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RESUMO 

A delimita,ao do conceito de satisfa,ao profissional e uma tarefa complexa. 
Tendo por base esta tematica, estabelecemos como principal objectiv~ , verificar se existem dife

ren,as entre as variaveis sociodemograticas, de contexto profissional, de contexto de fo rmacao e de 
contexto laboral e 0 nlvel de satisfa,ao dos profissionais de enfermagem. 

Tratou-se de estudo descritivo, transversal e correlacional que recorrendo a vertente quantitativa 
do processo metodol6gico. Nesta investiga,ao optou-se pela aplica,ao de um questionario an6nimo 
e confidencial aplicado aos profissionais de enfermagem do ACES Tras-os-Montes I (Nordeste) divi
dido em duas partes: a primeira parte, contemplando variaveis de caracterizacao sociodemogrilfica, 
profissional, de formacao, laboral, entre outras e, uma segunda parte constituida pela escala de 
Satisfa,ao com 0 Trabalho de Ribeiro (2002) . 

Quanto aos resultados estatisticamente significativos, relativamente as medias de satisfa,ao 
mais elevadas sao profissionais do sexo mascul ino, com idades superiores a 44 anos, casados e 
com filhos, que possuem P6s - Licenciatura de Especial iza,ao, que nao prestam cuidados directos, 
com horario fixo, motivados e satisfeitos com 0 vencimento que auferem, que nao tem confl itos no 
local de trabalho, satisfeitos com 0 reconhecimento da profissao, que exercem fun,oes de gestao e 
que continuariam a escolher a mesma profissao. 

Palavras-chave: satisfa,ao profissional, profissionais de enfermagem, gestao. 
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SATISFACAD DDS PRDFISSIDNAIS DE ENFERMAGEM 

ABSTRACT 

The delimitation of the professional satisfaction concept of is a complex task. 
Having for base this thematic, we establish as main objective to verify if there are differences 

between the social and demographic variables, 01 professional context, context of formation and 
labor context and the level of satisfaction of the nursing professionals. 

It was a descriptive, transversal and correlacional study, quantitative source of the process 
method. This anonymous inquiry was applied to the professionals of nursing of the ACES Tras-os
Montes (Nordeste) divided in two parts was opted to the application of a confidential questionnaire: 
the first part, with questions elaborated fo r the investigator, contemplating changeable of social and 
demographic variables, professional characterizalion, of formation, labor, among others e; one sec
ond part consisting of the scale of Work Satisfaction of Ribeiro (2002). 

The main results stands out that a highest satisfaction comes from the masculine sex, over the 
44 years old, married and with children, who possess the specialty, that do not do direct cares, with 
fix\Ure hourly, satisfied with Ihe salary, that do not have conflicts in the workstation, satisfied with 
the recognition of the profession, that have management functions and those who would choose the 
same profession again. 

Keywords: professional satisfaction, nursing professionals, management 

INTRODUIfAO 

Grande parte do tempo do dia 8 passado no local de trabalho e a grande verdade 8 que a activi
dade profissional tem um peso inegavel na vida dos individuos activos. 0 sentir-se bem no seu espa
GO de trabalho e uma necessidade quase imperiosa, na medida em que esta salisfaGao apresenta 
uma ligaGao directa com 0 bem-estar do individuo nos restantes aspectos da sua vida. 

De acordo com Gra,a (t 999), a satisfa,ao laboral consiste numa "atitude" ou uma "emo,ao" 
que tem tradu,ao efectiva em comportamentos e em opinioes verbalizadas. Varias dimensoes foram 
apontadas no sentido de se fazer uma avalia,ao da satisfa,ao profissional; remuneraGao, condi,5es 
de trabalho e saude, seguran,a no emprego, relacionamento, autonomia/poder, status/prestigio e 
realiza,ao. 

A satisfa,ao profissional tem sido considerada uma variavel importante porque, implicita ou 
explicitamente, e associada simultaneamente a produtividade e a realiza,ao pessoal dos individuos. 

