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A Satisfação de Profissionais de Saúde e Utentes das Unidades de Saúde Familiar 

 

Resumo 

 

A presente investigação teve por objetivo analisar a satisfação de profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros e secretários clínicos) e satisfação de utentes de Unidades de Saúde 

Familiar (USF) do Distrito de Braga, Viana do Castelo e Porto. Participaram no estudo 300 

profissionais de saúde e 392 utentes de 10 USF modelo A e 10 USF modelo B. 

Para avaliar a satisfação laboral dos profissionais de saúde recorreu-se ao Job 

Satisfaction Survey (Spector,1985), adaptado para a população portuguesa por Malheiro 

(2009). De forma a percecionar o grau de satisfação dos utentes com as USF utilizou-se o 

Questionário de Satisfação dos Utentes (QSU), baseado nos indicadores EUROPEP. 

Os resultados obtidos demostraram que 57.83% dos profissionais de saúde se encontram 

satisfeitos, evidenciando maior satisfação em dimensões relacionadas com a “natureza do 

trabalho”, “comunicação” e “colegas”.  

Os utentes apresentaram bons níveis de satisfação, principalmente com os serviços de 

enfermagem. Verificaram-se diferenças ao nível da satisfação tanto em profissionais como 

utentes entre as USF modelo A e B, sendo os profissionais e utentes das USF modelo B 

aqueles que apresentam maiores níveis de satisfação. A satisfação dos utentes com o “Serviço 

de Secretariado” demonstrou ser preditor da satisfação global dos profissionais. 

 

 

Palavras-chave: Satisfação Laboral, Satisfação de Utentes, Cuidados de Saúde Primários 
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The Satisfaction of Health Professionals and Users of the Family Health Units 

 

Abstract 

 

The present research aimed to analyze the satisfaction of health professionals (doctors, 

nurses and clinical secretaries) and Family Health Units (FHU) users’ satisfaction, in the 

district of Braga, Viana do Castelo and Porto. The sample was composed by 300 health 

professionals and 392 users which were spread in two groups: 10 FHU for Model A and 10 

FHU for Model B. 

To assess job satisfaction of health professionals we resorted to the Job Satisfaction 

Survey (Spector, 1985), adapted for the Portuguese population by Malheiro (2009). In order 

to perceive the degree of user satisfaction with the FHU, we used the Satisfaction 

Questionnaire of users (QSU), based on EUROPEP indicators. 

The results showed that 57.83% of healthcare professionals were satisfied, with greater 

satisfaction in dimensions related with "nature of work", "communication" and "colleagues". 

Users had good levels of satisfaction, especially with nursing services. There were 

differences in satisfaction for both professionals and users between the FHUs. Health 

professionals and users of FHU Model B revealed higher levels of satisfaction. The 

dimensions of users satisfaction were shown to be predictors of global professional 

satisfaction. 

 

Keywords: Job satisfaction, Satisfaction of Users, Primary Health Care 
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Introdução 

  

Ao longo dos últimos anos, têm sido inúmeras as definições existentes do conceito de 

satisfação no trabalho. Segundo Alcobia (2011), alguns autores têm definido a satisfação no 

trabalho como uma atitude generalizada em relação ao trabalho, atendendo a três 

componentes: cognitiva, afetiva e comportamental (Arnold, Robertson, & Cooper, 1991; 

Griffin & Bateman, 1986). Outros autores têm encarado a satisfação como um estado 

emocional em relação ao trabalho (Fung-Kam, 1998; Newstron & Davis, 1993). Manojlovich 

e Laschinger (2002) descrevem a satisfação no trabalho como sendo uma função de elementos 

do local de trabalho, bem como atitudes e comportamentos, moldado por características 

pessoais.  

Na presente investigação, iremos adotar a definição de Spector (1997, p.2), segundo o 

qual: “A satisfação no trabalho é simplesmente a forma como as pessoas se sentem em 

relação aos seus empregos ou a diferentes aspetos dos mesmos. A medida em que as pessoas 

gostam (satisfação) ou não gostam (insatisfação) dos seus empregos. A satisfação no trabalho, 

é geralmente avaliada como uma variável atitudinal... Pode ser considerada como uma atitude 

global sobre o trabalho ou como uma constelação de atitudes relativas a vários aspetos ou 

facetas relacionadas com este”. Para o autor, a perspetiva da satisfação como atitude tornou-se 

predominante no estudo da satisfação no trabalho, contudo, a literatura não tem sido 

consensual na adoção de um modelo de satisfação laboral.  

O modelo de satisfação por facetas (Lawler, 1973) considera que a satisfação resulta do 

grau de discrepância entre o que o indivíduo pensa que deverá receber e o que efetivamente 

recebe, verificando-se neste âmbito dois processos distintos, um processo de comparação 

intrapessoal e outro de comparação interpessoal. Este modelo encontra-se refletido no Job 

Satisfaction Survey (Spector, 1985, 1997). 

Relativamente aos antecedentes da satisfação no trabalho, os investigadores têm vindo a 

identificar um conjunto de variáveis tanto de caráter situacional como individual (Alcobia, 

2011). Blegen (1993), numa meta análise selecionou 48 estudos, envolvendo 15 048 pessoas e 

identificou 13 variáveis que estão relacionados com a satisfação no trabalho, sendo elas: o 

stresse, o comprometimento, a comunicação com o supervisor, a autonomia, o 

reconhecimento, a “rotinização”, a comunicação com os colegas, a equidade, o locus de 

controlo, a idade, os anos de experiência, a educação e o profissionalismo.  

