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Resumo  

A satisfação profissional tem sido alvo de vários estudos, nacionais e internacionais, 

dada a influência que esta poderá exercer na qualidade da prestação do serviço, na vida 

profissional, social, pessoal e familiar do individuo, independentemente da categoria 

profissional. 

A expetativa pessoal sobre o tema motivou o desenvolvimento deste estudo nesta área 

e, com isto, pretendemos avaliar o grau de satisfação profissional dos fisioterapeutas 

que exercem funções em instituições privadas, convencionadas com o Serviço Nacional 

de Saúde, no distrito do Porto, bem como, perceber quais os principais fatores que 

influenciam a satisfação destes profissionais. 

De acordo com os objetivos propostos desenvolveu-se um estudo quantitativo e como 

instrumento de recolha de dados recorremos a um inquérito por questionário, obtendo-

se uma amostra de 123 fisioterapeutas. 

Ao analisarmos a relação entre a satisfação global do trabalho e os fatores 

sociodemográficos, concluímos que a mesma não depende de fatores como sexo, idade, 

estado civil e habilitações literárias. No entanto, verificamos que os fatores 

organizacionais como o tipo de vínculo e o tempo de trabalho influenciam o nível de 

satisfação global do trabalho.  

Apuramos também que fatores referentes à Qualidade no Local de Trabalho e à 

Melhoria Contínua da Qualidade influenciam a satisfação global do trabalho.  

O estudo contribui para um conhecimento mais aprofundado sobre a satisfação 

profissional dos fisioterapeutas, inseridos no mercado de trabalho em Portugal, e 

potencia a realização de outros estudos que envolvam esta profissão. 

 

Palavras-Chave: Satisfação Profissional, Fisioterapeutas, Motivação. 
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Abstract 

Job satisfaction has been the subject of several national and international studies, due 

to the influence it may have on the quality of the service, on the professional, social, 

personal and family life of the individual, independently of the professional category. 

Personal expectations on the subject motivated the development of this study in this 

area and, with this, we intend to evaluate the degree of professional satisfaction of 

physical therapists that work in private institutions, in the district of Porto, as well as, 

understand the main factors that influence the satisfaction of these professionals. 

According to the proposed objectives, a quantitative study was developed and a 

questionnaire survey was used for data collection, obtaining a sample of 123 physical 

therapists. 

Analyzing the relationship between overall job satisfaction and sociodemographic 

factors, we concluded that it does not depend on factors such as gender, age, marital 

status and academic qualifications. However, we found that organizational factors such 

as type of employment and length of time at work influence the level of overall job 

satisfaction.  

We also found that factors related to Workplace Quality and Continuous Quality 

Improvement influence overall job satisfaction.  

This study contributes to a deeper knowledge about job satisfaction of physical 

therapists in the Portuguese labor market and encourages further studies involving this 

profession. 

Keywords: Job Satisfaction, Physical Therapists, Motivation.  
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1 Introdução  

A satisfação no trabalho é um tema cada vez mais frequente e central na gestão das 

empresas. A pertinência deste tema não é exclusiva dos investigadores, mas de todos 

aqueles que exercem funções nas organizações, em especial na gestão. A satisfação no 

trabalho é um fator importante para a entidade empregadora uma vez que os recursos 

humanos constituem o maior ativo de qualquer organização, justificando assim o 

elevado número de estudos que envolvem a temática (Chagas & Reis, 2014).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2010), os sistemas de 

saúde de vários países encontram-se com dificuldades em aumentar o número de 

recursos humanos na área da saúde. Este desafio deve-se muitas vezes à migração 

destes profissionais das áreas rurais para zonas urbanas e até mesmo para fora do 

próprio país, procurando por melhores condições de trabalho e oportunidades de 

evolução na carreira. O principal fator para esta migração é a insatisfação no trabalho 

provocada por diversos fatores que influenciam o seu próprio desempenho, tais como 

o a qualidade do serviço, resultados clínicos obtidos e insatisfação com a própria 

instituição de saúde (Rodwell, Demir, Noblet, & Steane, 2009; WHO, 2010; Côrrea & 

Ferreira, 2011). 