A realiza,ao deste estudo sobre a satisfa,ao profissional, dos profissionais de enfermagem, per
mite-nos conhecer, a sua percep,ao acerca desla realidade, perceber 0 que os motiva e quais as 
suas expectativas, pois so deste modo se conseguira melhorar a sua eficiencia e produtividade, bem 
como, a qualidade dos servi,os a prestar. 

Segundo Mezomo (2001 ) uma organiza,ao que tem funcionarios satisfeitos, tem vantagens e 
potencial acrescido, dado que, alrai os melhores, reduz a rotatividade do pessoal, aumenta a produ
tividade, reduz os custos, melhora a imagem perante a comunidade e ganha competitividade. 

No que concerne ao profissional de Enfermagem, a forma como se sente e encara 0 seu traba
Iho, determinam definitivamente a qualidade e 0 exito dos cu idados que presta. Por ser uma profis
sao que se move muito e especialmente na esfera das rela,oes humanas, acaba por ter uma s8rie 
de caracteristicas que a tornam excepcionalmente desgastante, dai, 0 imperativo de, a satisfa,ao no 
local de trabalho ser pedra de loque. 

Na verdade, a Enfermagem e uma profissao que tem vindo a sofrer inumeras altera,oes e rees
truturaGoes no sentido de atingir a excetencia do cuidar e se afirmar como profissao autonoma e 
cientificamente estruturada. Assim, ha que salientar a introduGao de inovaGoes tecnol6gicas noS 
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AFRONTAMIENTO PSICOLOGICO EN EL SIGLO XXI 

contextos de trabalho, que requerem dos profissionais uma actualiza<;ao constante, de forma a que 
a competencia profissional nao fique comprometida. 

o interesse pela tematica em apre<;o derivou , em grande parte, da presumida rela<;ao com 0 

desempenho profissional. E hoje, quase unanimemente percepcionada, a rela<;ao entre a satisfa<;ao 
no local de trabalho e 0 elevado desempenho dos seus profissionais, 

De acordo com Lobos (1978) cientistas sociais e gestores acreditam que, se a insatisfa,ao no 
trabalho pudesse ser reduzida, as barre iras humanas a produ<;ao poderiam ser removidas e trans
tormadas numa tor<;a que deveria melhorar 0 desempenho e a consequente produtividade. 

Este estudo debru<;a-se sobre a satista<;ao laboral dos enfermeiros que exercem actividade em 
Cuidados de Saude Primarios e pretende tentar compreender alguns dos tactores que intluenciam a 
forma como 0 enlermeiro se sente no seu local de trabalho e como ve a sua profissao. 

Desta forma, sao nossos principais objectivos: 
• Avaliar a percep,ao da Satisfa,ao dos Profissionais de Enfermagem que exercem actividade 

profissional no ACES Tras-os-Montes I Nordeste, atraves da aplica<;ao de uma escala de 
Satisfa,ao com 0 Trabalho de Jose Pais Ribeiro ja va lidada para a popula,ao portuguesa. 

• ~elac ionar a percep<;ao de satisfa<;ao dos profissionais de Enfermagem com as variaveis inde
pendentes. 

• Recolher dados, no ambito da tematica em apre<;o, que faci litem a tomada de decisao dos res
ponsaveis no ambito da gestao destas organiza<;6es de saude. 

• Identificar as variaveis que se relacionam negativa e positivamente com a satisfa<;ao profissio
nal dos enfermeiros. 

Sao varios os estudos consultados no ambito da nossa linha de investiga<;ao e que norteiam a 
nossa orienta,ao para constru<;ao do corpo te6rico e que permitem estabelecer um paralelismo com os 
resultados encontrados na nossa pesquisa. Embora existam imensos estudos sobre a tematica satis
ta,ao laboral, ha menos investiga,ao relativamente a satisfa<;ao profissional laboral dos enfermeiros. 

Queremos com isto dizer que, a satisfa<;ao laboral em enfermeiros ainda nao estando devida
mente estudada, nos tera dificultado 0 acesso a outros estudos, que pudessem subsidiar 0 nosso 
relativamente aos resu ltados. Conscientes da sua limita<;ao, esperamos contudo que esta investiga
<;ao possa contribuir a sua maneira, como forma de co lmatar um pouco esta falha e que seja a base 
de um possivel estudo mais amplo e aprofundado. 

