 

profissional é um dos indicadores da qualidade dos cuidados prestados aos utentes e da 

avaliação do desempenho dos serviços de saúde tornando-se pertinente estudar este 

assunto. Embora se saiba que as condições de trabalho, a motivação e 

consequentemente o bem-estar dos profissionais de saúde (Martinez et al., 2003), têm 

sido colocados para segundo plano, ou mesmo descurados. É crucial que esta tendência 

seja alterada, pois para os gestores é fundamental que os seus colaboradores se 

encontrem satisfeitos de modo a obter ganhos com a sua atuação profissional. Será por 

isso necessário redefinir estratégias individuais de melhoria e recompensa, de forma a 

alocar recursos humanos e logísticos de modo mais eficiente, permitindo um impacto 

positivo na gestão da organização. Tal como Spector (1997) refere, as organizações 

devem reger-se por valores humanitários de forma a tratar dos seus profissionais com 

honra e respeito. Ainda segundo o mesmo autor, a satisfação no trabalho pretende medir 

o grau de disfunção existente entre o que a organização pretende dos seus profissionais 

e o que estes esperam da organização. Outra razão apresentada sobre a importância do 

tema satisfação profissional, é que os resultados obtidos no estudo poderão ser úteis 

para as organizações, pois permite-lhes aumentar o conhecimento contribuindo para 

melhorar as áreas problemáticas e para construção de uma cultura organizacional 

uniforme.  
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3.2 Objetivos 

Tendo como suporte teórico os estudos já realizados na área da satisfação profissional 

nomeadamente na área de enfermagem, verifica-se que é de extrema relevância os 

profissionais encontrarem-se satisfeitos no seu local de trabalho, pois são os elementos 

intangíveis que possibilitam a unicidade das organizações e a chave do sucesso. Cabe 

então, definir o objetivo geral e os específicos que se esperam alcançar com a 

elaboração deste estudo de investigação. Logo, o objetivo geral deve refletir a essência 

do problema e a ideia expressa no título do estudo de investigação. Os objetivos 

específicos depreendem-se do geral e devem estar desenhados para dar resposta a um 

aspeto que no seu conjunto vá de encontro ao objetivo geral (Vilelas, 2009). Como 

objetivo geral para esta investigação interessa: Avaliar a Satisfação Profissional dos 

Enfermeiros a Exercer Funções no Bloco Operatório da ULS de Matosinhos. Como 

objetivos específicos que se pretendem alcançar com esta investigação: 

 Identificar o grau de satisfação dos Enfermeiros que trabalham no bloco 

operatório da ULS Matosinhos. 

 Identificar os fatores que contribuem para uma maior satisfação dos Enfermeiros 

que trabalham no bloco operatório. 

 Identificar os fatores que contribuem para uma menor satisfação dos Enfermeiros 

que trabalham no bloco operatório. 

 Verificar se a satisfação dos Enfermeiros do bloco operatório em relação às 

dimensões da satisfação depende dos fatores sociobiográficos dos profissionais 

em estudo. 

 Identificar o grau de importância atribuída pelos enfermeiros do bloco operatório 

a cada um dos componentes da satisfação profissional (remuneração, promoção, 

supervisão, benefícios, reconhecimento, procedimentos, colegas, trabalho e 

comunicação). 

 Identificar a intenção de abandono dos enfermeiros do bloco operatório. 

 Identificar que dimensões da satisfação levam mais à intenção de abandono. 

3.3 Tipo de estudo 

“A cada tipo de estudo corresponde um desenho que especifica as atividades que 

permitirão obter respostas fiáveis às questões de investigação” Fortin (1999, pp.133). 
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Num estudo, o desenho de investigação é um plano lógico concebido pelo investigador 

com o intuito de obter respostas válidas às questões de investigação. Portanto, depois do 

tema do estudo definido e os objetivos traçados parece-nos que o tipo de estudo mais 

apropriado será um estudo exploratório-descritivo, pois procura-se explorar/descrever 

um conceito, fenómeno ou população. Assim,“ As investigações inserem-se em duas 

categorias: podem ser ou exploratórias- descritivas ou explicativas-preditivas (…) os 

estudos descritivos fornecem uma descrição dos dados, quer seja sob a forma de 

palavras, de números ou de enunciados descritivos de relações entre variáveis”(Fortin, 

1999, pp.135). A opção metodológica será uma abordagem quantitativa, uma vez que 

possibilita quantificar opiniões e informações para poderem ser classificadas e 

analisadas, ou seja, este método permite a colheita de dados observáveis e 

quantificáveis com o objetivo final de desenvolvimento e validação dos conhecimentos. 

3.4 População/Amostra em Estudo 

Um estudo implica por parte do investigador a definição de uma população, ou seja, de 

um número de elementos onde o investigador possa testar as suas questões de 

investigação. 

Segundo Fortin (1999, pp.41) “A população compreende todos os elementos (pessoas, 

grupos, objetos) que partilham características comuns, as quais são definidas pelos 

critérios estabelecidos para o estudo”. 

Assim, este estudo tem como contexto de análise os oitenta e seis enfermeiros que 

exercem funções no bloco operatório da ULS Matosinhos EPE, porque se encontram 

integrados numa área geográfica (região norte) acessível ao investigador e além disso a 

população partilha algumas características socioculturais com o investigador que 

poderão ser uma mais-valia na compreensão e execução do estudo de investigação.  

Posteriormente à definição da população que irá contemplar o estudo de investigação é 

necessário decidir sobre os critérios de seleção dos seus elementos, de forma a constituir 

a amostra. Para Fortin (2009, pp.312) “A amostra é a fração de uma população (…) 

deve ser representativa desta população (…) certas características conhecidas da 

população devem estar presentes em todos os elementos da amostra.” 

A amostra considerada foi de oitenta e três enfermeiros. Para tal, recorreu-se uma 

amostragem não probabilística, ou seja, utilizou-se uma amostragem de conveniência 
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“constituída por indivíduos facilmente acessíveis e que respondem a critérios de 

inclusão precisos” (Fortin, 2009, pp.321).Estamos, por isso, conscientes de que a 

amostra poderá conduzir erros e enviesamentos pois pode não traduzir de forma 

adequada os comportamentos, traços ou crenças dos enfermeiros que trabalham nesse 

serviço. 

3.5 Instrumento de Recolha de Dados 

Num estudo de investigação os instrumentos de recolha de dados, são muito pertinentes 

de forma a possibilitar ao investigador obter os dados necessários para alcançar os 

resultados pretendidos. Desta forma com o intuito de dar resposta às questões 

formuladas nesta investigação, a recolha de dados baseou-se num questionário dividido 

em duas partes e que se encontra no Anexo I. 

A primeira parte do questionário é constituída por questões relativa ao perfil 

sociobiográfico dos enfermeiros, ou seja, género, idade, habilitações académicas e ainda 

sobre dados relativos à situação profissional dos enfermeiros no seu local de trabalho, 

ou seja, tempo de serviço na profissão, tipo de vínculo, tempo de serviço no local onde 

trabalha, carga horária semanal, acumulação de funções fora da instituição, funções de 

gestão/chefia ou coordenação. Solicita-se ainda, aos enfermeiros a opinião sobre a 

intenção de abandono do serviço no último ano e bem como o modo como estes se 

sentem relativamente à profissão, instituição onde trabalha, serviço nacional de saúde e 

sector privado. Estas questões são apresentadas numa escala de Likert de 5 pontos, em 

que 1 significa “Nunca”; 2 “Quase nunca”; 3 “ Às vezes”; 4 “Muitas Vezes”; 5 

“Sempre”. 

No âmbito ainda da primeira parte é também pedido aos inquiridos que exprimam o seu 

parecer, através de questões abertas, sobre os fatores que contribuem para uma maior e 

para uma menor satisfação profissional bem como sugestões concretas e viáveis com 

vista à melhoria da satisfação dos profissionais no serviço de bloco operatório e 

consequentemente melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  

A segunda parte do questionário é constituída por um conjunto de questões fechadas 

onde se pretende avaliar a satisfação geral no trabalho dos enfermeiros do bloco 

operatório e também a satisfação atribuída a cada uma das diferentes dimensões, tal 

como podemos visualizar na Tabela 3. 
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Esta parte do questionário foi traduzida sem qualquer alteração a partir da versão 

original da escala JSS por dois tradutores independentes e foi comparada com traduções 

já efetuadas por Malheiro (2010). A versão original e as versões traduzidas foram 

comparadas e examinadas com o intuito de assegurar a validade do instrumento. Foi 

utilizada a escala de satisfação Job Satisfaction Survey (JSS) de Spector (1997), visto 

que se adequa aos conteúdos analisados bem como aos objetivos definidos para este 

trabalho de investigação. Além disso este autor, atualmente professor de Psicologia na 

Universidade da Florida do Sul, tem dedicado praticamente todos os seus estudos à área 

do comportamento humano nas organizações (satisfação, capacidade de decisão, stress, 

etc.) (Spector, 2007).O questionário JSS é constituído por trinta e seis itens para 

descrever nove aspetos do trabalho, cada item é pontuado numa escala de Likert de 1 a 

6; tendo como opção de resposta: 1 em que significa “Discordo totalmente”; 2 significa 

“Discordo moderadamente”; 3 significa “Discordo ligeiramente”; 4 significa “ 

Concordo ligeiramente”; 5 significa “Concordo moderadamente”; 6 significa 

“Concordo totalmente”, sendo que dezanove dos itens são invertidos. Os trinta e seis 

itens encontram-se organizados em nove subescalas/dimensões (cada subescala é 

constituída por quatro itens), nomeadamente: "Remuneração"; "Promoção"; 

"Supervisão"; "Benefícios"; "Reconhecimento"; “Procedimentos”; “Colegas”; 

“Trabalho” e “Comunicação”. Decorre de cada escolha, que as nove subescalas, ao 

serem constituídas por quatro itens, poderão variar de uma pontuação entre 4 e 24, e que 

no total das trinta e seis questões a pontuação poderá variar entre 36 e 216. No entanto, 

como algumas questões são apresentadas na forma negativa, torna-se necessário 

proceder a uma operação de reverse score, ou seja, uma pontuação de seis 

representando uma forte concordância com uma expressão colocada na forma negativa, 

corresponde na verdade a uma pontuação de um em termos de satisfação. Então, a todos 

os itens que estejam assinalados com “r” (forma negativa), deve ser aplicada uma 

operação simples que consiste na subtração de sete ao valor atribuído pelo respondente, 

obtendo-se a seguinte equivalência: 1=6; 2=5; 3=4; 4=3; 5=2; 6=1 (Spector, 1997). 
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Tabela 3: Descrição das dimensões da Satisfação no Trabalho 

Conceito Dimensões Fonte 
Coeficiente Alpha de 

Cronbach 

A Satisfação no 

Trabalho 

Remuneração - Satisfação com a 

remuneração dentro da organização 

Spector (1997) 

Em Blau (1999), o coeficiente 

Alpha de Cronbach foi 0,89. 

  

Em Malheiro (2010), o 

coeficiente Alpha de Cronbach 

foi 0.93.  

Promoção - Satisfação com as oportunidades 

de promoção 

Supervisão - Satisfação com o supervisor  

Benefícios - Satisfação com os benefícios 

extra 

Reconhecimento - Satisfação por ser 

reconhecido o bom desempenho 

Procedimentos - Satisfação com as regras e 

procedimentos de trabalho 

Colegas - Satisfação com os colegas 

Trabalho - Satisfação com o tipo de trabalho 

desempenhado 

Comunicação - Satisfação com a 

comunicação dentro da organização 

3.6 Procedimentos Formais e Éticos  

Sabemos que os princípios éticos deverão estar presentes em todo o processo de 

investigação por parte do investigador. Segundo Fortin (2009), quaisquer que sejam os 

aspetos estudados, a investigação deve orientar-se pelo respeito dos direitos da pessoa e 

pela sua beneficência. Desta forma, para assegurar que a recolha de informação se 

encontra em conformidade com os princípios éticos, foi efetuado um pedido por escrito 

e formal ao Conselho de Administração da Unidade Local de Matosinhos, EPE 

acompanhado de um exemplar do questionário, solicitando a sua autorização para a 

aplicação dos respetivos instrumentos de colheita de dados aos enfermeiros do bloco 

operatório da ULS. Depois deste primeiro contacto, foram contactados o enfermeiro 

chefe e o diretor do bloco operatório, com o intuito de explicar os objetivos e a 

pertinência desta investigação. 