A fisioterapia é uma área da medicina física e reabilitação (MFR) que trata da 

recuperação funcional dos indivíduos e, nesse sentido, é uma profissão que pode ser 

altamente stressante e este stress poderá estar relacionado com fatores que 

influenciam a satisfação no trabalho dos fisioterapeutas (Alkassabi, Al-Sobayel, Al-Eisa, 

Buragadda, & Alghadir, 2018).  

A satisfação que resulta do trabalho é um fator que interfere no autodesenvolvimento 

do fisioterapeuta. Por isso, deve existir um equilíbrio entre o que se investe no trabalho 

(tempo, educação, experiência) e os resultados do mesmo, bem como os benefícios que 

se recebe em troca (remuneração, relação com colegas de trabalho e oportunidades de 

desenvolvimento de carreira). Este equilíbrio promove uma sensação de satisfação e 

permite ao fisioterapeuta encontrar realização no trabalho.  O fisioterapeuta enquanto 

profissional pode retirar do seu desempenho satisfação e realização, mas em 
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contrapartida é uma profissão bastante exigente; muitas vezes, a nobre ideia de ajudar 

na recuperação do utente pode não ser suficiente para os fisioterapeutas, 

especialmente quando confrontados com a realidade desta profissão. 

Devido ao seu caráter de trabalho baseado no contato com outras pessoas, os 

fisioterapeutas representam um dos grupos profissionais particularmente expostos ao 

stress ocupacional. Uma das principais causas pode ser devido ao sentimento de 

fracasso e frustração, resultante da impossibilidade de atender às expetativas dos 

pacientes relativamente à sua recuperação total (Jaros, 2015 ). 

Com o presente estudo pretendemos avaliar o grau de satisfação profissional dos 

fisioterapeutas que exercem funções em instituições privadas, convencionadas com o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), no distrito do Porto, bem como, perceber quais os 

principais fatores influenciadores da satisfação destes profissionais.  

A satisfação profissional tem sido alvo de um interesse crescente por parte dos 

investigadores, uma vez que tem repercussões na saúde e na qualidade de vida dos 

colaboradores e, consequentemente, tem reflexos nos seus níveis de desempenho e na 

produtividade da empresa (AlEisa, Tse, Alkassabi, Buragadda, & Melama, 2015).Como 

referido anteriormente, a satisfação profissional é influenciada por diversos fatores, 

intrínsecos e/ou extrínsecos e por componentes afetivos e cognitivos, que interferem 

diretamente no bem-estar do colaborador.  Assim, o presente estudo tem como objetivo 

geral avaliar a satisfação profissional dos fisioterapeutas que exercem atividade em 

instituições privadas, com convenção com o SNS, e que se localizam no distrito do Porto. 

Relativamente aos objetivos específicos pretende-se avaliar se os fatores 

sociodemográficos e organizacionais afetam o nível de satisfação dos fisioterapeutas. 

Tendo como base o instrumento de avaliação utilizado no estudo - Inquérito de 

Avaliação da Satisfação Profissional (IASP) fixamos ainda como objetivo a validação da 

satisfação global dos fisioterapeutas com a qualidade do local de trabalho, qualidade 

dos cuidados prestados e a satisfação com a melhoria contínua da qualidade. 

Para alcançarmos os objetivos a que nos propusemos neste estudo, começaremos por, 

numa primeira fase, desenvolver uma revisão teórica sobre a satisfação profissional, 

onde serão abordados temas como a fisioterapia, os fisioterapeutas e o seu 
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enquadramento no SNS, a satisfação profissional e como a podemos medir. 

Posteriormente à revisão bibliográfica será apresentado o estudo empírico que inclui as 

hipóteses, os instrumentos de recolha de dados, os procedimentos e a metodologia. Os 

resultados serão apresentados após o estudo empírico e numa numa terceira fase do 

estudo, serão discutidos os resultados obtidos e enquadrados com a bibliografia. Desta 

forma, poderemos concluir se os objetivos do presente estudo foram alcançados, 

percebendo como poderão ser implementadas ações de melhoria nas organizações, que 

levam ao consequente incremento da satisfação profissional, favorecendo a saúde, 

bem-estar e expetativa dos fisioterapeutas. 
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2 Revisão da Literatura 

 A Fisioterapia e o Serviço Nacional de Saúde 

A saúde é um dos setores que, pela sua natureza, é composto por uma diversidade de 

profissionais, com diferentes formações e de qualificações académicas elevadas, sendo 

que estes são o capital nobre do sistema de saúde. 