METODO 

Este e um estudo observacional, descritivo, transversal e correlacional , faz uso da amostragem 
nao probabilistica e recorre a vertente eminentemente quantitativa da metodologia cientifica 
(Ribeiro, 2010) . 

Nesta investiga<;ao optou-se pela aplica<;ao de um questionario an6nimo e confidencial apl icado 
aos profissionais de entermagem do ACES Tras-os-Montes I (Nordeste) dividido em duas partes: a 
primeira parte, constituida por um questionario previo, com quest6es elaboradas pe lo investigador, 
contemplando variaveis de caracteriza<;ao sociodemogra1ica, profissional, de forma<;ao, laboral, 
entre outras e, uma segunda parte constituida pela escala de Satisfa<;ao com 0 Trabalho de Ribeiro 
(2002). A rela<;ao entre variaveis da primeira parte do questionario com as dimens6es da escala de 
Satista<;ao com 0 Trabalho permiti ra estabelecer quais os facto res preponderantes na Satisfa,ao 
Com 0 Trabalho nestes profissionais. 

o exito num processo de investiga,ao depende, certamente, da forma met6dica e sistematica 
como 0 investigador procede ao fango das varias etapas, mas, tambem, do seu empenho, envolvi
mento e capacidade de fazer as op<;6es correctas no sentido da resposta a questao de partida e aos 
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objectivos a que se propoe. Escolher e aplicar uma metodologia significa escolher e percorrer um 
caminho ou um percurso. Chegados a esta fase do percurso. somos levados a aceitar que. este 
caminho. muitas vezes. requer ser ajustado ou adequado a cada etapa. gra,as a aplica,ao de regras 
e normas. como tambem. alguma criatividade e imagina,ao. 

A aplica,ao das varias etapas do procedimento metodologico apenso neste estudo resultou na 
elabora,ao de um esquema que permite a visualiza,ao das principais actividades e esta representa
do na figura que se segue: 

Figura 1 - Fluxograma das etap as da investiga~ao 
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Num estudo de investiga,ao correlacional 0 enunciado das hip6teses Ii uma etapa processual 
lundamental que permite uma predi,ao das rela,oes esperadas entre duas ou mais variaveis. Nesta 
fase apresenta-se uma proposi,ao provisoria. uma suposi,ao que deve ser verificada e que traduz 
o enunciado do problema de uma forma concisa (Freixo. 2010). 

Como hip6teses de estudo definiram-se 4. que decorrem da re la,ao das variaveis independentes 
constantes na primeira parte do questionario com a escala de Satisfa,ao no Trabalho (segunda parte 
do questionario), Como enunciados das hip6teses de estudo. temos: 

Hip6tese HI : Existem diferen,as nos valores medios da satisfa,ao com 0 trabalho para as carac
terlsticas sOcio-demograticas. 

Hipotese H2: Existem diferen,as nos valores medios da satisfa,ao com 0 trabalho para as carac
te rlsticas profissionais, 

Hipotese H3: Existem diferen,as nos valores medios da satisfa,ao com 0 trabalho para 0 nlvel 
de forma,ao, 

Hip6tese H4: Existem diferen,as nos valores medios da satisfa,ao com 0 trabalho para as carac
teristicas laborais. 
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Oeste modo apresenta-se um esquema, na ligura que se segue, ilustrativo do processo de dedu
~ao das hip6teses: 

Figura 2 - Desenho metodo16gico da dedu~ao das hipoteses 
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Tao ou mais importante que os parametros processuais da metodologia e a defin i ~ao do 
U nive rso/Popula~ao/Amostra de uma i nvestiga~ao de cariz cientifico. Na Figura 4 esquematiza-se 0 

processo de escolha do Universo, da popu la~ao alvo e da amostra: 

Figura 3 - Processo de escolha do UniversQ, da populacao alvo e da amostra 

Universo 
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RESULTADOS 

Relativamente ao genero, verificou-se que a amostra era composta, maioritariamente por pro
fissionais do genero feminino 89,81%, (n=139) . 