Este trabalho de investigação só foi iniciado após o parecer favorável da comissão de 

ética da ULS de Matosinhos (Anexo II).  

Foram distribuídos oitenta e seis questionários pessoalmente a cada enfermeiro do bloco 

operatório da ULS de Matosinhos, sendo solicitado sinceridade no seu preenchimento e 

devolução. Além disso, antes de responder ao questionário, foram esclarecidos sobre os 

objetivos da investigação, os seus direitos quanto ao sigilo absoluto, anonimato e 
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proteção da imagem e ainda sobre o direito de recusar participar na pesquisa de 

investigação.  

Os dados foram colhidos na instituição em estudo no período de Março a Abril de 2012.   

Após confirmação da participação no estudo procedeu-se pessoalmente à recolha dos 

questionários. 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Para análise das perguntas fechadas utilizou-se o programa informático Statistical 

Package for the Social Sciences – IBM
®

 SPSS
®

 for Windows, versão 19.0. 

Numa primeira fase, com vista a descrever e a caracterizar a amostra em estudo, foi 

feita uma análise descritiva dos dados em função da natureza das variáveis em estudo. 

Calcularam-se as seguintes medidas: frequências absolutas (número de casos válidos – 

N.º); frequências relativas (percentagem de casos válidos - %); estatísticas descritivas de 

tendência central (média, mediana e moda); de dispersão (desvio padrão); e ainda, os 

valores extremos (mínimo e máximo). Nas questões de resposta múltipla, as 

percentagens de resposta apresentadas (% de casos), são relativas ao total de casos 

válidos. A exploração numérica dos dados foi acompanhada, sempre que considerado 

pertinente, de representações gráficas (Pestana e Gageiro, 2008). 

Numa segunda fase, foi testada a consistência interna das nove subescalas/dimensões do 

questionário JSS, utilizando o Alpha de Cronbach (α), (Tabela 4) e calculados os 

valores determinados pela soma das classificações dos itens por subescala (Spector, 

1997). 

Tabela 4: Valores de Alpha de Cronbach (), para a consistência interna 

 

Fonte: Hill e Hill (2000) 

Por fim, após avaliação, da assimetria e da curtose (através dos respetivos coeficientes), 

e da normalidade dos fatores (por aplicação do teste não paramétrico de Kolmogorov - 

Smirnov – K – S, com correção de Lilliefors), atendendo a que os pressupostos de 

normalidade não foram verificados, procedeu-se à aplicação de testes não paramétricos. 

Para a comparação de grupos independentes, ou não relacionados, utilizou-se os testes 

de Mann-Whitney e Kuskal-Wallis sempre que se apresentavam, dois ou mais do que 

dois grupos à comparação, respetivamente. Havendo a indicação de existência de 

diferenças significativas, procedeu-se à sua identificação por comparação par-a-par, 

aplicando o teste de Mann-Whitney. Adicionalmente, realizou-se quando considerado 
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adequado, uma análise de correlação entre variáveis de interesse por aplicação do 

coeficiente de correlação de Spearman (Maroco, 2007). 

Todos os testes foram aplicados com um grau de confiança de 95 %, exceto quando 

devidamente assinalado. 

Para análise das perguntas abertas foi efetuada a técnica de análise do conteúdo. 

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações, sendo possível fazer inferências dos dados para os seus 

contextos. Assim, segundo o mesmo autor, a informação obtida pelos enfermeiros em 

estudo sobre alguns fatores que contribuem para uma maior ou uma menor satisfação 

profissional no momento atual e a apresentação de sugestões concretas e viáveis com 

vista à melhoria da satisfação dos profissionais do serviço, foi agrupada em categorias, 

onde se contabilizou a incidência dos conteúdos e a sua frequência. A informação 

obtida foi depois anexada ao restante questionário.  

Na análise de resultados da escala JSS, optou-se por um tratamento mais conservador, 

seguindo as indicações de Spector (1997), uma vez que a escala já foi devidamente 

validada pelo autor.  

 

4.1 Caracterização Sóciodemográfica da Amostra 

Dos profissionais inquiridos a larga maioria da amostra é do sexo feminino 83 %, sendo 

17% do sexo masculino (Tabela 5). Têm em média, cerca de 40,0 (± 7,0) anos de idade, 

variando entre os 27 e os 58 anos, tendo cerca de 58 % dos inquiridos idades 

compreendidas entre os 35 e os 45anos. A habilitação literária mais frequente entre os 

indivíduos da amostra correspondia à Licenciatura/Bacharelato 83 %, sendo que 

aproximadamente 17 % têm Especialidade/Mestrado. A especialidade mais frequente 

foi a “Médico- Cirúrgica” (n=6) (Saúde Comunitária e Reabilitação, n = 1). Quanto aos 

mestrados (n = 6), variavam entre “Medicina Tradicional Chinesa”, “Informática 

Médica”, etc. Relativamente ao tempo de serviço como enfermeiro(a), em média, 

exercem a profissão há cerca de 17,0 (± 6,8) anos, variando entre os 1.5 e os 34.5 anos, 

sendo que cerca de metade dos indivíduos da amostra exerce a profissão entre 10 a 20 

anos (51 %). A maioria tem como vínculo à instituição a pertença ao quadro de pessoal 
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do hospital (51 %) e contrato individual de trabalho (40%). Dos que têm outro tipo de 

vínculo, seis têm vínculo com a Função pública e um contrato a termo certo. Em média, 

trabalhavam no local atual há cerca de 11,0 (± 6,4) anos, variando entre os 0.3 e os 29.3 

anos. Praticamente a totalidade dos indivíduos da amostra trabalha no atual local há 20 

ou menos anos (93 %). A maioria tem uma carga horária semanal de 35h (74 %) e 40h 

(25 %). Por fim constata-se que aproximadamente dois terços dos enfermeiros 

inquiridos acumulam funções fora da instituição em que trabalham (65 %). A larga 

maioria não exerce atualmente, qualquer função de direção/chefia/coordenação (94 %). 

 

Tabela 5: Características sociodemográficas dos enfermeiros da amostra (n = 83) 

  Frequências 

Características Sociodemográficas nº % 

Género (n=83)     

Feminino 69 83.1% 

Masculino 14 16.9% 

Idade (n=83)     

< 35 anos 19 22.9% 

35 a 45 anos 48 57.8% 

> 45 anos 16 19.3% 

Média: 40,0 (±7,0) anos 

Amplitude de idades:  27 a 58 anos 

Habilitações (n=83)     

Licenciatura/Bacharelato 69 83.1% 

Especialidade/Mestrado 14 16.9% 

Tempo de serviço na profissão de enfermagem (anos) (n=83)     

< 10 anos 12 14.5% 

10 a 20 anos 42 50.6% 

> 20 anos 29 34.9% 

Média: 17,0 (±6,8) anos 

Amplitude:  1.5 a 34.5 anos 

Tipo de vínculo à instituição (n=83)     

Quadro de pessoal do hospital 42 50.6% 

Contrato individual de trabalho 33 39.8% 

Outra 8 9.6% 

Tempo de serviço no local onde trabalha atualmente (anos) (n=83)     

< 10 anos 36 43.4% 

10 a 20 anos 41 49.4% 

> 20 anos 6 7.2% 
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  Frequências 

Características Sociodemográficas nº % 

Média: 11,0 (±6,4) anos 

Amplitude:  0,3 a 29,3 anos 

Carga horária semanal (horas) (n=83)     

35h 61 73.5% 

40h 21 25.3% 

45h 1 1.2% 

Acumula funções fora desta instituição? (n=83)     

Sim 54 65.1% 

Não 29 34.9% 

Exerce atualmente funções de direção, chefia ou coordenação? (n=83)     

Sim 5 6.0% 

Não 78 94.0% 

 

Relativamente às intenções de abandono no último ano (Tabela 6), apura-se que, de uma 

forma geral, os enfermeiros da amostra, nunca ou quase nunca tinham pensado nas 

questões apresentadas. 

Tabela 6: Estatísticas descritivas (ordenadas por ordem descendente da média) para a questão “Nos 

últimos doze meses, alguma vez pensou seriamente em:” (n = 83) 

Nos últimos 12 meses, alguma vez pensou 

seriamente em: 

Estatísticas Descritivas 

nº Média Mediana Dp Mín. Máx. 

Concorrer ou pedir transferência para outra 

instituição ou serviço 
83 1.9 1.0 1.2 1.0 5.0 

Pedir licença sem vencimento 83 1.9 1.0 1.1 1.0 5.0 

Pedir a demissão do lugar do quadro ou a 

rescisão do contrato 
83 1.4 1.0 0.8 1.0 4.0 

Pedir aposentação antecipada 83 1.4 1.0 1.0 1.0 5.0 

Escala: 1= Nunca a 5= Sempre 

      
(Tabela 7), os enfermeiros da amostra “escolheriam o serviço onde se encontram a 

trabalhar” (média = 3.7). Apura-se ainda, que quase nunca escolheriam o sector privado 

como principal empregador (média = 2.3) e quase nunca escolheriam exclusivamente a 

atividade independente e liberal (média = 2.2). 
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Tabela 7: Estatísticas descritivas (ordenadas por ordem descendente da média) para a questão “Se tivesse 

oportunidade, neste momento escolheria:” (n = 83): 

Se tivesse oportunidade, neste momento 

escolheria: 

Estatísticas Descritivas 

nº Média Mediana Dp Mín. Máx. 

O mesmo serviço onde me encontro a 

trabalhar 
83 3.7 4.0 1.1 1.0 5.0 

O serviço Nacional de Saúde como 

principal empregador 
83 3.2 3.0 1.3 1.0 5.0 

A mesma profissão/carreira 83 2.9 3.0 1.3 1.0 5.0 

Outra instituição para local de trabalho 83 2.8 3.0 1.1 1.0 5.0 

O sector privado como principal 

empregador 
83 2.3 2.0 1.1 1.0 5.0 

Exclusivamente a atividade independente e 

liberal 
83 2.2 2.0 1.2 1.0 5.0 

Escala: 1= Nunca a 5= Sempre  

       

Da análise de conteúdo das respostas às questões abertas, obtivemos que entre os fatores 

positivos que contribuem para uma maior satisfação profissional (Anexo III) destacam-

se os seguintes: “Boa equipa e bom ambiente organizacional” (35 %); “Reconhecimento 

do desempenho e profissional” (20 %); “Gostar da profissão/realização profissional” 

(18 %) e “Gostar da área do bloco” (17 %) (Figura 4). 
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Figura 4: Principais fatores positivos que contribuem para uma maior satisfação profissional, no momento 

atual. 

 

Por outro lado, relativamente aos principais fatores negativos que contribuem para uma 

menor satisfação profissional (Anexo III) destacam-se os seguintes: “Baixa 

remuneração” (56 %); “Falta de progressão na carreira” (27 %) e “Falta de respeito pela 

profissão” (23 %) (Figura 5). 

 

Figura 5: Principais fatores negativos que contribuem para uma menor satisfação profissional, no 

momento atual. 

 

Por fim, na apresentação de sugestões concretas e viáveis com vista à melhoria da 

satisfação dos profissionais do serviço de bloco (Figura 6), os enfermeiros da amostra 

salientaram as seguintes: “Aumento salarial/Recompensas/SIGICS” (43 %); “Melhor 
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planificação do trabalho” (26 %); “Maior Reconhecimento/Responsabilidade 

/Valorização” (24 %); “Possibilidade de integrar outra especialidade no bloco” (22 %); 

“Maior proatividade da chefia/Mudança” (21 %) e “Mais formação em serviço” (21 %). 

 

Figura 6: Principais sugestões concretas e viáveis com vista à melhoria da satisfação dos profissionais do 

serviço de bloco. 

 

4.2 Estudo Psicométrico do Questionário sobre Satisfação no Trabalho (Job 

Satisfaction Survey – JSS) 

4.2.1 Consistência Interna Questionário sobre Satisfação no Trabalho  

De forma a permitir a comparação entre as dimensões do JSS e as restantes variáveis 

deste estudo, foram construídas nove subescalas/dimensões (fatores), tendo os seus 

valores (scores) sido calculados a partir da soma dos itens que os constituíam, variando 

assim entre um mínimo de 4 e um máximo de 24, sendo 14 o ponto médio, replicando 

os procedimentos adotados pelo autor no desenvolvimento da escala original (Spector, 

1997). 

