
Hospital Magneto: Estudo do Conceito 
 

Analisa Candeias*; Lisa Alves Gomes**; Paula Peres***; Maria Manuela Melo**** 

 

Na realidade social dos dias correntes assistem-se a grandes transformações sociais, 

políticas e económicas. A Enfermagem, profissão de excelência no Cuidar do Outro, 

não deve desprezar estas mesmas transformações e de que forma elas influenciam a 

qualidade dos cuidados prestados. As organizações de saúde são, desta forma, 

confrontadas com uma heterogeneidade de clientes que usualmente são peculiares no 

que diz respeito à exigência e tipo de serviços a assegurar. Esta diversificação poderá 

ser benéfica, pois existe a possibilidade de grande inovação e criatividade no que diz 

respeito aos cuidados de saúde. 

Este trabalho surge como uma primeira etapa, de revisão de literatura, no que se 

refere ao tema Hospital Magneto, para um possível estudo de cariz qualitativo. O 

objectivo central deste trabalho é o estudo do conceito de Hospital Magneto, e quais 

as suas influências de inovação na área da gestão dos recursos humanos em 

Enfermagem. Foi efectuada uma pesquisa documental através de diversas bases de 

dados relativas (Medline, Ebsco) a artigos on-line, web sites, livros e a consulta com 

profissionais da área de estudo.  

De acordo com os dados recolhidos, o conceito de Hospital Magneto surgiu nos anos 

80 do século XX, e após um estudo em 163 hospitais dos Estados Unidos da América, 

verificou-se que, algumas destas organizações possuíam em comum determinadas 

variáveis que levavam a altos níveis de recrutamento e retenção de profissionais de 

Enfermagem - essas variáveis denominaram-se de Forças de Magnetismo. Os 

resultados demonstram ainda que, um Hospital Magneto é aquele que consegue a 

excelência nos cuidados de Enfermagem, a retenção de enfermeiros com grandes 

capacidades para o Cuidar e grande satisfação por parte das Pessoas que recebem 

esses cuidados. A acreditação de um hospital como Hospital Magneto é efectuada 

pelo American Nurses Credentialing Center, através de um programa, o Magnet 

Recognition Program®, existindo, neste momento, 382 organizações hospitalares 

consideradas Magneto a nível mundial. 
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