A media de idades dos enfermeiros inquiridos foi de 36,74 anos (±8,727), 0 coeficiente de dis
persao foi de 20,19%, a moda foi de 26 anos e a mediana de 35 anos. A idade minima dos inquiridos 
foi de 24 anos e a maxima de 66 anos. 

No que respeita ao estado civil , verificou-se que a amostra era, maioritariamente, composta por 
enfermeiros casados (63,06%, n=99) , seguidos pelos solteiros (26,75%, n=42) . as enfermeiros 
divorciados, viuvos e em uniao de facto constituiam uma minoria (5,7%, n=9; 2,5%, n=4 e 1,9%, 
n=3, respectivamente) . 

No que se refere a distribui,ao dos inquiridos segundo 0 numero de filhos verificou-se que a 
maioria dos enfermeiros (35%, n=55) nao tem filhos, enquanto 29,9% (n=47) possuem dois Whos 
e 27,4% (n=41) possuem apenas um filho. Uma minoria de 7,7% (n=12) possuem tres filhos a 
prple, apurou-se que a amostra era, maioritariamente, composta por enfermeiros com lilhos 
(64,5%, n=100). 

Relativamente a distribui,ao dos entermeiros segundo as habilita,oes academicas, averiguou
se que a amostra era, maioritariamente, composta por enfermeiros licenciados (66,88%, n=104). as 
enfermeiros com especialidade constituiam 18,47% (n=29) e com pos-gradua,ao 10,83% (n=17) . 
as enfermeiros com bacharelato e com mestrado constituiam uma minoria (2,55%, n=3; e 1,27%; 
n=2, respectivamente). 

Constata-se que 21,7% possuem menos de 5 anos de exercicio profissional, 16,6% de 5 a 9 
anos, 24 ,8% de lO a 14 anos, 15,9% de 15 a 19 anos, 9,6% de 20 a 24 an os e 11 ,5% mais de 25 
anos de serviw Ja no que respeita ao tempo de servi,o na categoria a grande maio ria dos enfer
meiros tem menos de 5 anos (35,7%) e uma grande parte tem 5 a 9 anos (33,1%). 

Verificou-se que a grande maioria 92,99%, (n=144) dos enfermeiros presta cuidados de forma 
directa. Apenas uma minoria de 7,0% (n=ll) dos enfermeiros nao presta cuidados de forma directa. 

A grande maio ria dos enfermeiros declarou exercer actividade numa Unidade de Cuidados Saude 
Personalizados (63,69%, n=99) . Apenas 21 ,3% afirmou exercer actividade numa Unidade de Cuidados 
na Comunidade, 12,1% num Servi,o de Urgencia Basica e 3,2% numa Unidade de Saude Publica. 

Verificou-se 0 modo como os elementos da amostra se distribuiram de acordo com 0 tipo de 
vinculo. Constata-se que a maioria, 63,06% (n=99), tem vinculo no Quadro do pessoal do ACES, 
33,76% (n=53) Contrato individual de trabalho e apenas 3,18% (n=5) esta sob Requisi,ao. 

Todos os enfermeiros (n=155) referiram fazer um Horario completo de 35 h semanais. Nenhum 
enfermeiro referiu fazer um Horario completo de 40 h ou um Horario acrescido de 42 h semanais. 

A grande maioria dos enfermeiros referem ter horario fixo 73,25%, (n=114). Uma minoria de 
enfermeiros pratica a sua actividade em horario por turnos 26,75%, (n=4 1). 

A distribui,ao da satisfa,ao relativamente ao vencimento auferido aumenta exponencialmente 
do Totalmente Satisfeito para 0 Totalmente Insatisfeito. A satisfa,ao ponderada e de 15,4 % (n=23) 
e a insatisfa,ao ponderada e de 84,6% (n=132). 