A fiabilidade/fidelidade do instrumento em estudo foi verificada através da análise da 

consistência interna. Na Tabela 8 estão representadas as principais estatísticas 

descritivas e valores da consistência interna para as subescalas do JSS. Neste estudo no 

que diz respeito à escala de “Satisfação Global” os valores da consistência interna 
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(Alpha de Cronbach), entre a versão original e a versão deste estudo foi, 

respetivamente, α = 0.91; α = 0.82. 

Verifica-se que os valores da consistência interna (Alpha de Cronbach) das nove 

subescalas variam entre 0.82 (boa consistência) e 0.36 (fraca consistência). 

Relativamente às subescalas “Supervisão” (α = 0.82, α = 0.82; versão original e versão 

do estudo, respetivamente), “Trabalho” (α = 0.78, α = 0.77; versão original e versão do 

estudo, respetivamente), “Reconhecimento” (α = 0.76, α = 0.74; versão original e versão 

do estudo, respetivamente), registam os valores mais altos da consistência interna. Por 

outro lado, as subescalas “Promoção” (α = 0.73, α = 0.36; versão original e versão do 

estudo, respetivamente), “Benefícios” (α = 0.73, α = 0.42; versão original e versão do 

estudo, respetivamente), “Remuneração” (α = 0.75, α = 0.49; versão original e versão 

do estudo, respetivamente), registam valores muito baixos da consistência interna. A 

explicação para este facto pode estar relacionada com a utilização de uma amostra de 

dimensão reduzida quando comparada com a versão original do autor.  

Sabendo que o número de observações são um fator que influencia a variabilidade 

observada (quanto menor a dimensão da amostra maior será  a estimativa da sua 

vari ncia) é assim de esperar que instrumentos de medida com um maior número de 

itens tenham valores de α superiores e de erro padrão inferiores aos instrumentos com 

um menor número de itens (Brown, 2001). 

Outra razão poderá encontrar-se relacionada com o facto dos inquiridos não terem 

interpretado corretamente as questões apresentadas. Assim sendo, como estas três 

dimensões (Promoção, Benefícios e Remuneração) apresentam um Alpha de Cronbach 

muito baixo, não sendo por isso consistentes, temos de ser cautelosos na atribuição da 

relevância aos dados obtidos para o nosso estudo. No entanto, pode fazer-se uma 

salvaguarda desta informação, uma vez que através da análise das questões de resposta 

aberta, verifica-se que duas destas três dimensões se encontram no topo dos fatores 

mencionados que contribuem para uma menor satisfação (Baixa Remuneração: 57.7% e 

Falta de Progressão na Carreira: 26.8%). Desta forma, verifica-se que tanto a 

remuneração como a falta de progressão são dois fatores que levam à insatisfação dos 

enfermeiros.   

De uma forma geral, verifica-se no que diz respeito à satisfação geral no trabalho dos 

enfermeiros pelos resultados obtidos (média= 108.8) que estes, não se encontram 
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satisfeitos, nem insatisfeitos, já que o valor médio seria 110,5. Relativamente, às 

dimensões da satisfação, verifica-se que os enfermeiros estão mais satisfeitos com o 

“Trabalho” (média = 19.0) e os “Colegas” (média = 15.8). Por outro lado, os 

enfermeiros encontram-se mais insatisfeitos com a “Remuneração” (média = 6.5); a 

“Promoção” (média = 7.4) e os “Benefícios” (média = 9.6). Além disso, verifica-se que 

em 7 das 9 dimensões da satisfação apresentam valores abaixo do ponto médio, o que 

significa que existe alguma insatisfação nos enfermeiros do bloco operatório. 

  

Tabela 8: Estatísticas descritivas (dimensões ordenadas por ordem decrescente da média) e consistência 

interna (Alpha de Cronbach), relativas ao JSS: 

Dimensões JSS N Média (±Dp) 
N.º de 

itens 

Alpha de 

Cronbachª 
Mín. Máx. 

Satisfação Global 83 108.8 (±18.0) (36) 36 (0.91) 0.82 53 168 

Trabalho 83 19.0 (±3.5) (4) 4 (0.78) 0.77
b
 4 24 

Colegas 83 15.8 (±3.4) (4) 4 (0.60) 0.62
b
 5 24 

Procedimentos 83 13.7 (±3.8) (4) 4 (0.62) 0.62
b
 4 24 

Supervisão 83 13.4 (±4.9) (4) 4 (0.82) 0.82 4 24 

Comunicação 83 13.1 (±4.0) (4) 4 (0.71) 0.66
b
 4 23 

Reconhecimento 83 10.4 (±4.0) (4) 4 (0.76) 0.74 4 22 

Benefícios 83 9.6 (±3.4) (4) 4 (0.73) 0.42 4 18 

Promoção 83 7.4 (±3.1) (4) 4 (0.73) 0.36
b
 4 19 

Remuneração 83 6.5 (±3.3) (4) 4 (0.75) 0.49 4 15 

a  Os valores entre parêntesis referem-se à escala original (Spector, 1985) e os valores a negrito referem-se à 

escala utilizada neste estudo. 

b Valores estandardizados do Alpha de Cronbach. 

Dp = Desvio padrão; Mín. = Valor mínimo e Máx. = Valor máximo 

 

4.2.2 Validade de Constructo 

A validade de constructo do instrumento foi verificada através do coeficiente de 

correlação de Spearman entre cada uma das subescalas do JSS (Tabela 9). Assim, 

apura-se a existência de uma associação significativa (p < 0,01) entre todas as 

subescalas e a escala total, exceto para a dimensão “Procedimentos”. As principais 
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associações entre as subescalas são: "Remuneração" e "Reconhecimento” (r = 0,467);  

"Reconhecimento” e "Supervisão" (r = 0,430); “Colegas” e “Comunicação“ (r = 0,376) 

e “Reconhecimento” e “Comunicação” (r = 0,365). 

Tabela 9: Valores do coeficiente de correlação de Spearman entre as subescalas do JSS: 

Dimensões - JSS 
T
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Remuneração .524** 1 

        Promoção .458** .301** 1 

       Supervisão .595** .233* .246* 1 

      Benefícios .478** .287** 0.194 0.187 1 

     Reconhecimento .767** .467** .275* .430** .307** 1 

    Procedimentos 0.194 -0.002 -0.139 -0.081 0.025 0.163 1 

   Colegas .533** 0.138 .254* .226* 0.192 .250* 0.019 1 

  Trabalho .411** 0.105 0.135 -0.054 0.056 .310** 0.194 .319** 1 

 Comunicação .564** 0.118 0.079 .318** 0.21 .365** 0.022 .376** 0.204 1 

Coeficiente de correlação de Spearman (** p < 0.01) 

 

4.3 Análise das Subescalas do Questionário sobre Satisfação no Trabalho 

(Job Satisfaction Survey – JSS) de acordo com as Características 

Sóciodemográficas. 

Na Tabela 10 apresentam-se os valores da média e respetivos desvios padrão para cada 

subescala do JSS em função das características sóciodemográficas. Os resultados 

evidenciam que em relação à dimensão "Benefícios", foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas para o “Género” (p = 0.041); “Idade” (p = 0.030); 

“Tempo de serviço na profissão de enfermagem” (p = 0.002) e “Tempo de serviço no 

local onde trabalha” (p = 0.012). Relativamente ao género, os indivíduos do sexo 

feminino manifestaram estar significativamente menos insatisfeitas em relação à 

dimensão "Benefícios" (média = 9.9) do que os indivíduos do sexo masculino (média = 

8.2). Quanto à idade, verifica-se que os indivíduos com mais de 45 anos de idade 

(média = 11.4) apresentam níveis de satisfação em relação à dimensão "Benefícios" 
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significativamente superiores aos indivíduos com menos de 35 anos (média = 8.1). 

Relativamente ao “Tempo de serviço na profissão de enfermagem”, os indivíduos com 

mais de 20 anos de tempo na profissão, atribuíram níveis de satisfação em relação à 

dimensão "Benefícios" (média = 11.3) significativamente superiores aos que tinham 20 

ou menos anos na profissão (média = 8.9). De igual forma, quanto ao “Tempo de 

serviço no local onde trabalha”, os indivíduos com mais de 20 anos atribuíram níveis de 

satisfação em relação à dimensão "Benefícios" (média = 12.7) significativamente 

superiores aos que tinham 20 ou menos anos no local de trabalho atual (média = 10). 

Por fim verificou-se ainda que em relação à dimensão "Procedimentos", foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas para as “Habilitações” (p = 

0.040), verificando-se que os indivíduos da amostra com “Especialidade/Mestrado” 

atribuíram níveis de satisfação em relação à dimensão "Procedimentos" (média = 15.7) 

significativamente superiores aos que tinham “Licenciatura/Bacharelato” (média = 

13.3). 
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Tabela 10: Comparação da média (desvio padrão) das subescalas do JSS de acordo com as características sóciodemográficas: 

 

Dimensões - JSS 

Variáveis Sóciodemográficas 

Remuneraçã

o 
Promoção Supervisão Benefícios Reconhecimento Procedimentos Colegas Trabalho Comunicação 

Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) 

Género *                   

Feminino (n=69) 6.6 (±3.3) 7.3 (±2.9) 13.0 (±4.7) 9.9 (±3.6) a 10.7 (±3.9) 14.1 (±3.6) 15.7 (±3.4) 19.1 (±3.7) 13.3 (±3.8) 

Masculino (n=14) 6.4 (±3.4) 8.1 (±4.2) 15.4 (±5.0) 8.2 (±2.0) b 8.9 (±3.9) 11.9 (±4.5) 16.5 (±3.3) 18.3 (±2.5) 11.9 (±4.5) 

Idade **                   

< 35 anos (n=19) 5.2 (±1.6) 6.8 (±2.7) 13.7 (±4.3) 8.1 (±3.3)b 10.9 (±4.3) 12.9 (±3.2) 15.4 (±3.6) 18.5 (±4.4) 13.5 (±3.7) 

35 a 45 anos (n=48) 6.6 (±3.3) 7.7 (±3.5) 13.5 (±5.1) 9.6 (±3.3)a,b 9.6 (±3.8) 13.8 (±4.1) 15.9 (±3.5) 19.3 (±3.1) 12.7 (±3.9) 

> 45 anos (n=16) 7.9 (±4.1) 7.4 (±2.2) 12.6 (±4.9) 11.4 (±3.2) a 12.1 (±3.7) 14.4 (±3.6) 15.9 (±2.9) 18.5 (±3.7) 13.7 (±4.5) 

Habilitações *                   

Licenciatura/Bacharelato (n=69) 6.6 (±3.3) 7.5 (±3.1) 13.5 (±4.2) 9.7 (±3.4) 10.7 (±3.8) 13.3 (±3.7) b 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.3) 13.1 (±3.9) 

Especialidade/Mestrado (n=14) 6.4 (±3.6) 7.1 (±3.0) 12.7 (±7.4) 9.4 (±3.8) 8.9 (±4.5) 15.7 (±4.0) a 15.4 (±4.8) 18.1 (±4.5) 13.0 (±4.5) 

Tempo de serviço na profissão de enfermagem (anos) **  

< 10 anos (n=12) 5.8 (±2.2) 6.3 (±2.4) 11.9 (±5.4) 7.7 (±3.9) b 10.6 (±4.7) 13.7 (±3.5) 14.2 (±3.3) 17.7 (±5.1) 12.2 (±3.2) 

10 a 20 anos (n=42) 6.6 (±3.5) 7.6 (±3.6) 13.9 (±4.7) 8.9 (±3.2) b 9.8 (±3.8) 13.9 (±4.1) 16.1 (±3.7) 19.5 (±3.1) 13.2 (±4.0) 

> 20 anos (n=29) 6.7 (±3.4) 7.6 (±2.5) 13.2 (±4.9) 11.3 (±2.8) a 11.1 (±3.9) 13.4 (±3.6) 16.1 (±2.9) 18.7 (±3.3) 13.3 (±4.3) 

Tipo de vínculo à instituição **  

Quadro de pessoal do hospital (n=42) 6.6 (±3.5) 7.4 (±3.0) 13.1 (±5.0) 10.2 (±3.6) 10.0 (±4.0) 14.4 (±4.5) 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.6) 12.8 (±4.1) 

Contrato individual de trabalho 6.3 (±3.1) 7.4 (±3.5) 13.4 (±4.0) 8.9 (±3.1) 10.2 (±3.6) 13.2 (±3.0) 15.8 (±3.5) 18.5 (±3.8) 13.0 (±3.9) 
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Dimensões - JSS 