De acordo com a literatura, as características da organização e das atividades de 

trabalho têm um impacto crucial sobre a satisfação no trabalho (Blegen, 1993; Spector, 1997). 
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Zangaro e Soeken (2007) realizaram uma meta-análise onde analisaram 31 estudos entre 

1993 a 2003, com um total de 14 567 participantes, com o objetivo de encontrar uma 

correlação entre a satisfação no trabalho e a autonomia, o stress no trabalho e a colaboração 

médico-enfermeiro. Observaram que a satisfação no trabalho foi negativamente 

correlacionada com o stress no trabalho e positivamente correlacionada com a autonomia e 

com a colaboração médico-enfermeiro.  

A autonomia, o ser capaz de controlar o seu próprio trabalho por priorizar tarefas, 

trabalhar sem estreita supervisão e ter o controlo de decisões no âmbito da enfermagem 

(Morgam & Lynn, 2009), foi relatado em vários estudos com enfermeiros como contribuindo 

para a sua satisfação no trabalho (Dunn, Wilson, & Esterman, 2005; Morgan & Lynn, 2009). 

A satisfação, também, foi influenciada pelo grau de repetição de um trabalho, a “rotinização” 

foi considerada um fator negativo (Zangaro & Johantgen, 2009) e a mudança, a variedade e o 

desafio foram destacados como sendo fatores positivos que contribuem para a satisfação dos 

enfermeiros no trabalho (Li & Lambert, 2008). 

Segundo Spector (1997), investigações que estudaram os efeitos de recompensas 

monetárias sobre a satisfação no trabalho revelaram correlações relativamente baixas entre as 

duas variáveis, contudo, segundo o autor, não será tanto um salário elevado que contribui para 

a satisfação no trabalho, mas antes a justiça percebida relativamente à distribuição pelos 

colaboradores. Para os trabalhadores da saúde, os salários, juntamente com as condições de 

trabalho, supervisão e gestão, educação e oportunidades de formação são importantes, 

enfatizando que os incentivos não financeiros podem ser tão importantes como os financeiros 

(Hendersen, & Tulloch, 2008).  

As implicações práticas da satisfação no trabalho referidas na literatura apontam para o 

efeito que esta tem no absentismo, na intenção de deixar o emprego e no despedimento 

voluntário (Ingersoll, Olsan, Drew-Cates, DeVinney, & Davies, 2002; Kramer & 

Schmalenberg 1991; Hellman, 1997; Ruggiero, 2005). Para além disso, a satisfação no 

trabalho tem sido considerada como tendo um efeito significativo na qualidade e na eficiência 

dos sistemas de saúde, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento 

(Onyett, 2011; Romig, O’Sullivan, Maillet, & Denmark, 2011; Toh, Ang, & Devi, 2012), 

tendo sido, também, correlacionada com a retenção de profissionais de saúde nos diferentes 

níveis do sistema de saúde (Toh, Ang, & Devi, 2012). Investigações têm associado a 

satisfação dos enfermeiros no trabalho a resultados positivos nos pacientes (Adams, & Bond, 

2000; Aiken, Clarke, & Sloane, 2002) e também a uma maior perceção na qualidade dos 

cuidados (Murrells, Clinton, & Robinson, 2005). 
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Em Portugal têm vindo a ser realizados alguns estudos sobre satisfação laboral dos 

profissionais de saúde, como por exemplo o de Graça e Sá (1999) que incluiu médicos, 

enfermeiros e administrativos, de 14 Centros de Saúde. Os resultados obtidos revelaram que 

os médicos apresentavam níveis de satisfação profissional superiores aos enfermeiros e 

administrativos.  

Graça (2006), procurou definir o perfil de satisfação laboral dos médicos de família do 

Sistema Nacional de Saúde português, os resultados revelaram que os médicos apresentavam 

níveis de satisfação profissional mais baixos relativamente aos aspetos da satisfação como 

condições de trabalho e remuneração. Em contrapartida, os níveis mais altos de satisfação 

laboral relacionavam-se com a relação profissional/utente e com a segurança no emprego. 

Um outro estudo revelou que os médicos de família apresentavam maiores níveis de 

satisfação com fatores relacionados com a natureza do trabalho – interesse pelo e do trabalho 

e adequação para o trabalho e menores níveis de satisfação com fatores relacionados com as 

condições proporcionadas para o exercício profissional, a recompensa pelo trabalho efetuado, 

a pressão e exigência no trabalho (Biscaia, 2004). Fatores relacionados com a remuneração, 

nomeadamente o baixo vencimento, o pouco reconhecimento pela sua dedicação ao trabalho, 

o modo de gestão da unidade de saúde, a monotonia do trabalho e as horas de trabalho, foram 

também associados a menores níveis de satisfação nos médicos de família (Hespanhol, 

Pereira, & Pinto, 2000).  

No contexto da saúde, a literatura tem destacado os efeitos interativos entre satisfação 

no trabalho e o desempenho, satisfação do paciente e qualidade do serviço, elementos que no 

seu conjunto podem comprometer os resultados globais de uma organização (Aiken, Clarke, 

&, Sloane, 2000, 2002; Tzeng, 2002). Índices elevados de satisfação laboral nos profissionais 

de saúde estão associados a uma maior disponibilidade para o utente e maior atenção aos 

aspetos psicossociais das queixas (Biscaias, 2004). Segundo Linder-Pelz (1982), a satisfação 

dos utentes é concetualizada como sendo a consequência da comparação entre as expetativas, 

o desempenho dos profissionais de saúde e das unidades de saúde e o resultado percebido.  