Os profissionais de saúde constituem um grupo muito diversificado, como: médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas 

da fala, técnicos de radiologia, farmacêuticos, entre outros (Ferreira, 2015).  

Relativamente aos fisioterapeutas, estes são profissionais qualificados e habilitados 

para intervirem no sentido de desenvolver, manter e restaurar o máximo de movimento 

e capacidade funcional dos utentes/familiares/cuidadores, por forma a assegurar a 

segurança física e emocional dos mesmos. Além disso, atuam junto da pessoa com o 

objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, visando o bem-estar físico, psicológico, 

emocional e social. No fundo, podemos afirmar que estes profissionais de saúde atuam 

numa lógica de promoção da saúde, prevenção, tratamento/intervenção e reabilitação 

(WCPT, 2017).  

A fisioterapia é uma área da saúde regulada e estabelecida e constitui uma parte 

essencial na prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde (Gaspar, 2014). Em 

1975, Hislop definiu a Fisioterapia como ciência. No entanto, em 1995 a Fisioterapia 

passou a ser definida por Cott e colegas como uma ciência e disciplina, centrada no 

movimento e na sua relação com a funcionalidade (APFISIO, 2018). 

Atualmente, a fisioterapia é a terceira maior profissão prestadora de cuidados de saúde 

na Europa, sendo que em Portugal existem aproximadamente 12.000 fisioterapeutas. 

No entanto, o desenvolvimento desta profissão em Portugal passou por diferentes 

etapas. Inicialmente, a fisioterapia surge em 1901 com a criação do Laboratório de 

Análise Clínica situado no Hospital Real de São José, no qual os profissionais de 

fisioterapia estavam incluídos e dependentes dos médicos. Já em 1938, estes 

profissionais eram obrigados a fazer o curso de enfermagem e um exame prático para 

poderem exercer, uma vez que neste ano surgiram duas categorias de profissionais: os 
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ajudantes técnicos e os auxiliares (Coutinho, Sérgio, Sá, & Salgueiro, 2010; Rebelo, 

2008). Ainda assim, é em 1956 que surge o termo Fisioterapia, quando a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa levou à criação dos Cursos de Reabilitação, o que possibilitou a 

que anos mais tarde, entre 1977-1982, surgissem as Escolas Técnicas dos Serviços de 

Saúde de Lisboa, Porto e Coimbra. Anos mais tarde, assiste-se também à mudança da 

designação de Técnicos Auxiliares dos Serviços Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica para a de Fisioterapeutas. Em 1993 assiste-se a um ponto de viragem, sendo 

que a integração da Fisioterapia no Ensino Superior Politécnico veio conferir ao Curso o 

grau de Bacharelato. Neste seguimento, em 2006 o curso de Fisioterapia passa a ser 

considerado como uma licenciatura de raiz, com a duração de 4 anos e, em 2009 surge 

a lecionação de Mestrados, pelas Escolas do Ensino Superior Politécnico (Coutinho et 

al., 2010). 

Atualmente, a fisioterapia é considerada a terceira profissão com maior 

representatividade no setor da saúde (APFISIO, 2017); porém, vale a pena salientar que 

Portugal apenas evoluiu de 9,6 fisioterapeutas por 100 mil habitantes (em 1996) para 

14,2 fisioterapeutas por 100 mil habitantes (em 2018), valores muito inferiores quando 

comparados a outros países europeus (PORDATA, 2020), a título de exemplo podemos 

referir que a Alemanha tem 229,2 fisioterapeutas por 100 mil habitantes, os Países 

Baixos 198,2 por cada 100 mil habitantes e no fim da tabela a Roménia com 9,8 

fisioterapeutas por 100 mil habitantes.  