Variáveis Sóciodemográficas 

Remuneraçã

o 
Promoção Supervisão Benefícios Reconhecimento Procedimentos Colegas Trabalho Comunicação 

Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) 

(n=33) 

Outra (n=8) 7.3 (±3.0) 7.6 (±2.7) 14.4 (±7.5) 9.5 (±3.9) 12.8 (±5.2) 12.1 (±1.2) 15.4 (±5.0) 20.1 (±2.0) 14.5 (±4.0) 

Tempo de serviço no local onde trabalha atualmente (anos) **  

< 10 anos (n=36) 6.3 (±3.4) 7.7 (±3.7) 13.3 (±4.7) 8.6 (±3.5) b 10.1 (±4.0) 13.7 (±3.8) 15.7 (±3.7) 18.8 (±3.8) 13.1 (±4.1) 

10 a 20 anos (n=41) 6.1 (±2.5) 7.1 (±2.6) 13.3 (±5.1) 10.0 (±3.3) b 10.5 (±4.0) 13.5 (±3.9) 15.7 (±3.2) 19.1 (±3.1) 12.7 (±3.7) 

> 20 anos (n=6) 10.5 (±5.0) 8.2 (±2.2) 14.5 (±5.2) 12.7 (±2.0) a 10.8 (±3.9) 15.2 (±3.7) 17.2 (±3.7) 19.0 (±5.1) 15.5 (±4.6) 

Carga horária semanal (horas) *  

35h (n=61) 6.7 (±3.4) 7.2 (±2.7) 13.2 (±5.2) 9.8 (±3.6) 10.4 (±4.2) 13.9 (±3.9) 15.5 (±3.5) 18.8 (±3.8) 12.8 (±4.1) 

40h (n=21) 6.0 (±2.9) 8.0 (±4.1) 13.9 (±3.9) 9.1 (±3.0) 10.3 (±3.5) 13.1 (±3.4) 16.7 (±3.2) 19.0 (±2.7) 13.6 (±3.6) 

a,b Grupo homogéneos de acordo com o teste Mann-Whitney, a 95% de confiança 

* Resultados de acordo com o teste de Mann-Whitney, a 95% de confiança (a variável "carga horária semanal" só tinha 1 resposta, por isso foi retirada da análise) 

** Resultados de acordo com o teste Kruskal-Wallis, a 95% de confiança 
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4.4 Intenção de Abandono 

Foi utilizada a Regressão Linear Múltipla (Multiple Regression Analysis) com seleção 

de variáveis Enter, de forma a obter um modelo parcimonioso que permitisse predizer a 

“Intenção de Abandono” em função das dimensões do JSS, variáveis independentes 

(Hair et al., 1998). 

Todos os testes foram aplicados com um grau de confiança de 95 %, exceto quando 

devidamente assinalado. 

4.4.1 Regressão Linear Múltipla para Predizer o Impacto das Dimensões da 

“Satisfação Profissional” (variáveis independentes) na “Intenção de Abandono” 

(variável dependente). 

A Regressão Linear Múltipla com seleção de variáveis Enter foi utilizada para obter um 

modelo que permitisse predizer a “Intenção de abandono” (variável dependente) em 

função das dimensões da “Satisfação profissional”, variáveis independentes. 

Analisaram-se os pressupostos do modelo (Anexo IV), nomeadamente o da distribuição 

normal, homogeneidade e independência dos erros. Os dois primeiros pressupostos 

foram validados graficamente e através do teste de Kolmogorov - Smirnov e o 

pressuposto da independência foi avaliado com a estatística de Durbin-Watson (todos os 

d ≈ 2). Utilizou-se o VIF( Variance Inflaction Factor) para diagnosticar a 

multicolinearidade (todos os VIF´s < 5) (Maroco, 2007). 

A regressão linear múltipla (Tabela 11) permitiu identificar as variáveis 

“Reconhecimento” (β = -0,31; t (73) = -2,5; valor-p < 0,05), “Colegas” (β = -0,23; t(73) 

= -2,1; valor-p < 0,05)  e “Trabalho” (β = - 0,21; t(73) = -1,9; valor-p < 0,01) como 

preditores significativos da “Intenção de abandono”. A variável “Trabalho” é 

marginalmente significativa, mas optou-se por incluir esta variável no modelo. Este 

modelo é altamente significativo e explica uma proporção baixa da variabilidade da 

“Intenção de abandono” (F (9,73) = 4.345; p < 0,001; R2 ajustado = 0,27). 

Conclui-se assim, que uma maior satisfação profissional, nomeadamente para as 

dimensões “Reconhecimento”, “Colegas” e “Trabalho”, devido aos valores negativos 

dos seus coeficientes de regressão, contribuem significativamente para explicar uma 

menor “Intenção de Abandono” da profissão. 
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Tabela 11: Resultados da análise de regressão linear múltipla, destinada a avaliar o poder preditivo da 

"Satisfação profissional" na "Intenção de abandono" 

 

Coeficientes não 

estandardizados 

Coeficientes 

estandardizados 

t p Variáveis independentes B 

Erro 

padrão Beta 

(Constante) 3.90 0.51 
 

7.7 0.000 

Remuneração 0.02 0.02 0.07 0.7 0.508 

Promoção 0.00 0.03 -0.01 -0.1 0.954 

Supervisão -0.02 0.02 -0.10 -0.8 0.406 

Benefícios -0.02 0.02 -0.10 -0.9 0.347 

Reconhecimento -0.06 0.02 -0.31 -2.5 0.014 

Procedimentos 0.01 0.02 0.02 0.2 0.811 

Colegas -0.05 0.02 -0.23 -2.1 0.044 

Trabalho -0.04 0.02 -0.21 -1.9 0.058 

Comunicação 0.02 0.02 0.08 0.7 0.475 

Variável dependente: Intenção Abandono         

R
2
 Ajustado = 0,27           
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo, pretendemos proceder à discussão dos resultados, tendo em conta os 

objetivos definidos para este estudo. Assim, neste ponto serão destacados os resultados 

que consideramos mais relevantes no estudo e, nesse sentido, vamos realizar uma 

reflexão crítica de forma a proceder à sua confrontação com o enquadramento teórico e 

outros estudos realizados. 

A análise da amostra do presente estudo mostra-nos que a larga maioria é constituída 

por enfermeiros do sexo feminino 83 %, sendo 17% do sexo masculino. Esta 

predominância de elementos do sexo feminino no estudo pode ser explicada pela 

tendência histórica da profissão. Segundo Collière (1999), os cuidados de enfermagem 

na idade antiga não pertenciam a um ofício e muito menos ainda a uma profissão. 

Diziam respeito a qualquer pessoa que ajudava outra a garantir o que lhe era necessário 

para a sua sobrevivência. De acordo com a autora, durante anos, a prática de cuidados 

estiveram ligados à atividade da mulher, pois é a mulher que dá à luz, que tem o cargo 

de tomar conta de tudo o que mantém a vida quotidiana mesmo nos pormenores. 

Comprova-se pela análise de dados, de uma forma geral, os enfermeiros do bloco 

operatório, não se encontram satisfeitos, nem insatisfeitos (média= 108.8). Este 

resultado vai de encontro ao estudo efetuado por Fontes (2009), em que em termos de 

satisfação global os enfermeiros apresentavam-se nem satisfeitos, nem não satisfeitos. 

Uma questão de investigação pretendia identificar os fatores que contribuem para uma 

maior satisfação dos enfermeiros que trabalham no bloco operatório, ao analisar os 

resultados comprova-se que os fatores positivos que contribuem para uma maior 

satisfação profissional destacam-se a “Boa equipa e bom ambiente organizacional” (35 

%); o “Reconhecimento do desempenho e profissional” (20 %); o “Gostar da 

profissão/realização profissional” (18 %) e o “Gostar da área do bloco” (17 %). 

Relativamente a importância atribuída às dimensões da satisfação, verifica-se que, de 

uma forma geral, os enfermeiros encontram-se mais satisfeitos com o “Trabalho” 

(média = 19.0) e os “Colegas” (média = 15.8). Estes resultados vão de encontro à 

revisão da literatura, que refere a importância de um ambiente humano como fonte de 

apoio e bem-estar relacionais (Cunha et al.,2007). Para os mesmos autores, assim como 

para Batista et al. (2005) e Angerami (2000),o trabalho em si mesmo, ou seja, o gostar 

do que se faz é outro possível determinante da satisfação, visto que poderá fazer parte 
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de uma função motivadora rica. De um modo geral, sobressaem os fatores psicossociais 

do trabalho (Martinez et al. 2003), centrado nas relações e nas pessoas. Além disso, têm 

alguns pontos em comum com a teoria de Herzberg no que diz respeito aos fatores 

Motivacionais que estão relacionados com o conteúdo do próprio trabalho e com os 

resultados desse trabalho; incluem a realização profissional, o reconhecimento do 

desempenho e profissional, o próprio trabalho (gostar do que se faz), a responsabilidade 

e o progresso (Krumm, 2005). Os fatores motivacionais ou fatores causadores da 

satisfação produzem um efeito duradouro na satisfação e no aumento da produtividade e 

estão relacionados com as condições internas do individuo, que conduzem a 

sentimentos de satisfação e autorrealização (Chiavenato, 2009).  

Relativamente aos fatores que contribuem para uma menor satisfação dos enfermeiros 

que trabalham no bloco operatório, salientam-se a “Baixa remuneração” (56 %); a 

“Falta de progressão na carreira” (27 %) e a “Falta de respeito pela profissão” (23 %). A 

análise quantitativa da escala também mostra que os enfermeiros encontram-se mais 

insatisfeitos com a “Remuneração” (média = 6.5); a “Promoção” (média = 7.4) e os 

“Benefícios” (média = 9.6). Estes resultados do estudo poderão estar relacionados com 

o momento de grandes dificuldades e restrições do ponto de vista socioeconómico e 

financeiro que atualmente vivemos. O estudo de Castro (2011), também apresenta como 

justificação para os fatores que influenciam negativamente a satisfação dos enfermeiros 

a atual política laboral que, face à atual conjuntura económica nacional, tem restringido 

o acesso dos enfermeiros a vínculos de longo prazo e a baixa remuneração. 

 Na enfermagem, assim como em outras profissões, o exercício profissional é de grande 

responsabilidade, pelo que a baixa remuneração pode ser um fator relevante de 

insatisfação. Schmidt e Dantas (2006) ao estudar a qualidade de vida no trabalho dos 

enfermeiros, que exercem funções em unidades do bloco cirúrgico em quatro hospitais 

de londres, sob a ótica da satisfação, concluíram também que a remuneração é uma das 

fontes de menor satisfação entre os trabalhadores. Outros estudos onde também se 

demonstrou concordância na insatisfação com a remuneração foi o de Fontes (2009), 

Matos (2009), Seixas (2009) e Batista et al. (2010). Ao mesmo tempo, a falta de 

progressão na carreira é outro dos fatores apontados neste estudo pelos enfermeiros que 

contribui para uma menor satisfação profissional, no momento atual. O congelamento 
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das carreiras pode levar a insatisfação, de acordo com Eskildsen et al. (2004), os 

trabalhadores que progrediram na carreira apresentaram maior satisfação profissional. 

Os fatores positivos que contribuem para uma maior satisfação e os fatores negativos 

que contribuem para uma menor satisfação neste estudo vão de encontro a alguns 

aspetos apontados por Melo (2010), sobre a satisfação no trabalho dos enfermeiros. Em 

forma de resumo, neste estudo os fatores positivos que levam à satisfação profissional 

são: a “boa equipa e bom ambiente organizacional”, o “reconhecimento do desempenho 

e profissional”, o “gostar da profissão/realização profissional” e o “gostar da área do 

bloco”. E como fatores negativos que levam à insatisfação são: a “baixa remuneração”, 

a “falta de progressão na carreira” e a “falta de respeito pela profissão”. 

Os resultados obtidos neste estudo vão de encontro ao estudo de Maia (2012), sobre a 

satisfação dos enfermeiros no público e privado, onde se demonstrou maior satisfação 

com o contexto de trabalho e relacionamento com os colegas/equipa. E insatisfação na 

dimensão benefícios, recompensas e promoção. Este facto traduz-nos bem o contexto 

atual de grande pressão económico-financeiro sentido no sector da saúde e de um modo 

geral em todo país. Perante esta situação de descontentamento os enfermeiros 

encontram satisfação no trabalho que realizam e nos colegas. De acordo com a revisão 

da literatura, o trabalho em si mesmo que corresponda aos seus interesses pessoais e 

seja significativo, que valorize experiências e habilidades, onde haja harmonia, 

integração interpessoal, possibilidade de crescimento, diversidade de atribuições, 

clareza de papéis, responsabilidade, estímulo para aquisição de novos conhecimentos, 

sentimento de realização, sucesso e ausência de fadiga física, contribuiu para a 

satisfação no trabalho (Locke, 1984).  