Relativamente a existencia de confl itos a maio ria 62,4%, (n= 96) afirmou que nao existem. 
Na distribui,ao da satisfa,ao relativamente ao reconhecimento social da sua profissao a maioria dos 

enfermeiros dividem-se entre Baslante insatisfeitos com 42,7% e Satisfeitos com 37,6%. A satisfa,ao 
ponderada e de 48,4% (n=70) e a insatisfa,ao ponderada e de 51 ,6% (n=85). as enfermeiros mostram 
estar, tendencialmente, insatisfeitos relativamente ao reconhecimento social da sua profissao. 

No que respe ita a concordancia relativamente a actual idade de reforma os enfermeiros sao una
nimes na res posta; 93,6% (n=145) nao concorda e apenas 6,4% (n=10) concorda. 
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Apenas 15,9% (n=25) dos enfermeiros inquiridos desempenham fun,aes de gestao ou de chefia 
na sua actividade profissional. 

No que respeita a quesUio, Se tivesse a possibilidade de vo ltar ao principio, escolheria a mesma 
profissao? os enfermeiros sao maioritariamente concord antes (72,6%, n= 112) escolheriam nova
mente ser enfermeiros. Uma minoria de 27,4% (n=43) nao voltaria a escolher a profissao de enfer
magem se pudesse voltar ao principio. 

DlSCUSSAO E CONClUSAo 

Cabe-nos agora, tecer as considera,aes finais, resumindo informa,aes aportadas nos capitulos 
ante rio res, enunciando as limita,aes do estudo, as possiveis direc,aes para futuras pesquisas e 
sugestaes. 

De acordo com Almeida (2003), qualquer organiza,ao e fruto da constru,ao humana e, por con
seguinte, nao existe se nao existirem pessoas. 

Aspumimos e subescrevemos a visao de Mezomo (2001), que defende que nenhuma organiza
,aD obtem sucesso, ou seja, cumpre os objectivos sem 0 esfor,o e empenho solidario de todos os 
trabalhadores, que mais do que nunca devem agir em equipa, na procura e operacionaliza,ao dos 
objectiv~s, que consubstanciem a melhoria do desempenho organizacional. Uma organiza,ao com 
funcionarios satisfeitos, tem vantagens potencial mente acrescidas, dado que, por norma, atrai os 
melhores, reduz a rotatividade do pessoal, aumenta a produtividade, reduz os custos, melhora a 
imagem perante a comunidade e ganha competitividade. 

o estudo ora apresentado, pressupae uma reflexao sobre a forma como as variaveis sociode
mogrilficas, de contexto profissional, de contexto de formacao e de contexto laboral influenciam 0 

nivel de satisfa,ao profissional, dos profissionais de enfermagem do ACES Tnis-os-Montes I 
Nordeste. Permitiu conhecer a imagem que estes profissionais possuem das organiza,aes de saude 
onde exercem fun,aes, as quais se encontram em constante mudan,a, de modo a identificar as cau
sas de inadapta,aes e suas consequencias, para assim implementar medidas que promovam a 
satisfa,ao e opere as transforma,oes desejadas. 

Esta investiga,ao, sugere re lativamente as variaveis socio-demogrilficas e a Satisfa,ao com 0 

Trabalho, que: 
• Individuos do genero masculino apresentarem sempre uma satisfa,ao ligeiramente maior do 

que do genera feminino; 
• Individuos de fa ixas etarias mais elevadas, apresentam quase sempre uma satisfa,ao maior 

que os das faixas etarias mais baixas; 
• Individuos casados, apresentarem uma satisfa,ao superior aDs restantes grupos; 
• Individuos com filhos, apresentarem maior satisfa,ao que os que nao tem filhos; 
• Individuos com maior numera de filhos, mostram maior satisfa,ao que os sem fi lhos. 
Relativamente as variaveis profissionais e a Satisfa,ao com 0 Trabalho, concluimos que: 
• Enfermeiros especialistas, demonstram uma maior satisfa,ao por compara,ao com outros 

grupos; 
• Enfermeiros menDs satisfeitos, sao os que se encontram a meio da sua carreira profissional; 
• Enfermeiros com mais anos de servi,o, apresentam uma maior satisfa,ao relativamente aDs 