O SNS nos termos da Constituição, foi criado através da Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, 

para assegurar o direito à proteção da saúde, com o objetivo de garantir o acesso a todos 

os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social. O SNS engloba a 

promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento e a 

reabilitação médica e social (SNS, 2017). 

A implementação das convenções entre o setor convencionado e o SNS surgiu na década 

de 80, sendo um modelo de aquisição de serviços de saúde às entidades privadas e 

sociais e desde a sua implementação que se mantém constante no seu modelo de 

organização, funcionamento e financiamento. A possibilidade de celebração de 

convenções, com entidades privadas e sociais para a prestação de cuidados de saúde 
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destinados aos utentes do SNS, é um complemento que caracteriza o modelo misto do 

Sistema de Saúde Português, nos termos consagrados na Lei de Bases da Saúde (LBS) 

(ACSS, 2019). 

O estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, em 

desenvolvimento das bases gerais do regime jurídico da saúde, em especial da norma 

contida na Base XII n.º 2, estabeleceu que o SNS disporá de estatuto próprio e que  

aplicar-se-á não só às instituições e serviços que constituem o SNS, mas também às 

entidades particulares e profissionais em regime liberal integrados na rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde, quando articuladas com o SNS. As convenções 

celebradas, no âmbito do SNS, por entidades privadas, singulares e coletivas, com fins 

lucrativos, em articulação com o mesmo, foram desenvolvidas, inicialmente, no art. 37º 

do Estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro. Após o 

regime de celebração de convenções ou contratos entre o Ministério da Saúde e os 

estabelecimentos privados, estes últimos passam a fazer parte integrante da rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde com o objetivo de prestarem cuidados de 

saúde aos utentes do SNS, passam a integrar a rede nacional de prestação de cuidados 

de saúde e ficam obrigadas a receber e tratar os utentes com prontidão e pela forma 

adequada à situação, tal como cumprir devidamente as orientações emitidas pela 

Autoridade Regional de Saúde (ARS) (ERS, 2006). Relativamente ao setor social, 

atualmente, e no âmbito do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, são celebrados 

acordos com Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

(ACSS, 2019). 

De forma a melhorar a prontidão, continuidade e qualidade na prestação dos serviços 

de saúde foram criadas convenções entre o Ministério da Saúde e as entidades privadas 

de forma a garantir a todos o acesso aos cuidados de saúde. Com as convenções é 

também permitido o alargamento das possibilidades de escolha, visto que garantem um 

acesso a um leque mais diversificado de serviços prestadores de cuidados de saúde 

assegurando uma eficiente cobertura de todo o país em serviços de saúde, sejam eles 

públicos ou não-públicos. O Regime Jurídico das Convenções pressupõe que a as 

entidades privadas, ao prestar os cuidados de saúde, no âmbito da convenção que 
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celebraram, cumpram com as expetativas dos utentes, e respeitem os direitos e 

interesses desses mesmos utentes, garantido que estes sejam tratados de forma 

adequada (ERS, 2006). 

Recentemente, em 2019, os fisioterapeutas foram enquadrados numa Ordem 

Profissional. 
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 Satisfação profissional 

A presente investigação, sobre a satisfação no trabalho, apresenta como fundamentos 

históricos os estudos de Hawthorne e de Elton Mayo em 1927. Através das suas 

investigações, os referidos autores sugerem, por um lado, que as componentes afetivas 

e emocionais da condição humana deverão ser avaliadas em contexto de trabalho e, por 

outro lado, que as atitudes individuais e as relações interpessoais serão determinantes 

para a produtividade (Ferreira, Neves, Abreu, & Caetano, 1996). 