A análise da satisfação dos enfermeiros do bloco operatório em relação aos fatores 

sociobiográficos, constatou que em relação à dimensão "Benefícios", foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas para o “Género”; “Idade”; “Tempo de serviço 

na profissão de enfermagem” e “Tempo de serviço no local onde trabalha”. 

Relativamente ao género, os indivíduos do sexo feminino manifestaram estar 

significativamente menos insatisfeitas (média = 9.9) do que os indivíduos do sexo 

masculino (média = 8.2). O facto de ser homem ou mulher, está associado a 

características biológicas e socioculturais diferentes o que os leva a atribuir significados 

diferentes a uma mesma realidade. Tradicionalmente a sociedade tem atribuído maior 
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valor monetário ao trabalho exercido pelo sexo masculino. Estes padrões sociais leva a 

que o homem crie expetativas mais elevadas em relação às recompensas e benefícios a 

receber no local de trabalho, do que o sexo feminino. Por isso também mostrarão 

maiores níveis de frustração e insatisfação, já que a diferença entre o que recebem e o 

que esperam será tendencialmente maior do que no sexo feminino.  

Quanto à idade, verifica-se que os indivíduos com mais de 45 anos de idade apresentam 

níveis de satisfação em relação à dimensão benefícios significativamente superiores 

(média=11.4) aos indivíduos com menos de 35 anos (média = 8.1). Relativamente ao 

“Tempo de serviço na profissão de enfermagem”, os indivíduos com mais de 20 anos de 

tempo na profissão, atribuíram níveis de satisfação em relação à dimensão benefícios 

(média = 11.3) significativamente superiores aos que tinham 20 ou menos anos na 

profissão (média = 8.9). De igual forma, quanto ao “Tempo de serviço no local onde 

trabalha”, os indivíduos com mais de 20 anos atribuíram níveis de satisfação em relação 

à dimensão benefícios (média = 12.7) significativamente superiores aos que tinham 20 

ou menos anos no local de trabalho atual (média = 10). Estes resultados confirmam em 

parte o sustentado segundo Cunha et al. (2007), no que diz respeito à idade, os 

trabalhadores mais jovens apresentam-se menos satisfeitos com o trabalho do que os 

trabalhadores mais velhos. Neste estudo as diferenças restringem-se à dimensão 

“Benefícios”. Os motivos explicativos desta situação parecem estar relacionados com o 

facto dos trabalhadores mais jovens desempenharem posições hierarquicamente mais 

baixas, funções de menor responsabilidade ou existir um desfasamento entre a 

expectativa e a realidade do trabalho. Outros estudos como Fontes (2009) e Batista et al. 

(2010) também salientaram o mesmo facto. Além disso, os enfermeiros com mais 

tempo de serviço tem mais experiência e já lhe foram oferecidas mais oportunidades de 

ver concretizadas as suas expectativas. Por fim verifica-se ainda que em relação à 

dimensão "Procedimentos", foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

para as “Habilitações”, verificando-se que os indivíduos da amostra com 

“Especialidade/Mestrado” atribuíram níveis de satisfação (média = 15.7) superiores aos 

que tinham “Licenciatura/Bacharelato” (média = 13.3), embora aparentemente as 

diferenças não sejam significativas, este resultado vai de encontro aos resultados de 

Francès (1984), quando refere que os indivíduos com um nível mais elevado de 

instrução apresentam também níveis mais elevados de satisfação.  
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Neste estudo constata-se ainda, relativamente às intenções de abandono no último ano, 

de uma forma geral, os enfermeiros da amostra, nunca ou quase nunca tinham pensado 

concorrer ou pedir transferência para outra instituição ou serviço, pedir licença sem 

vencimento, pedir a demissão do lugar do quadro ou a rescisão do contrato e pedir 

aposentação antecipada. Assim, apesar de os enfermeiros se encontrarem relativamente 

insatisfeitos com diferentes dimensões do seu contexto de trabalho como vimos 

anteriormente, essa insatisfação não é ainda suficiente para os fazer ponderar sair da 

organização ou modificar os seus projetos profissionais. 

Além disso, os fatores de satisfação que menos podem contribuem para essa intenção de 

abandono são os relativos ao “Reconhecimento”, “Colegas” e “Trabalho”. Ora estes 

dois últimos fatores são aqueles com que os enfermeiros estão mais satisfeitos, o que 

explica em parte a reduzida intenção de abandono. O estudo de Batista et al. (2005), 

também demonstrou que fazer aquilo que se gosta no trabalho e sentir valorização por 

parte do serviço, entre outros fatores é algo que leva os enfermeiros a permanecerem no 

trabalho. Angerami (2000), demonstrou que uma das razões para os enfermeiros 

permanecerem no seu trabalho é gostarem do seu trabalho, embora este não seja 

reconhecido e seja mal remunerado. 

 Quanto às opções de escolha, caso tivessem oportunidade, os enfermeiros da amostra 

“escolheriam o serviço onde se encontram a trabalhar” (média = 3.7). Apura-se ainda, 

que quase nunca escolheriam o sector privado como principal empregador (média = 2.3) 

e quase nunca escolheriam exclusivamente a atividade independente e liberal (média = 

2.2). A análise destes resultados permitiu demonstrar que os enfermeiros continuam a 

preferir o local onde trabalham. Relativamente a opção de não escolher o sector privado 

como principal empregador e a atividade independente e liberal leva-nos a supor que 

perante a época conturbada em que vivemos de múltiplas mudanças e restrições 

financeiras nomeadamente na área de saúde, os enfermeiros percecionam ainda maior 

segurança com o emprego no sector público. Estes resultados apresentam uma 

similaridade com a teoria de Maslow em que as necessidades de segurança encontram-

se relacionadas com um ambiente de trabalho seguro, com a segurança no emprego e 

implicam que a pessoa se proteja de qualquer perigo real ou imaginário, físico ou 

abstrato. Tem relevância nas organizações, visto que, as pessoas têm uma relação de 

dependência com a instituição onde trabalham. E como tal, qualquer decisão 
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inconsistente ou incoerente podem provocar incerteza ou insegurança nas pessoas em 

relação à sua permanência no trabalho (Chiavenato, 2009). 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

Com a realização deste trabalho reconhece-se que perante o cenário de crise económica 

e financeira que vivemos é fundamental que os estudos sobre a satisfação no trabalho 

sejam realçados. Acredita-se, que quando um profissional se encontra satisfeito e 

motivado, a sua participação, envolvimento e  produtividade na organização será maior 

e de melhor qualidade. 

O presente estudo sobre a satisfação dos enfermeiros do bloco operatório permitiu 

detetar alguma insatisfação profissional.   

A análise do JSS e das respostas abertas permitiu apurar como fatores que contribuem 

para maior satisfação profissional: os colegas, o bom ambiente organizacional, o 

reconhecimento do desempenho e profissional, o gostar da profissão e do trabalho em si 

principalmente da área do bloco operatório. Como fatores que contribuem para uma 

menor satisfação profissional, destacam-se: a baixa remuneração, a falta de progressão 

na carreira e também a falta de respeito pela profissão. Isto leva-nos a supor que o 

contexto de um exigente ajustamento orçamental e crise económica e financeira, com 

introdução de reformas estruturais profundas a que estão sujeitos todos os portugueses 

e, consequentemente todos os profissionais, encontra-se bastante evidente nos 

resultados deste estudo. 

Em relação aos benefícios, verifica-se que os enfermeiros do sexo masculino estão mais 

insatisfeitos com os benefícios que recebem e os enfermeiros, em geral com mais 

antiguidade, são aqueles que estão mais satisfeitos. Além disso, os enfermeiros com 

especialidade/mestrado são os que estão mais satisfeitos com os “Procedimentos”. 

Relativamente à intenção de abandono, os enfermeiros quase nunca pensaram em 

concorrer, pedir transferência para outra instituição ou serviço, nem pedir licença sem 

vencimento. Além disso, os fatores que menos contribuem para que essa intenção de 

abandono se verifique são o “Reconhecimento”, os “Colegas” e o “Trabalho”. Estes 

dois últimos fatores são aqueles com que os enfermeiros estão mais satisfeitos, o que 

explica a reduzida “Intenção de Abandono”. 

Apura-se ainda que os enfermeiros em causa, quase nunca escolheriam o sector privado 

como principal empregador e também quase nunca escolheriam exclusivamente a 

atividade independente e liberal. Este resultado remete-nos para duas suposições: uma, 

os enfermeiros gostam e estão satisfeitos com o serviço onde trabalham e outra, perante 
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a crise económica e financeira que é vivenciada, os enfermeiros preferem o serviço onde 

se encontram a trabalhar e o serviço nacional como empregador pois, provavelmente, 

sentem uma maior segurança em termos de emprego.  

Concluído o presente estudo, os resultados encontrados poderão contribuir para 

aumentar a satisfação no trabalho dos enfermeiros que trabalham no bloco operatório, 

de forma a tornar a sua atividade mais gratificante e para que a sua atuação, junto dos 

doentes, família e comunidade, seja eficaz e eficiente, contribuindo para a excelência 

dos cuidados de enfermagem. 
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7. LIMITAÇÕES, SUGESTÕES E LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 

FUTURAS 

A maior limitação deste estudo de investigação encontra-se relacionada com a amostra 

utilizada. Apesar de ser um estudo representativo de uma instituição em particular, seria 

útil em estudos futuros aplicá-lo por exemplo, a outros enfermeiros de bloco operatório. 

A satisfação dos enfermeiros do bloco operatório é diferente da satisfação dos outros 

enfermeiros devido ao contexto de trabalho ser em ambiente fechado, altamente 

tecnológico e exigente, onde as pressões são imensas e variadas e a possibilidade de 

erro é diminuta. Deste modo sugere-se que em estudos futuros poderão desenvolver-se 

estudos comparativos noutros blocos operatórios em Portugal e até mesmo noutros 

países de forma a obter resultados mais conclusivos e que possam ser generalizados ao 

contexto de bloco.  

Como aspeto positivo do trabalho, salienta-se o facto deste estudo poder ser um 

importante contributo para a instituição em questão, na medida em que veio mostrar o 

grau de satisfação profissional dos enfermeiros que trabalham no bloco operatório. 

Além disso, através da análise que fizemos, podemos observar que existem algumas 

sugestões concretas e viáveis dadas pelos enfermeiros do bloco operatório com vista à 

melhoria da satisfação profissional tais como: aumento salarial/recompensas/SIGICS, 

melhor planificação do trabalho, maior reconhecimento/responsabilidade, possibilidade 

de integrar outra especialidade no bloco, maior proatividade da chefia/mudança e mais 

formação em serviço. Embora se saiba que estamos perante uma crise económica e 

financeira que obriga a restrições penosas, não podemos ficar apenas pela constatação 

dos factos, podemos sugerir que se introduzam mudanças nas formas de 

reconhecimento e valorização dos trabalhadores e de seu trabalho, por meio de 

incentivos ou recompensas a ideias, esforços e trabalhos realizados tal como foi referido 

pelos profissionais. A avaliação do grau de satisfação dos profissionais da instituição 

pode ser útil para a introdução de alterações e melhorias contínuas. 

Quando o profissional é considerado como um mero trabalhador, sem se prestar atenção 

à satisfação com o trabalho a vontade de ajudar no crescimento e desenvolvimento da 

organização será menor já que o profissional deixa de sentir reciprocidade na relação. 

Devem fazer-se por isso intervenções no sentido de aumentar o nível da satisfação no 

trabalho destes profissionais de saúde, para obtenção de ganhos que possam ser 
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partilhados por todos. Assim, será um importante contributo para a instituição em 

questão, na medida em que se os profissionais estiverem satisfeitos a instituição obterá 

o retorno desejado.  
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO 
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Exmo. (a) Enfermeiro(a) 
 

Como sua colega e aluna do Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde na 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, venho por este meio solicitar a sua 

colaboração num estudo que me encontro a desenvolver, com vista à realização da 

minha Tese de Dissertação. 