A satisfação do utente é, desde há muito, considerada como um objetivo dos cuidados 

de saúde e percebida como estando diretamente associada aos resultados destes, tendo 

influência em muitos comportamentos de doença e de saúde, nomeadamente assegurando uma 

maior adesão aos tratamentos prescritos e o retorno do paciente à consulta (Linder-Pelz, 

1982). 

Segundo Pisco (2006), vários estudos têm concluído que os sistemas de saúde, 

fortemente orientados para os Cuidados de Saúde Primários (CSP), apresentam melhores 
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resultados em saúde da população, mais justiça e adequada utilização dos serviços, elevados 

níveis de satisfação e custos mais baixos. 

Em Portugal, tem-se vindo a assistir desde o ano de 2005 a uma reforma dos CSP, com 

a criação de um grupo técnico para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, com o 

objetivo de desenvolver as linhas de ação prioritárias para a reconfiguração dos Centros de 

Saúde (CS) e implementação das Unidades de Saúde Familiar (USF). Perante os complexos 

desafios que se têm vindo a colocar na atualidade aos CSP, assiste-se nos países em que a 

medicina geral e familiar está mais desenvolvida a uma progressiva redução da solo practice e 

à constituição de grupos e equipas, group practices e family health teams (Missão para os 

Cuidados de Saúde Primários, 2006). Neste âmbito, conceptualizaram-se as USF como um 

modelo organizacional de trabalho em equipa em saúde pessoal e familiar, devendo estas ser 

constituídas por equipas multiprofissionais auto-organizadas que potenciem as aptidões e 

competências de cada profissional. A implementação das USF pressupõe uma adesão 

voluntária de profissionais e utilizadores, a existência de um regime remuneratório sensível ao 

desempenho, presença de um regime de incentivos, a obrigatoriedade de um sistema de 

informação, contratualização e melhoria contínua da qualidade, baseada numa avaliação 

contínua (Missão para os Cuidados de Saúde Primários, 2006). 

Atualmente, encontram-se em funcionamento 353 USF, abrangendo 4.345.230 

potenciais utentes (retirado a 30_abril_2014, de www.usf-an.pt). Os principais objetivos 

adjacentes a esta reforma e à implementação das USF são os de melhorar a acessibilidade, 

aumentar a satisfação de profissionais e utilizadores, melhorar a qualidade e a continuidade de 

cuidados e melhorar a eficiência.  

Presentemente, nem todas as USF se encontram no mesmo plano de desenvolvimento 

(modelo A, B), podendo existir diferenças no grau de autonomia organizacional, no modelo 

de financiamento e respetivo estatuto jurídico, no modelo retributivo e de incentivos dos 

profissionais. O Modelo A está mais associado a uma fase de aprendizagem e 

aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar, indispensável em situações em que 

esteja muito enraizado o trabalho individual isolado. O Modelo B corresponde a equipas com 

maior amadurecimento organizacional, onde se verifica um trabalho em equipa de saúde 

familiar efetivo e com disponibilidade para aceitar um nível de contratualização com níveis de 

desempenho mais exigente (retirado a 30_abril_2014, de www.usf-an.pt). 

Considerando a atual reforma dos CSP em que os objetivos passam pela melhoria dos 

cuidados de saúde, tornando-os mais centrados no cidadão, acessíveis e eficientes, 

aumentando a satisfação de profissionais e utilizadores reveste-se da maior importância 
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perceber se as mudanças organizacionais nos CSP em Portugal está a ter repercussões ao nível 

da satisfação dos profissionais e utentes das USF. 

Posto isto, são objetivos da presente investigação:  

(a) analisar os níveis de satisfação dos profissionais de saúde, por categoria profissional, 

e observar se existem diferenças entre profissionais pertencentes a USF modelo A e USF 

modelo B. 

(b) analisar os níveis de satisfação dos utentes e averiguar se existem diferenças na 

satisfação de utentes pertencentes a USF modelo A e USF modelo B. 

(c) analisar o efeito da satisfação dos profissionais de saúde na satisfação dos utentes, e 

vice-versa.  

As hipóteses que guiaram o presente estudo são as seguintes: 

H1: Os profissionais de saúde das USF modelo B apresentam maiores níveis de 

satisfação global que os profissionais das USF modelo A. 

H2: Os médicos apresentam maiores níveis de satisfação que os restantes profissionais 

de saúde. 

H3: Os utentes das USF modelo B apresentam maiores níveis de satisfação que os 

utentes das USF modelo A. 

H4: A satisfação global dos profissionais de saúde tem efeitos preditores na satisfação 

dos utentes, e esta, por sua vez, tem efeitos preditores na satisfação global dos utentes. 

 

Metodologia 

Participantes 

A amostra foi constituída por 300 profissionais de saúde e 392 utentes das USF. 

A amostra, de profissionais de saúde, constituiu-se por 300 participantes,  sendo a 

maioria 236 (78.7%) do sexo feminino. As idades dos participantes variou entre 28 e 64 anos, 

com uma média de 43.26 (D.P.=10.35). A amostra integrou 103 (34.3%) médicos, 101 (37%) 

enfermeiros e 84 (28%) secretários clínicos. A maioria dos participantes 43.7% (n=131) 

trabalha na respetiva USF há 4 anos, 28.7% (n=86) há menos de 4 anos e 20.6% dos 

participantes há mais de 4 anos (n=62). 

A amostra de utentes constituiu-se por 392 participantes, sendo a maioria 303 (77.3%) 

do sexo feminino e casados com registo, 225 (57,4%). A idade dos participantes variou entre 

os 17 anos e 84 anos, com uma média de 41.67 (D.P.=15.94). Os participantes estão inscritos 

na USF (que lhes corresponde), em média, há 3.85 anos (D.P. = 1.57) e por ano recorrem 4.66 
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(D.P. = 5.01) vezes aos serviços das USF. De referir que 51 (13.0%) participantes 

responderam em formato de heterorrelato. 