A constante investigação sobre o conceito de satisfação profissional permite que as 

organizações e os seus gestores proporcionem um contexto de trabalho adequado aos 

seus colaboradores (Sanchez, 2011). Para além disso, e, uma vez que a satisfação dos 

trabalhadores contribui para o sucesso da organização, medir esta variável tornou-se 

um procedimento da maior importância ao nível da gestão organizacional (Domingues 

& Neves, 2009). Desta forma, a satisfação no trabalho assume-se como um tema atual 

e abrangente uma vez que assume consequências diretas na vida pessoal, profissional e 

organizacional. Nesse sentido, é um importante fator de competitividade das empresas 

no mercado de trabalho, assim como um elemento determinante da avaliação da 

qualidade das organizações, a par da satisfação dos clientes (Fonseca E. S., 2011). Este 

tema tem sido alvo de vários estudos no âmbito das ciências sociais devido à sua 

influência em vários comportamentos organizacionais (Brandão, 2012), e é entendido 

como “um importante agente na organização em relação ao binómio produtividade da 

empresa/realização pessoal dos seus colaboradores” (Silva, 1998 citado por Gonçalves, 

2014, p.141). Além disso, permite avaliar desempenhos pessoais e resultados 

organizacionais, tais como o absentismo, o turnover e as taxas e os indices de 

produtividade (Sanchez, 2011). A definição concetual de satisfação profissional assume-

se como uma tarefa complexa já que este está diretamente relacionada com a forma 

como o indivíduo se sente no seu local de trabalho e com as suas caraterísticas pessoais. 

De uma forma geral, os autores que se debruçam sobre o tema demonstram a 

complexidade desta temática (Moura, 2012), senão vejamos: de acordo com (Fontes, 

2009 citado por Moura, 2012) essa complexidade decorre da “influência que a mesma 

pode exercer sobre o trabalhador, afetando a sua saúde física e mental, as atitudes, o 
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comportamento profissional e social, com repercussões para a vida pessoal e familiar 

do indivíduo e para as organizações” (p.4). Fraser (1983) reconheceu que satisfação no 

trabalho é um conceito difícil de definir uma vez que “se trata de um estado subjetivo, 

podendo variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto e ao longo do tempo 

para a mesma pessoa” (p.39). Para este autor a satisfação no trabalho depende da 

influência de forças internas e externas ao ambiente de trabalho.  

No próximo ponto abordaremos a definição deste conceito de forma mais 

pormenorizada. 
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 Conceito de Satisfação Profissional 

Não existe na literatura uma definição clara, única e completa de satisfação no trabalho. 

A dificuldade de definir este conceito deve-se aos vários fatores a que ele está associado. 

No entanto, existem diversas definições, de vários autores, com ideias comuns. Segue-

se uma compilação de algumas dessas definições: 

Alguns autores definem o conceito de satisfação no trabalho como “uma atitude 

generalizada em relação ao trabalho” (Beer, 1964; Arnold, Robertson e Cooper, 1991 

citado por Ferreira et al., 2011). Outros autores definem satisfação no trabalho como 

“um estado emocional, sentimentos ou respostas afetivas (Locke, 1976; Crites,1969; 

Mueller e McCloskey, 1990; Muchinsky, 1993; Newstron e Davis, 1993 citado por 

Ferreira, Neves, & Caetano, 2011). Segundo (Maslow,1954 citado por Gonçalves, 2014) 

“a satisfação no ambiente de trabalho caracteriza-se pelo grau com que este consegue 

satisfazer as distintas necessidades humanas”. Locke (1976) citado por Rodrigues (2011) 

define satisfação no trabalho como um “estado emocionalmente positivo e desejável 

resultante do prazer de uma ou mais experiências de trabalho” (p.3).  

Chiavenato (1994) citado por Moura (2012) descreve a satisfação como “o resultado da 

motivação cíclica"(p. 4).  Para Ferreira et al., (1996) a satisfação no trabalho “traduz uma 

resposta emocional e afetiva, gratificante que resulta da situação de trabalho”. Spector 

(1997) citado por Oliveira (2012) descreve a satisfação profissional como uma variável 

atitudinal que avalia o grau em que os trabalhadores gostam do seu trabalho e dos vários 

aspetos do seu trabalho, sendo que a mesma, “pode ser considerada como um 

sentimento global acerca do trabalho ou como uma constelação de atitudes acerca de 

vários aspetos ou facetas do trabalho” (p.2). O mesmo autor define satisfação 

profissional como “uma variável atitudinal que reflete como as pessoas se sentem em 

relação ao trabalho em todos os seus aspetos” (Spector, 2006 citado por Rodrigues, 