Para a realização do meu estudo, elaborei o seguinte questionário, onde pretendo 

conhecer a opinião dos Enfermeiros que exercem funções no Bloco Operatório da ULS 

de Matosinhos. Solicito que responda a todas as questões e apelo à sua compreensão 

para que proceda ao seu preenchimento. A sua sinceridade será fundamental. O 

estudo é confidencial e garante o anonimato de todos os profissionais que nele 

participarem. Se tiver interesse em conhecer os resultados do estudo após a conclusão 

da investigação, poderá solicitar-mo. 

 

INSTRUÇÕES: 
 
Este questionário está dividido em 2 partes. 

 

A 1ª parte é composta por questões de resposta aberta. 

  

A 2ª parte é composta por questões de resposta fechada. Deverá responder às 

questões assinalando com uma cruz numa escala de 1 a 6 a sua resposta: 

 

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo moderadamente 

3 - Discordo ligeiramente 

4 - Concordo ligeiramente 

5 - Concordo moderadamente 

6 - Concordo totalmente 

 

 

 
 
 

 

Agradeço desde já a sua colaboração e disponibilidade. 
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Parte I 

Indique qual a resposta que melhor o descreve a si e à sua situação profissional 
assinalando com uma cruz (X). 
 

1- Género: 
Feminino □ 
Masculino □ 
 

2- Idade ____ anos 
 

3- Habilitações literárias: 
Bacharelato □ 
Licenciatura □ 
Especialidade □ se sim, qual? _____ 
Mestrado □ se sim, qual? _____ 
Doutoramento □ se sim, qual? _____ 
 

4- Anos de serviço na profissão de enfermagem: 
________ Anos ________ Meses 
 

5- Tipo de vínculo à instituição: 
Quadro de pessoal do hospital □ 
Contrato administrativo de provimento □ 
Contrato individual de trabalho □ 
Outra □ se sim, qual? ________________ 

 
 

6- Tempo de serviço no local onde trabalha atualmente: 
________ Anos ________ Meses 
 

7- Carga horária semanal: 
________ Horas 

 

8- Acumula funções fora desta instituição? 
 
Sim □ 
Não □ 
 

9- Exerce atualmente funções de direcção, chefia ou coordenação? 
 
Sim □ 
Não □ 
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10- Nos últimos 12 meses, alguma vez pensou seriamente em: 
 

 
Nunca 

Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Pedir a demissão do lugar do quadro ou a rescisão do 
contrato 

     

Concorrer ou pedir transferência para outra instituição ou 
serviço 

     

Pedir licença sem vencimento      
Pedir aposentação antecipada      

 
11- Se tivesse oportunidade, neste momento escolheria: 

 

 
Nunca 

Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

A mesma profissão/carreira      
Outra instituição para local de trabalho      

O serviço Nacional de Saúde como principal empregador      

O sector privado como principal empregador      

Exclusivamente a atividade independente e liberal      

O mesmo serviço onde me encontro a trabalhar      

 
12- Refira alguns FACTORES que considere que contribuem para uma maior e 

para uma menor satisfação profissional, no momento atual: 
Factores positivos 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Factores negativos 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

13- Apresente SUGESTÕES concretas e viáveis com vista à melhoria da satisfação 
dos profissionais deste serviço. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Remuneração 1 2 3 4 5 6

1 Sinto que estou a ser remunerado de acordo com o trabalho  que realizo

2 As oportunidades de promoção são poucas e as que existem são pouco frequentes

3 Sinto que a organização não reconhece o meu devido valor na remuneração que me paga

4 Sinto-me satisteito com os aumentos salariais

Promoção 1 2 3 4 5 6

5 As oportunidades de promoção no meu trabalho são escassas

6 Os que desempenham bem o seu trabalho têm boas oportunidades de ser promovidos

7 No meu local de trabalho as pessoas são promovidas tal como noutros locais

8 Estou satisfeito com as possibilidades que existem de vir a ser pormovido

Supervisão 1 2 3 4 5 6

9 O meu supervisor é bastante competente no trabalho que realiza

10 O meu supervisor é injusto para comigo

11 O meu supervisor mostra-se muito pouco interessado nos sentimentos dos seus subordinados

12 Gosto do meu supervisor

Benefícios 1 2 3 4 5 6

13 Não me sinto satisfeito com os benefícios que recebo

14 Os benefícios que recebemos são tão bons como os que existem noutro tipo de organizações

15 Os benefícios que recebo são equiparáveis aos dos meus colegas

16 Há benefícios que deveriam existir mas não existem

Reconhecimento 1 2 3 4 5 6

17 Quando faço um bom trabalho, este é-me reconhecido como deveria ser

18 Sinto que o meu trabalho não é apreciado

19 Não é dado o devido reconhecimento às pessoas que aqui trabalham

20 Não sinto que o meu esforço seja reconhecido como deveria ser

Procedimentos 1 2 3 4 5 6

21 Muitas das regras e procedimentos existentes tornam difícil a realização de um bom trabalho

22 Os meus esforços para realizar um bom trabalho raramente são postos em causa devido à burocracia

23 Tenho demasiadas tarefas no meu trabalho

24 Passo demasiado tempo a preencher papéis

Colegas 1 2 3 4 5 6

25 Gosto das pessoas com quem trabalho

26 Apercebi-me que tenho de trabalhar mais arduamente de forma a compensar a incompetência dos 

meus colegas27 Admiro os meus colegas

28 Existem demasiados conflitos e disputas no meu trabalho

Trabalho 1 2 3 4 5 6

29 Por vezes sinto que o meu trabalho é insignificante

30 Gosto de executar as tarefas do meu trabalho

31 Sinto orgulho em fazer o meu trabalho

32 O meu trabalho é agradável de realizar

Comunicação 1 2 3 4 5 6

33 A comunicação é boa entre os colegas nesta organização

34 Os objectivos desta organização não são claros para mim

35 Muitas vezes sinto que não sei o estado em que se encontra a organização

36 As tarefas que devo realizar nem sempre me são bem explicadas

PARTE II

1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo moderadamente; 3 - Discordo ligeiramente; 4 - Concordo ligeiramente; 5 - Concordo moderadamente; 6 - Concordo 

totalmente

FIM

OBRIGADO PELA SUA DISPONIBILIDADE!
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De: Olivia Pestana 

Enviado: segunda-feira, 20 de Fevereiro de 2012 14:48 

Para: Graciete Fernandes 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados 

Exma. Senhora 

Enfª Graciete Fernandes, 

Em resposta à solicitação de v/ Exa. relativamente ao pedido de autorização para a 

realização do estudo intitulado "A satisfação profissional dos enfermeiros que exercem 

funções no Bloco Operatório", venho informar que o pedido foi autorizado em reunião 

do Conselho de Administração de 14 de Fevereiro de 2012, após parecer favorável da 

Comissão de Ética. 

Mais informo que deve ser dado conhecimento ao SEGIC da produção científica sob a 

forma de artigos, conferências, livros, teses, relatórios de livre acesso, etc., devendo ser 

depositado um exemplar na Biblioteca, sempre que possível em suporte electrónico.  

Com os melhores cumprimentos 

Olívia Pestana 

Directora do Serviço de Estudos e de Gestão da Informação Científica 

 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

Rua Dr. Eduardo Torres, 4464-513 Senhora da Hora | Portugal 

Telefone: + 351 229 391 233 | Fax: + 351 229 391 231 

Extensão: 1233 

E-mail: olivia.pestana@ulsm.min-saude.pt 

Web site: http://www.ulsm.min-saude.pt/ 

  

http://www.ulsm.min-saude.pt/
http://www.ulsm.min-saude.pt/
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ANEXO III – ANÁLISE DETALHADA DOS 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS  
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Características Sócio-Demográficas nº %

Género (n=83)

Feminino 69 83,1%

Masculino 14 16,9%

Idade (n=83)

< 35 anos 19 22,9%

35 a 45 anos 48 57,8%

> 45 anos 16 19,3%

Média:

Amplitude de idades: 

Habilitações (n=83)

Licenciatura/Bacharelato 69 83,1%

Especialidade/Mestrado 14 16,9%

Tempo de serviço na profissão de enfermagem (anos) (n=83)

< 10 anos 12 14,5%

10 a 20 anos 42 50,6%

> 20 anos 29 34,9%

Média:

Amplitude: 

Tipo de vínculo à instituição (n=83)

Quadro de pessoal do hospital 42 50,6%

Contrato individual de trabalho 33 39,8%

Outra 8 9,6%

Função Pública (n=83)

Não 77 92,8%

Sim 6 7,2%

Contrato a termo certo (n=83)

Não 82 98,8%

Sim 1 1,2%

Tempo de serviço no local onde trabalha actualmente (anos) (n=83)

< 10 anos 36 43,4%

10 a 20 anos 41 49,4%

> 20 anos 6 7,2%

Média:

Amplitude: 

Carga horária semanal (horas) (n=83)

35h 61 73,5%

40h 21 25,3%

45h 1 1,2%

Acumula funções fora desta instituição? (n=83)

Sim 54 65,1%

Não 29 34,9%

Exerce actualmente funções de direcção, chefia ou coordenação? (n=83)

Sim 5 6,0%

Não 78 94,0%

0,3 a 29,3 anos

Frequências

40,0 (±7,0) anos

27 a 58 anos

17,0 (±6,8) anos

1.5 a 34.5 anos

11,0 (±6,4) anos
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Nos últimos 12 meses, alguma vez pensou seriamente em: nº Média Mediana Dp Mín. Máx.

Concorrer ou pedir transferência para outra instituição 

ou serviço
83 1,9 1,0 1,2 1,0 5,0

Pedir licença sem vencimento 83 1,9 1,0 1,1 1,0 5,0

Pedir a demissão do lugar do quadro ou a rescisão do 

contrato
83 1,4 1,0 0,8 1,0 4,0

Pedir aposentação antecipada 83 1,4 1,0 1,0 1,0 5,0

Escala: 1= Nunca a 5= Sempre

Estatísticas Descritivas

Se tivesse oportunidade, neste momento escolheria: nº Média Mediana Dp Mín. Máx.

O mesmo serviço onde me encontro a trabalhar 83 3,7 4,0 1,1 1,0 5,0

O serviço Nacional de Saúde como principal empregador 83 3,2 3,0 1,3 1,0 5,0

A mesma profissão/carreira 83 2,9 3,0 1,3 1,0 5,0

Outra instituição para local de trabalho 83 2,8 3,0 1,1 1,0 5,0

O sector privado como principal empregador 83 2,3 2,0 1,1 1,0 5,0

Exclusivamente a actividade independente e liberal 83 2,2 2,0 1,2 1,0 5,0

Escala: 1= Nunca a 5= Sempre

Estatísticas Descritivas

FACTORES POSITIVOS que contribuem para uma maior satisfação 

profissional, no momento actual 
a

nº %

Boa equipa e bom ambiente organizacional 21 35,0%

Reconhecimento do desempenho e profissional 12 20,0%

Gostar da profissão / realização profissional 11 18,3%

Gostar da área do bloco 10 16,7%

Reconhecimento por parte do utente 9 15,0%

Horário 8 13,3%

Dinâmica do serviço 3 5,0%

Sentir-se útil 3 5,0%

Boas condições de trabalho e infraestruturas 3 5,0%

Sentir-se motivado 3 5,0%

Ter emprego 3 5,0%

Função de acordo com a competência profissional 2 3,3%

Estabilidade Profissional 2 3,3%

Remuneração adequda 2 3,3%

Cumprimento da data para o pagamento do salário 2 3,3%

Independência Financeira 1 1,7%

Intervenção pro activa da chefe 1 1,7%

Autonomia de actuação 1 1,7%

Férias 1 1,7%

Profissionalismo 1 1,7%

Lealdade 1 1,7%

Total 60 100,0%
a
 Perguntas de resposta múltipla (nº e % de casos válidos)