Na Tabela 1 encontram-se os dados relativos ao grau de escolaridade dos utentes. 

 

Tabela 1: Grau de escolaridade dos Utentes das USF 

 
 

Procedimento 

O recolha dos dados decorreu entre os meses de julho e dezembro de 2013 em 20 USF, 

sendo 10 modelo A e 10 modelo B, dos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo. A opção 

de integrar USF destes três distritos relacionou-se com questões de maior acessibilidade e 

redução dos custos na recolha dos dados. Após obtenção de autorização da Administração 

Regional de Saúde do Norte para realização do estudo, procedeu-se a uma pesquisa junto do 

Portal da Saúde e foram contactadas e convidadas a participar na investigação várias USF da 

região norte (Braga, Viana do Castelo e Porto). O primeiro contacto com as USF foi dirigido 

ao respetivo coordenador via correio eletrónico ou via telefone, sendo que nas USF que 

aceitaram participar no estudo foi realizada uma reunião com os coordenadores, onde foi 

explicado detalhadamente o estudo. Nestas reuniões obteve-se informação que permitiu a 

caracterização da organização, nomeadamente, o número de colaboradores e distribuição por 

grupos ocupacionais, a data de passagem a USF e o modelo. 

Os questionários para os profissionais de saúde e respetivos consentimentos informados 

foram remetidos aos coordenadores que ficaram responsáveis pela entrega junto dos restantes 

colaboradores. O questionário foi entregue em envelope individual a cada colaborador para 

que após o seu preenchimento fosse devolvido em envelope fechado. Os consentimentos 

informados foram recolhidos pelos coordenadores de cada USF e colocados num envelope 

coletivo fechado. Desta forma, garantiu-se a confidencialidade na recolha dos dados. 

Numa segunda fase, fez-se o levantamento dos questionários já preenchidos junto do 

coordenador de cada uma das USF. Nessas deslocações, procedeu-se à aplicação, de forma 
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presencial, dos questionários aos utentes que se encontravam nas salas de espera das USF. A 

aplicação ocorreu em formato de autorrelato, havendo algumas situações de heterorrelato, 

principalmente em utentes com um nível baixo ou sem escolaridade. 

O presente estudo foi realizado no âmbito do projeto “ Modelos de gestão dos Cuidados 

de Saúde Primários: Estudo dos seus efeitos nos profissionais e no desempenho 

organizacional” financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Na tabela 2 encontra-se a taxa de resposta aos questionários, por modelo de USF. 

 

Tabela 2: Taxa de resposta por modelo de USF 

 
 

Instrumentos 

No presente estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: Job Satisfaction Survey 

(Spector, 1985, 1997), versão portuguesa do JSS adaptado por Malheiro (2009); Questionário 

de Satisfação dos Utentes (QSU; Ferreira, Raposo, & Godinho, 2005; Wensing, Mainz, & 

Grol, 2000) e um questionário de dados demográficos, que permitiu a caracterização da 

amostra e o estudo de variaveis demográficas relacionadas com aspetos em estudo. 

 

Job Satisfaction Survey (JSS) 

Para avaliar as atitudes dos colaboradores das USF face aos níveis de satisfação com os 

vários aspetos do trabalho, recorreu-se ao Job Satisfaction Survey (Spector, 1985; 1997), 

versão portuguesa do JSS adaptado por Malheiro (2009).  

O JSS é constituído por 36 itens, agrupados em nove subescalas: pagamento, 

supervisão, fringe benefits, colegas, condições operativas, natureza do trabalho, comunicação, 

recompensas contingentes e promoção correspondendo 4 itens a cada subescala. Cada item 

constitui uma afirmação favorável ou desfavorável em relação a um aspeto/faceta do trabalho 

e são avaliados através de uma escala tipo Likert de seis pontos, em que 1- Discordo 
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fortemente e 6 - Concordo fortemente. O JSS permite, também, obter um resultado da 

satisfação global (Spector, 1985). 

Na adaptação do JSS para a população portuguesa levada a cabo por Malheiro (2009), 

foram retidas 8 das 9 dimensões originais do JSS, o abandono da escala Recompensas 

Contingentes refletiu as dificuldades encontradas na construção do instrumento, uma vez que 

que o autor encontrou na análise fatorial o mesmo problema (Spector, 1985). 

Uma vez que o presente estudo foi levado a cabo num contexto em que todas as 

deliberações são tomadas por maioria em Conselho Geral, órgão constituído por todos os 

colaboradores da USF, implicando desta forma a corresponsabilização de toda a equipa, 

entendeu-se não fazer sentido, aplicar os itens correspondentes à subescala da “Supervisão” 

(itens 3,12, 21,30), que consta da versão original de Spector (1985). 

Foi analisada a consistência interna do instrumento, onde a subescala “Promoção” 

apresentou valores muito baixos (α=.19), não se observando o valor mínimo de consistência 

interna para retenção, optou-se pela eliminação da subescala. Através de uma análise das 

frequências de resposta aos itens constituintes da subescala, verificou-se que mais de 50% dos 

participantes responderam discordo fortemente ou discordo moderadamente. Este efeito pode 

dever-se ao contexto onde o instrumento foi aplicado, o modelo de gestão das USF não 

preconiza necessariamente oportunidades de promoção, progressão na carreira.  

A subescala “Condições Operativas” foi, também, eliminada, tendo por base um estudo 

piloto realizado no contexto das USF com o JSS (Pereira, 2013), em que os valores de 

consistência interna encontrados foram baixos (α <.05). 