demais grupos. . 
Relativamente as variaveis de formacao na Satisfa,ao com 0 Trabalho, concluimos que: 
• Enfermeiros com especialidade demonstrarem uma satisfa,ao maior que os outros grupos. 
Relativamente as variaveis laborais e a Satisfa,ao com 0 Trabalho, concluimos que: 
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• Enfermeiros Que nao preslam cuidados direclos, exibem sempre uma sal isfa,ao ligeiramenle 
maior do Que os enfermeiros Que preslam cuidados direclos; 

• Os enfermeiros Que exercem aClividade em Vinhais e Miranda do Douro, sugerem maior salisfa,ao 
profissional Que lodos os oulros enfermeiros Que Irabalham dos demais 13 Cenlros de Saude; 

• Enfermeiros Que Irabalham nas UCC demonslram uma maior salisfa,ao Que os enfermeiros 
Que Irabalham nas oulras unidades funcionais; 

• Enfermeiros, com oulro Ii po de vinculo laboral, dizem-se mais salisfeilos Que os reslanles 
enfermeiros; 

• Enfermeiros Que pralicam horario fixo, consideram-se ligeiramenle mais salisfeilos do Que os 
enfermeiros com horario por lurnos; 

Relalivamenle ao vencimenlo, enfermeiros sal isfeilos com esle, apresenlam maiores niveis de 
salisfa,ao profissional; 

• Enfermeiros Que nao lem conflilos no local de Irabalho, dizem-se sempre, ligeiramenle mais 
salisfeilos do Que os enfermeiros Que lem confl ilos nesle local; 

;. Enfermeiros salisfeilos com 0 reconhecimenlo social, sao aQueles Que apresenlam maio res 
niveis de salisfa,ao; 

• Enfermeiros Que concord am com a idade da reforma, apresenlam sempre uma salisfa,ao ligei
ramenle maior do Que os enfermeiros Que nao concordam com esla; 

• Enfermeiros Que exercem funGoes de geslao, lambem insinuam senl ir-se profissionalmenle 
mais salisfeilos; 

• Enfermeiros Que escolheriam a mesma profissao, dizem-se ligeiramenle mais salisfeilos, que 
os enfermeiros Que a nao vollariam a escolher. 

No Que diz respeilo a Escala de Sal isfa,ao com 0 Traba lho, concluimos Que: 
• As dimens6es seguran,a com 0 fulu ro da profissao e salisfa,ao com a profissao lem valores 

observados inferiores ao esperado; 
• As reslanles dimensoes e lolalidade da escala lem valores superiores aos valores medios 

esperados. 
• Os enfermeiros Que desempenham fun,6es no ACES Tras-os-Monles I Nordesle enconlram

se moderadamenle salisfeilos (media EST = 81,727). 
De acordo com os resullados oblidos, pensamos ser imperalivo um maior envolvimenlo e partici

pavao desles profissionais na lomada de decisao inslilucional, em particular Quando a decisao envolve 
o seu servi,o, para Que esle envolvimenlo, promova uma maior salisfaQiio e por conseguinle, impliQue 
um melhor desempenho e humaniza, ao na presla,ao de cuidados. Um maior compromelimenlo dos 
6rgaos de geslao e chefias, envolvendo desles profissionais, polencia e promove uma melhor comuni
ca,ao e valoriza,ao das Queixas, pOis uma comunica,ao eficaz, pode fazer forte, forte genie. 

A principal limila,ao do esludo esla relacionada com 0 lamanho da amoslra. Embora a recolha 
de dados se lenha configurado dificil, sugerimos Que esludos futuros, possam abranger amoslras 
maiores e geograficamenle mais alargadas. 

No fuluro, goslariamos de desenvolver oulros esludos, lendo por base a compara,ao da 
Salisfa,ao profissional, enlre profissionais de enfermagem Que exercem acl ividade em Cui dad os de 
Saude Primarios versus Cuidados Diferenciados. Esludos de ambilo nacional. 
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