Frequências
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FACTORES NEGATIVOS que contribuem para uma menor satisfação 

profissional, no momento actual 
a

nº %

Baixa remuneração 41 57,7%

Falta de progressão na carreira 19 26,8%

Falta de respeito pela profissão 16 22,5%

Fracos Beneficios/recompensas/incentivos 9 12,7%

Horário/Carga de Trabalho elevado 9 12,7%

Mau ambiente na equipa enfermagem 7 9,9%

Critérios de avaliação desadequados entre profissionais 6 8,5%

Fraco investimento em formação 6 8,5%

Má Gestão deserviço 6 8,5%

Equipa de alguns médicos 4 5,6%

Ausência de objectivos 4 5,6%

Desvalorização por parte das chefias 4 5,6%

Chefia 3 4,2%

Ausência de repreensão a quem não trabalha 2 2,8%

Troca de conhecimento entre colegas deficiente 2 2,8%

Desmotivação 2 2,8%

Burocracia 1 1,4%

Incompetência Profissional Médicos Enfermeiros e auxiliares 1 1,4%

Contratos desadequados 1 1,4%

Ambiente fechado (bloco) 1 1,4%

Pouco tempo para dedicar ao doente 1 1,4%

Substituição do trabalho de enfermeiros por outros profissionais 1 1,4%

Suporte informático no recobro 1 1,4%

Vínculo à instituição precário 1 1,4%

Total 71 100,0%
a Perguntas de resposta múltipla (nº e % de casos válidos)

Frequências
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SUGESTÕES concretas e viáveis com vista à melhoria da satisfação dos profissionais 

deste serviço a nº %

Aumento salarial/recompensas/SIGICS 25 43,1%

Melhor planificação do trabalho 15 25,9%

Maior reconhecimento/responsabilidade/valorização 14 24,1%

Possibilidade de integrar outra especialidade no Bloco 13 22,4%

Mais formação em serviço 12 20,7%

Maior proactividade da chefia/mudança 12 20,7%

Permitir progressão da carreira 8 13,8%

Melhoria do trabalho em equipa/comunicação 7 12,1%

Melhoria dos critérios de avaliação 6 10,3%

Maior flexibilidade de horário/Pausas para almoço adequadas/marcação de férias 6 10,3%

Melhoria dos benefícios/promoções 3 5,2%

Mudança na estrutura organizacional 2 3,4%

Maior envolvimento nas decisões e objectivos do serviço 2 3,4%

Poder sair após terminar o plano operatório 2 3,4%

Melhoria de articulação entre serviços 1 1,7%

Acabar com a rotatividade de auxiliares 1 1,7%

Criação de um comite consituido por enfermeiros 1 1,7%

Maior autonomia para os responsáveis 1 1,7%

Profissionalismo 1 1,7%

Musicoterapia no trabalho 1 1,7%

Total 58 100,0%
a Perguntas de resposta múltipla (nº e % de casos válidos)

Frequências
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Dimensões JSS N Média (±Dp) 
N.º de 

itens 

Alpha de 

Cronbachª 
Mín. Máx. 

Satisfação Global 83 108.8 (±18.0) (36) 36 (0.91) 0.82 53 168 

Trabalho 83 19.0 (±3.5) (4) 4 (0.78) 0.77
b
 4 24 

Colegas 83 15.8 (±3.4) (4) 4 (0.60) 0.62
b
 5 24 

Procedimentos 83 13.7 (±3.8) (4) 4 (0.62) 0.62
b
 4 24 

Supervisão 83 13.4 (±4.9) (4) 4 (0.82) 0.82 4 24 

Comunicação 83 13.1 (±4.0) (4) 4 (0.71) 0.66
b
 4 23 

Reconhecimento 83 10.4 (±4.0) (4) 4 (0.76) 0.74 4 22 

Benefícios 83 9.6 (±3.4) (4) 4 (0.73) 0.42 4 18 

Promoção 83 7.4 (±3.1) (4) 4 (0.73) 0.36
b
 4 19 

Remuneração 83 6.5 (±3.3) (4) 4 (0.75) 0.49 4 15 

a  Os valores entre parêntesis referem-se à escala original (Spector, 1985) e os valores a negrito referem-se à 

escala utilizada neste estudo. 

b Valores estandardizados do Alpha de Cronbach. 

Dp = Desvio padrão; Mín. = Valor mínimo e Máx. = Valor máximo 
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Remuneração .524** 1

Promoção .458** .301** 1

Supervisão .595** .233* .246* 1

Benefícios .478** .287** 0,194 0,187 1

Reconhecimento .767** .467** .275* .430** .307** 1

Procedimentos 0,194 -0,002 -0,139 -0,081 0,025 0,163 1

Colegas .533** 0,138 .254* .226* 0,192 .250* 0,019 1

Trabalho .411** 0,105 0,135 -0,054 0,056 .310** 0,194 .319** 1

Comunicação .564** 0,118 0,079 .318** 0,21 .365** 0,022 .376** 0,204 1

Coeficiente de correlação de Spearman  (** p<0.01)
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1. Sinto que estou a ser remunerado de acordo com o trabalho  

que realizo
.364**

2. As oportunidades de promoção são poucas e as que existem são 

pouco frequentes
.738**

3. Sinto que a organização não reconhece o meu devido valor na 

remuneração que me paga
.836**

4. Sinto-me satisteito com os aumentos salariais .357**

5. As oportunidades de promoção no meu trabalho são escassas .509**

6. Os que desempenham bem o seu trabalho têm boas 

oportunidades de ser promovidos
.604**

7. No meu local de trabalho as pessoas são promovidas tal como 

noutros locais
.714**

8. Estou satisfeito com as possibilidades que existem de vir a ser 

pormovido
.551**

9. O meu supervisor é bastante competente no trabalho que realiza .804**

10. O meu supervisor é injusto para comigo .816**

11. O meu supervisor mostra-se muito pouco interessado nos 

sentimentos dos seus subordinados
.784**

12. Gosto do meu supervisor .684**

13. Não me sinto satisfeito com os benefícios que recebo .560**

14. Os benefícios que recebemos são tão bons como os que 

existem noutro tipo de organizações
.770**

15. Os benefícios que recebo são equiparáveis aos dos meus 

colegas
.615**

16. Há benefícios que deveriam existir mas não existem .399**

17. Quando faço um bom trabalho, este é-me reconhecido como 

deveria ser
.740**

18. Sinto que o meu trabalho não é apreciado .830**

19. Não é dado o devido reconhecimento às pessoas que aqui 

trabalham
.727**

20. Não sinto que o meu esforço seja reconhecido como deveria 

ser
.762**

21. Muitas das regras e procedimentos existentes tornam difícil a 

realização de um bom trabalho
.649**

22. Os meus esforços para realizar um bom trabalho raramente são 

postos em causa devido à burocracia
.669**

23. Tenho demasiadas tarefas no meu trabalho .676**

24. Passo demasiado tempo a preencher papéis .631**

25. Gosto das pessoas com quem trabalho .700**

26. Apercebi-me que tenho de trabalhar mais arduamente de forma 

a compensar a incompetência dos meus colegas
.699**

27. Admiro os meus colegas .623**

28. Existem demasiados conflitos e disputas no meu trabalho .643**

29. Por vezes sinto que o meu trabalho é insignificante .697**

30. Gosto de executar as tarefas do meu trabalho .742**

31. Sinto orgulho em fazer o meu trabalho .789**

32. O meu trabalho é agradável de realizar .703**

33. A comunicação é boa entre os colegas nesta organização .526**

34. Os objectivos desta organização não são claros para mim .801**

35. Muitas vezes sinto que não sei o estado em que se encontra a 

organização
.759**

36. As tarefas que devo realizar nem sempre me são bem 

explicadas
.663**

Coeficiente de correlação de Spearman  (** p<0.01)

Dimensões - JSS
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Remuneração Promoção Supervisão Benefícios
Reconhecimen

to
Procedimentos Colegas Trabalho Comunicação

Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp)

Género*

Feminino (n=69) 6.6 (±3.3) 7.3 (±2.9) 13.0 (±4.7) 9.9 (±3.6) 
a 10.7 (±3.9) 14.1 (±3.6) 15.7 (±3.4) 19.1 (±3.7) 13.3 (±3.8)

Masculino (n=14) 6.4 (±3.4) 8.1 (±4.2) 15.4 (±5.0) 8.2 (±2.0) 
b 8.9 (±3.9) 11.9 (±4.5) 16.5 (±3.3) 18.3 (±2.5) 11.9 (±4.5)

Idade**

< 35 anos (n=19) 5.2 (±1.6) 6.8 (±2.7) 13.7 (±4.3) 8.1 (±3.3)
b 10.9 (±4.3) 12.9 (±3.2) 15.4 (±3.6) 18.5 (±4.4) 13.5 (±3.7)

35 a 45 anos (n=48) 6.6 (±3.3) 7.7 (±3.5) 13.5 (±5.1) 9.6 (±3.3)
a,b 9.6 (±3.8) 13.8 (±4.1) 15.9 (±3.5) 19.3 (±3.1) 12.7 (±3.9)

> 45 anos (n=16) 7.9 (±4.1) 7.4 (±2.2) 12.6 (±4.9) 11.4 (±3.2) 
a 12.1 (±3.7) 14.4 (±3.6) 15.9 (±2.9) 18.5 (±3.7) 13.7 (±4.5)

Habilitações*

Licenciatura/Bacharelato (n=69) 6.6 (±3.3) 7.5 (±3.1) 13.5 (±4.2) 9.7 (±3.4) 10.7 (±3.8) 13.3 (±3.7) 
b 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.3) 13.1 (±3.9)

Especialidade/Mestrado (n=14) 6.4 (±3.6) 7.1 (±3.0) 12.7 (±7.4) 9.4 (±3.8) 8.9 (±4.5) 15.7 (±4.0) 
a 15.4 (±4.8) 18.1 (±4.5) 13.0 (±4.5)

Tempo de serviço na profissão de enfermagem 

(anos)**

< 10 anos (n=12) 5.8 (±2.2) 6.3 (±2.4) 11.9 (±5.4) 7.7 (±3.9) 
b 10.6 (±4.7) 13.7 (±3.5) 14.2 (±3.3) 17.7 (±5.1) 12.2 (±3.2)

10 a 20 anos (n=42) 6.6 (±3.5) 7.6 (±3.6) 13.9 (±4.7) 8.9 (±3.2) 
b 9.8 (±3.8) 13.9 (±4.1) 16.1 (±3.7) 19.5 (±3.1) 13.2 (±4.0)

> 20 anos (n=29) 6.7 (±3.4) 7.6 (±2.5) 13.2 (±4.9) 11.3 (±2.8) 
a 11.1 (±3.9) 13.4 (±3.6) 16.1 (±2.9) 18.7 (±3.3) 13.3 (±4.3)

Tipo de vínculo à instituição**

Quadro de pessoal do hospital (n=42) 6.6 (±3.5) 7.4 (±3.0) 13.1 (±5.0) 10.2 (±3.6) 10.0 (±4.0) 14.4 (±4.5) 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.6) 12.8 (±4.1)

Contrato individual de trabalho (n=33) 6.3 (±3.1) 7.4 (±3.5) 13.4 (±4.0) 8.9 (±3.1) 10.2 (±3.6) 13.2 (±3.0) 15.8 (±3.5) 18.5 (±3.8) 13.0 (±3.9)

Outra (n=8) 7.3 (±3.0) 7.6 (±2.7) 14.4 (±7.5) 9.5 (±3.9) 12.8 (±5.2) 12.1 (±1.2) 15.4 (±5.0) 20.1 (±2.0) 14.5 (±4.0)

Tempo de serviço no local onde trabalha 

actualmente (anos)**

< 10 anos (n=36) 6.3 (±3.4) 7.7 (±3.7) 13.3 (±4.7) 8.6 (±3.5) 
b 10.1 (±4.0) 13.7 (±3.8) 15.7 (±3.7) 18.8 (±3.8) 13.1 (±4.1)

10 a 20 anos (n=41) 6.1 (±2.5) 7.1 (±2.6) 13.3 (±5.1) 10.0 (±3.3) 
b 10.5 (±4.0) 13.5 (±3.9) 15.7 (±3.2) 19.1 (±3.1) 12.7 (±3.7)

> 20 anos (n=6) 10.5 (±5.0) 8.2 (±2.2) 14.5 (±5.2) 12.7 (±2.0) 
a 10.8 (±3.9) 15.2 (±3.7) 17.2 (±3.7) 19.0 (±5.1) 15.5 (±4.6)

Carga horária semanal (horas)*

35h (n=61) 6.7 (±3.4) 7.2 (±2.7) 13.2 (±5.2) 9.8 (±3.6) 10.4 (±4.2) 13.9 (±3.9) 15.5 (±3.5) 18.8 (±3.8) 12.8 (±4.1)

40h (n=21) 6.0 (±2.9) 8.0 (±4.1) 13.9 (±3.9) 9.1 (±3.0) 10.3 (±3.5) 13.1 (±3.4) 16.7 (±3.2) 19.0 (±2.7) 13.6 (±3.6)

a,b - grupo homogéneos de acordo com o teste Mann-Whitney, a 95% de confiança.