Na tabela 3, são apresentados os valores de Alpha de Cronbach das várias subescalas da 

satisfação e da escala global de satisfação. 

 

Tabela 3: Consistência interna do Questionário de Satisfação Com o Trabalho (JSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário Satisfação dos Utentes (QSU) 
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O Questionário de Satisfação dos Utentes (QSU) é composto por 37 itens que permitem 

avaliar a satisfação do utente com as USF em 5 dimensões: serviços médicos, serviços de 

enfermagem, serviços de secretariado clínico, a USF e a acessibilidade. Os itens são cotados 

numa escala tipo Likert de 5 pontos, 0 – mau a 4 – excelente. O QSU contém, ainda, 3 itens 

de avaliação geral da satisfação, em que os itens são também cotados numa escala tipo Likert 

de 5 pontos, 0 - discordo muito a 4 - concordo muito.  

Os indicadores EUROPEP estão na base deste questionário. O projeto Europep iniciou-

se em 1995, com a formação de um grupo de investigadores de 10 países com o objetivo de 

desenvolver um instrumento válido, fiável e prático para a avaliação da satisfação dos utentes 

de cuidados primários na Europa. Deste projeto surgiu um questionário de avaliação da 

satisfação dos utentes com os cuidados de saúde primários, validado em vários países 

europeus, bem como a definição de um conjunto de indicadores de satisfação relativos aos 

serviços prestados na área dos cuidados de saúde primários (Ferreira & Raposo, 2006; Grol, 

et al., 2000; Wensing & Elwyn, 2003).  

 

Resultados 

Para a análise dos dados recorreu-se ao programa estatístico de análise de dados 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0). 

Relativamente aos missings presentes nos dados é possível afirmar que esses valores 

eram completamente aleatórios (Little MCAR test superior a .05). e nos casos onde se 

verificaram, estes eram inferiores a 10%. O método de tratamento utilizado foi o de 

imputação única, substituição pela maximização expectável (Field, 2005). 

 O tipo de testes utilizados na análise dos dados dependeu do tipo de variável a analisar, 

bem como do cumprimento dos pressupostos para o uso de testes paramétricos. Sempre que 

esses pressupostos não se cumpriram foram utilizados testes não-paramétricos. 

 Primeiramente serão apresentados os resultados relativos à satisfação laboral, seguindo-

se os resultados relativos à satisfação dos utentes e por fim a interação entre ambos. 

 

Satisfação dos profissional 

Os resultados obtidos revelaram que o nível médio de satisfação dos profissionais é de 

aproximadamente 4, ligeiramente satisfeitos, segundo a escala utilizada, correspondendo a 

uma taxa de 57.83% de satisfação.  

 Quanto às subescalas integradas no instrumento (JSS), verificou-se uma maior 

satisfação com a “natureza do trabalho”, média de 5.02 (D.P.= 0.85), a “comunicação”, média 
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de 4.41 (D.P.=1.14) e os “colegas”, média de 4.35 (D.P.=1.07). Por outro lado, as subescalas 

nas quais os profissionais revelaram níveis de satisfação mais baixos foram o “pagamento”, 

média de 2.40 (D.P.=1.15) e os “Fringe Benefits”, média de 2.47 (D.P.=1.07). 

Os profissionais de saúde pertencentes a USF modelo B evidenciaram maiores níveis de 

satisfação global, média 3.70 (D.P.=0.60), em relação aos profissionais das USF modelo A, 

média 3.13 (D.P.=0.60). 

 

Tabela 4: Níveis de Satisfação dos profissionais em função da categoria profissional e 

modelo de USF 

 
 

Análises comparativas ao nível da satisfação global dos profissionais 

De forma a determinar diferenças no nível de satisfação global, em função do modelo 

de USF, recorreu-se a um teste de Mann Whitney, dado não se verificarem os pressupostos de 

uma análise de dados paramétrica, que revelou que os profissionais de saúde pertencentes a 

USF modelo B evidenciam um nível global de satisfação significativamente superior ao dos 

profissionais pertencentes a USF modelo A (Z=-7.381, p<.001). 
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Para analisar diferenças ao nível de satisfação global, em função da antiguidade dos 

profissionais nas USF, recorreu-se a um teste ANOVA. Observando a Tabela 5, verifica-se 

que há diferenças estatisticamente significativas no nível global de satisfação em função da 

antiguidade na USF (F (2,28) = 6.71, p = .001). Testes Post Hoc de Scheffe revelaram que 

profissionais que estão nas USF há 4 anos ou mais tendem a estar mais satisfeitos, em relação 

aos profissionais que estão nas USF há menos de 4 anos. 

 

Tabela 5: Diferenças na satisfação global dos profissionais em função da antiguidade 

na USF 

 

 
Por categoria profissional, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

no nível de satisfação global. Também não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas no nível de satisfação global, entre profissionais do sexo feminino e masculino. 

 

Análises comparativas ao nível das dimensões da satisfação (subescalas do JSS) 

De forma a verificar diferenças ao nível das dimensões da satisfação em função do 

modelo de USF, e não estando cumpridos os pressupostos da análise de dados paramétrica, 

realizou-se um teste não-paramétrico de Mann Whitney. Verificou-se que em função do 

modelo de USF existem diferenças significativas nas dimensões “pagamento” (Z = -8.49, p < 

.001), “Fringe Benefits” (Z = -8.44, p < .001), “natureza do trabalho” (Z = -2.27 , p = .023) e 

“comunicação” (Z = -2.69, p = .007). Os profissionais das USF modelo B percecionam estas 

dimensões como maiores geradores de satisfação que os profissionais das USF modelo A.     

No que concerne à antiguidade dos profissionais nas USF, para testar diferenças nas 

dimensões da satisfação, recorreu-se a um teste de Kruskal-Wallis (χ2), por não estarem 

cumpridos os pressupostos de uma análise de dados paramétrica. Verificou-se que, em função 

da antiguidade, há diferenças significativas nas dimensões “pagamento” (2(2) = 17.39, p = 

.001) e “Fringe Benefits” (2(2) = 25.15, p = .001). Testes de Mann-Whitney com correção de 
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Bonferroni revelaram que profissionais que se encontram nas USF há menos de 4 anos, 

apresentam menores níveis de satisfação com “pagamento” (Z=-3.31, p < .017) e “Fringe 

Benefits” (Z=-3.82, p < .017), em relação aqueles que se encontram nas USF há 4 anos. E que 

profissionais que se encontram nas USF há mais de 4 anos, também, apresentam maiores 

níveis de satisfação nas dimensões “pagamento” (Z=-3.93, p < .017) e “Fringe Benefits” (Z=-

4.74, p < .017), em relação aos profissionais que se encontram nas USF há menos de 4 anos. 

 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma dimensão 

da satisfação em função da categoria profissional e do sexo dos participantes. 

 

Análises comparativas ao nível da satisfação global e das dimensões da satisfação 

(subescalas do JSS) por modelo de USF 

No modelo A, tanto na análise por dimensões de satisfação, como no nível de satisfação 

global não se verificam diferenças estatisticamente significativas em função da categoria 

profissional, da antiguidade dos profissionais e do sexo dos participantes. 

No modelo B, para testar diferenças nas dimensões da satisfação, em função da 

categoria profissional, recorreu-se a um teste de Kruskal-Wallis (χ2), dado não estarem 

cumpridos os pressupostos de uma análise de dados paramétrica. Verificou-se que, em função 

do grupo profissional, há diferenças significativas nas dimensões “pagamento” (2(2) = 8.11, 

p = .017) e “Fringe Benefits” (2(2) = 8.73, p = .013). Testes de Mann-Whitney com correção 

Bonferroni revelaram que os médicos se encontram mais satisfeitos com a dimensão 

“pagamento” que os enfermeiros (Z = -2.78, p < .017). E que tendem, também, a estar mais 

satisfeitos com os “Fringe Benefits” que os enfermeiros (Z = -2.92, p < .017). 

 No modelo B, tanto na análise por dimensões de satisfação, como na satisfação global 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em função da antiguidade dos 

profissionais e do sexo dos participantes. 

 

Satisfação dos utentes 

 

Estrutura fatorial e consistência interna do Questionário de Satisfação dos Utentes 

(QSU) 

A análise da matriz de correlações, no caso do QSU, revelou correlações significativas 

(p < .001) com valores entre r = .24 e r = .78. Pode-se afirmar que não existem problemas ao 

nível da multicolinearidade e da singularidade, uma vez que não se verificaram itens 

excessivamente ou perfeitamente correlacionados (Field, 2005).  
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A análise das comunalidades revelou valores entre .46 e .87, apresentando uma média 

de .65, mostrando, assim, que 65% da variância associada aos itens é comum ou partilhada. 

Verificou-se a fatoriabilidade da matriz dos dados, porque o valor de KMO é superior a 

.60 (KMO = .96) e o teste de esfericidade de Bartlett’s é significativo (p = .000). 

A consistência interna, calculada através do coeficiente alpha de Cronbach, apresentou 

um valor alto (.97), para a escala completa, sendo que nenhum item alterou, 

significativamente, o valor de alpha. 

A análise fatorial exploratória, método Principal Axis Factoring, por meio da rotação 

ortogonal (procedimento varimax), através do critério de normalização de Kaiser (eigenvalue 

≥ 1) e de scree plot, extraiu 5 fatores que explicam 65.40% da variância.  

O fator 1- Serviços médicos, explica 31.40% da variância e integra os itens 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 31 (α=.97).  O fator 2 – Organização dos 

Cuidados, explica 10.58% da variância e integra os itens 25, 32, 33, 34 e 35 (α=.89). O fator 3 

– Acessibilidade, explica 9.92% da variância e integra os itens 26, 27, 28, 29 e 30 (α=.86). O 

fator 4 – Serviços de enfermagem, explica 7.12% da variância e integra os itens 18, 19 e 23 

(α=.87). O fator 5 – Serviços de secretariado clínico, explica 6.39% da variância e integra os 

itens 20, 21 e 24 (α=.92). 

Para a retenção dos itens em cada uma das escalas fixaram-se os seguintes critérios: (1) 

saturação ≥ .40 de cada item no fator hipotético e apenas num único fator; (2) a solução 

fatorial final explicar, pelo menos, 50% da variância total; (3) coerência entre a solução 

fatorial e os itens que constituem cada fator; e (4) cada fator ser representado por, pelo menos, 

3 itens (Costello & Osborne, 2005; Field, 2005; Laros, 2005). Considerando os critérios de 

retenção descritos, foram removidos do QSU 2 itens: “O respeito com que foi tratado/a e a 

forma como a sua privacidade foi mantida” e “A rapidez com que os problemas urgentes de 

saúde foram resolvidos”. 

Na Tabela 6 estão representados: a saturação fatorial de cada item, percentagem da 

variância total, consistência interna de cada fator e as comunalidades (h2). 