* Resultados de acordo com o teste de Mann-Whitney, a 95% de confiança (a variável  "carga horária semanal" só tinha 1 resposta, por isso foi retirada da análise)

** Resultados de acordo com o teste Kruskal-Wallis, a 95% de confiança.

Dimensões - JSS

Variáveis Sócio-demográficas

Remuneração Promoção Supervisão Benefícios
Reconhecimen

to
Procedimentos Colegas Trabalho Comunicação

Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp) Média (±dp)

Género*

Feminino (n=69) 6.6 (±3.3) 7.3 (±2.9) 13.0 (±4.7) 9.9 (±3.6) 
a 10.7 (±3.9) 14.1 (±3.6) 15.7 (±3.4) 19.1 (±3.7) 13.3 (±3.8)

Masculino (n=14) 6.4 (±3.4) 8.1 (±4.2) 15.4 (±5.0) 8.2 (±2.0) 
b 8.9 (±3.9) 11.9 (±4.5) 16.5 (±3.3) 18.3 (±2.5) 11.9 (±4.5)

Idade**

< 35 anos (n=19) 5.2 (±1.6) 6.8 (±2.7) 13.7 (±4.3) 8.1 (±3.3)
b 10.9 (±4.3) 12.9 (±3.2) 15.4 (±3.6) 18.5 (±4.4) 13.5 (±3.7)

35 a 45 anos (n=48) 6.6 (±3.3) 7.7 (±3.5) 13.5 (±5.1) 9.6 (±3.3)
a,b 9.6 (±3.8) 13.8 (±4.1) 15.9 (±3.5) 19.3 (±3.1) 12.7 (±3.9)

> 45 anos (n=16) 7.9 (±4.1) 7.4 (±2.2) 12.6 (±4.9) 11.4 (±3.2) 
a 12.1 (±3.7) 14.4 (±3.6) 15.9 (±2.9) 18.5 (±3.7) 13.7 (±4.5)

Habilitações*

Licenciatura/Bacharelato (n=69) 6.6 (±3.3) 7.5 (±3.1) 13.5 (±4.2) 9.7 (±3.4) 10.7 (±3.8) 13.3 (±3.7) 
b 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.3) 13.1 (±3.9)

Especialidade/Mestrado (n=14) 6.4 (±3.6) 7.1 (±3.0) 12.7 (±7.4) 9.4 (±3.8) 8.9 (±4.5) 15.7 (±4.0) 
a 15.4 (±4.8) 18.1 (±4.5) 13.0 (±4.5)

Tempo de serviço na profissão de enfermagem 

(anos)**

< 10 anos (n=12) 5.8 (±2.2) 6.3 (±2.4) 11.9 (±5.4) 7.7 (±3.9) 
b 10.6 (±4.7) 13.7 (±3.5) 14.2 (±3.3) 17.7 (±5.1) 12.2 (±3.2)

10 a 20 anos (n=42) 6.6 (±3.5) 7.6 (±3.6) 13.9 (±4.7) 8.9 (±3.2) 
b 9.8 (±3.8) 13.9 (±4.1) 16.1 (±3.7) 19.5 (±3.1) 13.2 (±4.0)

> 20 anos (n=29) 6.7 (±3.4) 7.6 (±2.5) 13.2 (±4.9) 11.3 (±2.8) 
a 11.1 (±3.9) 13.4 (±3.6) 16.1 (±2.9) 18.7 (±3.3) 13.3 (±4.3)

Tipo de vínculo à instituição**

Quadro de pessoal do hospital (n=42) 6.6 (±3.5) 7.4 (±3.0) 13.1 (±5.0) 10.2 (±3.6) 10.0 (±4.0) 14.4 (±4.5) 15.9 (±3.1) 19.1 (±3.6) 12.8 (±4.1)

Contrato individual de trabalho (n=33) 6.3 (±3.1) 7.4 (±3.5) 13.4 (±4.0) 8.9 (±3.1) 10.2 (±3.6) 13.2 (±3.0) 15.8 (±3.5) 18.5 (±3.8) 13.0 (±3.9)

Outra (n=8) 7.3 (±3.0) 7.6 (±2.7) 14.4 (±7.5) 9.5 (±3.9) 12.8 (±5.2) 12.1 (±1.2) 15.4 (±5.0) 20.1 (±2.0) 14.5 (±4.0)

Tempo de serviço no local onde trabalha 

actualmente (anos)**

< 10 anos (n=36) 6.3 (±3.4) 7.7 (±3.7) 13.3 (±4.7) 8.6 (±3.5) 
b 10.1 (±4.0) 13.7 (±3.8) 15.7 (±3.7) 18.8 (±3.8) 13.1 (±4.1)

10 a 20 anos (n=41) 6.1 (±2.5) 7.1 (±2.6) 13.3 (±5.1) 10.0 (±3.3) 
b 10.5 (±4.0) 13.5 (±3.9) 15.7 (±3.2) 19.1 (±3.1) 12.7 (±3.7)

> 20 anos (n=6) 10.5 (±5.0) 8.2 (±2.2) 14.5 (±5.2) 12.7 (±2.0) 
a 10.8 (±3.9) 15.2 (±3.7) 17.2 (±3.7) 19.0 (±5.1) 15.5 (±4.6)

Carga horária semanal (horas)*

35h (n=61) 6.7 (±3.4) 7.2 (±2.7) 13.2 (±5.2) 9.8 (±3.6) 10.4 (±4.2) 13.9 (±3.9) 15.5 (±3.5) 18.8 (±3.8) 12.8 (±4.1)

40h (n=21) 6.0 (±2.9) 8.0 (±4.1) 13.9 (±3.9) 9.1 (±3.0) 10.3 (±3.5) 13.1 (±3.4) 16.7 (±3.2) 19.0 (±2.7) 13.6 (±3.6)

a,b - grupo homogéneos de acordo com o teste Mann-Whitney, a 95% de confiança.

* Resultados de acordo com o teste de Mann-Whitney, a 95% de confiança (a variável  "carga horária semanal" só tinha 1 resposta, por isso foi retirada da análise)

** Resultados de acordo com o teste Kruskal-Wallis, a 95% de confiança.

Dimensões - JSS

Variáveis Sócio-demográficas
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Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ Med AIQ

Género

Feminino (n=69) 5,0 4,0 7,0 4,0 14,0 6,0 10,0 4,0 11,0 5,0 14,0 4,0 15,0 3,0 20,0 5,0 13,0 4,0

Masculino (n=14) 4,5 5,0 7,5 4,0 15,0 5,0 9,0 2,0 8,5 5,0 12,0 7,0 16,0 5,0 19,0 2,0 11,5 4,0

Idade

< 35 anos (n=19) 4,0 2,0 6,0 5,0 14,0 4,0 9,0 6,0 10,0 5,0 13,0 5,0 15,0 5,0 19,0 4,0 14,0 4,0

35 a 45 anos (n=48) 5,0 4,5 7,0 4,0 14,0 5,5 9,5 4,5 10,0 5,0 14,0 4,0 15,0 4,0 19,0 5,0 13,0 4,0

> 45 anos (n=16) 6,0 9,0 7,5 3,5 14,0 6,0 11,0 4,0 13,5 5,5 14,5 3,5 15,0 2,5 18,5 4,5 12,0 4,0

Habilitações

Licenciatura/Bacharelato (n=69) 5,0 4,0 7,0 4,0 14,0 5,0 10,0 4,0 10,0 5,0 13,0 4,0 15,0 4,0 19,0 4,0 13,0 4,0

Especialidade/Mestrado (n=14) 4,0 3,0 6,5 5,0 14,0 13,0 10,5 6,0 9,0 9,0 15,0 5,0 15,0 5,0 18,5 8,0 14,0 4,0

Tempo de serviço na profissão de 

enfermagem (anos)

< 10 anos (n=12) 5,0 3,5 6,0 4,0 12,5 6,5 7,5 6,5 10,0 5,0 13,0 4,5 14,5 4,5 19,0 5,5 12,0 4,0

10 a 20 anos (n=42) 5,0 5,0 7,0 5,0 14,0 4,0 9,0 5,0 10,0 5,0 14,0 5,0 15,5 4,0 19,0 5,0 13,0 4,0

> 20 anos (n=29) 6,0 3,0 8,0 4,0 14,0 6,0 11,0 3,0 12,0 6,0 13,0 3,0 15,0 3,0 19,0 4,0 12,0 4,0

Tipo de vínculo à instituição:

Quadro de pessoal do hospital 

(n=42)
5,0 3,0 7,5 5,0 14,0 5,0 10,0 5,0 10,0 6,0 15,0 4,0 15,0 4,0 19,0 5,0 12,0 4,0

Contrato individual de trabalho 

(n=33)
5,0 4,0 7,0 4,0 14,0 4,0 9,0 5,0 10,0 5,0 13,0 5,0 16,0 5,0 19,0 4,0 13,0 4,0

Outra (n=8) 7,0 5,0 7,0 5,0 12,5 13,0 10,5 6,5 13,0 5,0 12,0 1,5 16,0 2,5 20,5 3,0 15,0 4,0

Tempo de serviço no local onde 

trabalha actualmente (anos)

< 10 anos (n=36) 4,0 3,5 8,0 5,5 14,0 5,0 9,0 5,5 10,0 5,0 13,0 4,5 15,0 5,0 19,0 4,5 13,0 4,0

10 a 20 anos (n=41) 6,0 3,0 7,0 4,0 14,0 7,0 10,0 4,0 11,0 5,0 15,0 4,0 15,0 3,0 19,0 4,0 12,0 4,0

> 20 anos (n=6) 13,5 10,0 9,0 3,0 15,5 2,0 13,0 3,0 11,0 7,0 14,5 7,0 16,0 6,0 20,0 6,0 13,5 4,0

Carga horária semanal (horas)

35h (n=61) 5,0 4,0 7,0 4,0 14,0 6,0 10,0 4,0 10,0 6,0 14,0 4,0 15,0 3,0 19,0 4,0 12,0 4,0

40h (n=21) 5,0 3,0 7,0 5,0 15,0 3,0 9,0 4,0 10,0 5,0 12,0 4,0 17,0 4,0 19,0 4,0 13,0 4,0

Med = Mediana; AIQ = Amplitude inter-quartil

Colegas Trabalho Comunicação

Dimensões - JSS

Variáveis Sócio-demográficas

Remuneração Promoção Supervisão Benefícios
Reconhecime

nto

Procedimento

s
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ANEXO IV – ANÁLISE DA INTENÇÃO DE 

ABANDONO 
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Validação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla, nomeadamente o da 

distribuição normal, homogeneidade e independência dos erros. 

1. Análise dos resíduos 

1.2 Independência 

O pressuposto da independência dos resíduos, isto é, a magnitude de um resíduo não 

influência a magnitude do resíduo seguinte, foi validado recorrendo à estatística de 

Durbin Watson (d). Como d = 1,875 ≈ 2, podemos concluir que é provável não existir 

auto-correlação entre os resíduos. 

Model Summary 
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
 

1 .591
a
 0.349 0.269 0.62302 1.875 

 a Predictors: (Constant), Comunicação, Promoção, Procedimentos, Benefícios, Remuneração, Trabalho, Supervisão, Colegas, Reconhecimento 

b Dependent Variable: Factor_Intensão_Abandono 

    

1.3 Normalidade 

Sendo o p-value = 0,526 não rejeitamos a hipótese de que os resíduos (a variável res_1) 

seguem uma distribuição normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 

 

83 

Normal Parametersa
b
 Mean 0 

 

Std. Deviation 0.58783999 

Most Extreme Differences Absolute 0.089 

 

Positive 0.089 

 

Negative -0.038 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.811 
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Asymp. Sig. (2-tailed) 0.526 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 

  

No primeiro gráfico está representado o normal probability plot. Uma vez que a maioria 

dos pontos está mais ou menos em cima da diagonal principal, podemos concluir, que 

os resíduos apresentam aproximadamente uma distribuição normal. 

 

 

Nos dois gráficos seguintes, verifica-se que os resíduos se distribuem de forma mais ou 

menos aleatória em torno de zero. 
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1.4 Multicolinearidade 

A análise da correlação entre as variáveis independentes (multicolinearidade) foi 

realizada recorrendo ao VIF (Variance Inflaction Factor) para o coeficiente de 

regressão β associado à variável X. Uma vez que os valores dos VIF´s são inferiores a 5, 

não se verifica a presença de multicolinearidade. 
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