Além do procedimento exposto também foi realizada a análise fatorial exploratória 

através do método de componentes principais, que revelou resultados similares. 
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Tabela 6: Estrutura fatorial e consistência interna do QSU 
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Níveis de Satisfação dos Utentes 

De forma a analisar diferenças no nível global de satisfação dos utentes, em função do 

tipo de resposta ao questionário – hetero ou autorrelato – recorreu-se a um teste de Mann 

Whitney. Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas (Z = -6.86, p = .001), 

sendo o nível de satisfação mais elevado nos participantes por heterorrelato. Uma vez que 

estes níveis mais elevados de satisfação poderão estar associados a outros fenómenos, como a 

desejabilidade social, e de forma a evitar algum enviesamento nos dados, estes participantes 

(n = 51, 13.0%) foram excluídos de todas as análises posteriores. 

Analisando a Tabela 7, é possível constatar que média de satisfação global é de 3.02 (D. 

P. = .71), o que revela que em geral os utentes estão satisfeitos. Os utentes que frequentam as 

USF revelaram maior satisfação com os serviços de enfermagem, com uma média de 3.28 (D. 

P. = .78).  
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Tabela 7: Níveis de Satisfação dos utentes das USF 

 
 

Analisando os 3 itens de avaliação geral da satisfação (junção de “concordo” e 

“concordo muito” da escala de Lickert) verificou-se que 284 (83.3%) participantes 

consideraram que a USF responde às necessidades dos utentes, 297 (87.1%) participantes 

recomendariam a USF a familiares e amigos; e 299 (87.7%) participantes não veem razões 

para mudar de USF. 

 

Análises comparativas ao nível da satisfação global dos utentes 

Para testar diferenças no nível de satisfação global dos utentes, em função da idade, 

recorreu-se a um teste de Kruskal-Wallis (χ2), uma vez que não estavam cumpridos os 

pressupostos de uma análise de dados paramétrica. Observando a Tabela 8, verificam-se 

diferenças significativas na satisfação global dos utentes em função da idade (2(3) = 18.06, p 

= .001). Testes Mann-Whitney com correção Bonferroni revelaram que os participantes com 

mais de 45 anos apresentaram maiores níveis de satisfação, em relação aos participantes com 

idades inferiores a 25 anos (Z = -3.07, p < .0083) e com idades entre os 25 e 35 anos (Z = -

3.94, p < .0083). 

 

Tabela 8: Diferenças na satisfação global dos utentes em função da idade 

 
 

De forma a analisar diferenças no nível da satisfação global dos utentes em função do 

modelo de USF e não estando cumpridos os pressupostos da análise de dados paramétrica, 

realizou-se um teste de Mann Whitney, que revelou diferenças significativas na satisfação 
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global dos utentes em função do modelo de USF que frequentam (Z = -1.97, p = .04), sendo 

que os utentes das USF modelo B apresentam maiores níveis de satisfação global. 

 

Análises preditivas 

Para testar se as dimensões da satisfação dos utentes são preditores da satisfação global 

dos profissionais, recorreu-se a análises de regressão linear múltipla. Cumpridos os 

pressupostos inerentes a esta análise (Pestana & Gageiro, 2008), os resultados mostraram que 

o modelo de regressão múltipla explica 6.2% da variância da satisfação global dos 

profissionais (R2aj = .05, p < .01) (F (5,29) = 3.86, p < .01). A satisfação com o “serviço de 

secretariado” é o preditor mais significativo da satisfação global dos profissionais (t = 4.08, p 

< .001).  Quanto maior a satisfação dos utentes com o “serviço de secretariado”, maior a 

satisfação global dos profissionais (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Modelo de Regressão entre as dimensões da Satisfação dos Utentes e a Satisfação 

Global dos Profissionais 

 
 

Para testar se as dimensões da satisfação dos profissionais são preditores da satisfação 

global dos utentes, recorreu-se a análises de regressão linear múltipla. Cumpridos os 

pressupostos inerentes a esta análise (Pestana & Gageiro, 2008), os resultados demonstraram 

que modelo de regressão múltipla explica 3.7% da variância da satisfação global dos utentes 

(R2aj = .02, p < .05) (F (5,294) = 2.26, p < .05). A satisfação com a “natureza do trabalho” é o 

preditor mais significativo da satisfação global dos utentes (t = -2.7, p < .01), portanto, quanto 

menor a satisfação dos profissionais com a “natureza do trabalho”, maior a satisfação global 

dos utentes (Tabela 10). 
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Tabela 10: Modelo de Regressão entre as dimensões da Satisfação dos Profissionais e a 

Satisfação Global dos Utentes 

 

 
 

Discussão 

Os resultados apresentados contribuem para a compreensão da relação entre a satisfação 

dos profissionais de saúde e a satisfação dos utentes. A melhoria contínua dos cuidados de 

saúde deve ter em conta, de um modo integrado, a satisfação dos seus utentes e a dos seus 

profissionais, nesta lógica revestiu-se da maior importância o estudo destas duas variáveis no 

contexto das USF, implementadas com o objetivo de melhorar os CSP. 

Os resultados revelaram que os profissionais das USF, em média, se encontram 

ligeiramente satisfeitos. Relativamente às dimensões da satisfação avaliadas, foi com a 

“natureza do trabalho” (M=5.02), a “comunicação” (M=4.41) e os “colegas” (M=4.35) que os 

profissionais se demonstraram mais satisfeitos. Em contrapartida, revelaram menores níveis 

de satisfação com “pagamento” (M=2.40) e “fringe benefits” (M=2.47). Outros estudos 

realizados em Portugal, unicamente com médicos, têm revelado resultados similares, os níveis 

de satisfação mais baixos relacionam-se com áreas como a remuneração e o baixo vencimento 

(Graça, 2006; Hespanhol, Pereira, & Pinto, 2000) e os maiores níveis de satisfação com 

fatores relacionados com a natureza do trabalho, interesse pelo e do trabalho e adequação para 

o trabalho (Biscaia, 2004). De ressalvar que estes estudos foram realizados num contexto 

distinto, o de CS, e o instrumento utilizado na avaliação da satisfação laboral não foi o JSS. 

A primeira hipótese da presente investigação foi confirmada, pois observou-se que 

profissionais de saúde pertencentes a USF modelo B evidenciaram um nível global de 

satisfação significativamente superior ao dos profissionais pertencentes ao modelo A. Os 

profissionais pertencentes a USF modelo B revelaram maior satisfação com “pagamento”, 
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“fringe benefits”, “natureza do trabalho” e “comunicação”. Uma possível explicação para 

estes resultados prende-se com as diferenças no grau de autonomia e desenvolvimento 

organizacional entre modelos de USF. O modelo A está mais associado a uma fase de 

aprendizagem e aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar, já o modelo B 

corresponde a equipas com maior amadurecimento organizacional, onde se verifica um 

trabalho em equipa de saúde familiar efetivo e com disponibilidade para aceitar um nível de 

contratualização com níveis de desempenho mais exigente (retirado a 30_abril_2014, de 

www.usf-an.pt).  

No que concerne à segunda hipótese, esta não se confirmou, uma vez que, a análise 

efetuada revelou que não existem diferenças entre os grupos funcionais e a satisfação laboral 

dos profissionais das USF, contrariamente a outros estudos (e.g., Graça e Sá, 1999).  

Em relação ao estudo da satisfação dos utentes, é de realçar os resultados na validação 

do instrumento utilizado, uma vez que os estudos em Portugal com esta população ainda são 

escassos e divergem muito em termos de metodologia adotada e contexto de realização. O 

QSU apresentou 5 dimensões robustas que permitem uma boa avaliação da satisfação dos 

utentes, duas das dimensões, “Acessibilidade” e “Serviços médicos” encontram 

correspondência com outras validações do instrumento EUROPEP (Grol, et al., 2000), 

todavia este instrumento engloba mais itens, que vão de encontro à realidade dos CSP 

portugueses.  

Os utentes das USF, em geral, estão satisfeitos, evidenciando um maior nível de 

satisfação com os “serviços de enfermagem” e menor satisfação com a “acessibilidade”. De 

realçar que os respondentes foram utilizadores efetivos dos cuidados prestados nas USF em 

estudo, portanto, com experiencia efetiva de utilização do sistema. 

Os utentes das USF modelo B apresentaram maiores níveis de satisfação que os utentes 

da UFS modelo A, confirmando assim a terceira hipótese em estudo. O conceito de USF, em 

ambos os modelos preconiza como fulcral a satisfação do utente, contudo a literatura tem 

relatado que índices elevados de satisfação laboral nos profissionais de saúde estão associados 

a uma maior disponibilidade para o utente e maior atenção aos aspetos psicossociais das 

queixas (Biscaias, 2004). Uma vez observado um maior nível de satisfação dos profissionais 

das USF modelo B, tal poderá ter algum efeito na satisfação dos utentes. 

Em relação à quarta hipótese, quando analisada a satisfação global dos profissionais 

como preditor da satisfação global dos utentes, e vice-versa, esta não se confirmou. Contudo, 

quando analisadas as dimensões da satisfação dos profissionais de saúde como preditores da 

satisfação global dos utentes, por um lado, e por outro, as dimensões da satisfação dos utentes 
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como preditores da satisfação global dos profissionais foram encontrados resultados 

significativos. 

Os resultados revelaram que a satisfação com o “serviço de secretariado” é o preditor 

mais significativo da satisfação global dos profissionais, quanto maior a satisfação dos utentes 

com o serviço de secretariado, maior a satisfação global dos profissionais. Os secretários 

clínicos estão na linha da frente da interface com a comunidade e contribuem decisivamente 

para a imagem das USF junto da população, um nível elevado de satisfação com este serviço 

poderá influenciar as atitudes dos utentes perante os restantes profissionais de saúde. 

Observou-se também que a dimensão “natureza do trabalho” é um preditor da satisfação 

global dos utentes, em que quanto menor a satisfação com a “natureza do trabalho” maior a 

satisfação global dos utentes. A literatura tem destacado os efeitos interativos entre satisfação 

no trabalho e o desempenho, satisfação do paciente e qualidade do serviço (Aiken, Clarke, &, 

Sloane, 2000, 2002; Tzeng, 2002), contudo este estudo vem trazer dados novos. Assim, 

propomos que sejam realizados estudos posteriores para testar estes modelos e perceber qual a 

influência que as variáveis satisfação laboral dos profissionais e satisfação dos utentes 

exercem uma sobre a outra. 

Concluindo, é fundamental obter uma maior compreensão da relação entre satisfação 

laboral dos profissionais de saúde e satisfação dos utentes, pois quer utentes quer 

profissionais podem beneficiar ao serem tidas em conta as suas perceções aquando da adoção 

de novas medidas que visem o melhoramento dos cuidados de saúde.  

É de ressalvar que este estudo teve como uma das suas principais limitações a 

homogeneidade da amostra, seriam necessários estudos posteriores com amostras mais 

diversificadas que abrangessem USF de todo o país. Seria, também interessante utilizar 

abordagens qualitativas a esta temática, pois permitiriam obter informação mais detalhada 

sobre aspetos particulares que possam exercer influência nas perceções dos participantes. 

Assim, consideramos que mais estudos deviam ser realizados neste contexto especifico, 

de forma a avaliar a eficácia da reforma que tem vindo a ocorrer nos CSP portugueses e 

explorar aspetos que poderão ser melhorados. 
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