2011, p.3). Pisco (1999) define satisfação profissional como uma “disposição psicológica 

do indivíduo em relação ao seu trabalho, onde se englobam determinadas atitudes e 

sentimentos”. Segundo Leal et al., (1999) citado por Gonçalves (2014), satisfação no 

trabalho tem sido definida como “uma orientação afetiva experimentda pelo 

trabalhador em relação ao seu trabalho e como consequência deste”  (p.137). O grau de 
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satisfação do trabalho, segundo Peiró, Luque, Mélia & Los Certales (1991) citado por 

Gonçalves (2014), poderá ser originado quando as ideias previamente definidas sobre 

tarefas e situações que gostariam que fossem desenvolvidas são comparadas com a 

realidade. 
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 Determinantes da Satisfação Profissional 

Devido à constante pesquisa sobre satisfação no trabalho foram identificados, por vários 

investigadores, diversas variáveis determinantes da satisfação. De seguida serão 

nomeadas algumas. 

Locke (1976) citado por Brandão (2012) defende que “o trabalho não é uma entidade, 

mas sim uma relação complexa de tarefas, papéis, responsabilidades, interações, 

incentivos e recompensas” (p.8). Este autor apresenta três fatores que poderão estar na 

origem das atitudes perante o trabalho: as atitudes podem derivar 1) de diferenças 

entre o que o trabalho oferece e o que o indivíduo espera deste, 2) do grau em que cada 

trabalho corresponde às necessidades individuais, ou 3) do grau em que cada valor 

individual (desejos ou vontades) é cumprido. Assim, as origens da satisfação influenciam 

a permanência do individuo num trabalho satisfatório e a desistência de um trabalho 

insatisfatório Locke (1976) citado por Brandão (2012).  

Os estudos de Herzberg, Mausner e Snyderman, defendiam que a “satisfação dos 

trabalhadores dependia da natureza das tarefas e do trabalho, como fator 

determinante, e da perceção do seu papel e das possibilidades de desenvolvimento que 

esse papel pode proporcionar” (Gagné & Deci, 2005 citado por Fonseca, 2014, p.18).  

Segundo Herzberg (1966) citado por Camara, Guerra, & Rodrigues (2007), fatores como 

segurança, estatuto, as relações com as chefias, a vida pessoal, as relações grupais, o 

salário e a política geral da organização influenciam a satisfação profissional do 

individuo. Este autor acrescenta também que o reconhecimento por parte das chefias e 

o sentimento de realização são fatores que influenciam a satisfação no trabalho 

(Camara, Guerra, & Rodrigues, 2007). 

 Os autores Peiró e Pietro (1996) e Spector (1997) citado por Ferreira, Neves, & Caetano 

(2011), sugerem que as determinantes da satisfação no trabalho podem ser 

categorizadas em dois tipos de variáveis: 1) as variáveis situacionais, que influenciam a 

satisfação no trabalho, e 2) as variáveis individuais que contribuem para a diminuição 

da satisfação no local de trabalho. 
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Segundo Hackman e Oldham (1974) citado por Martins & Santos (2006), a satisfação 

seria determinada por “estados psicológicos críticos, causados por cinco caraterísticas 

centrais do trabalho: variedade, identidade, significância, autonomia de tarefa e 

feedback recebido” (p.197).     

Para Ferreira et al. (1996) alguns fatores são pertinentes para a satisfação no trabalho. 

Estes autores entendem que o trabalho desafiante, onde o individuo tenha a 

possibilidade de usar as suas capacidades físicas e mentais, torna o individuo mais 

satisfeito no seu local de trabalho.  

A satisfação no trabalho também poderá ser afetada quando o individuo sente equidade 

nos sistemas de politicas de promoção, de remuneração, justiça, clareza e transparência. 

As condições físicas e ambientais do trabalho como: luminosidade, higiene, 

equipamentos, condições de trabalho e segurança são fatores determinantes para a 

satisfação no trabalho. Para estes autores são também fatores determinantes da 

satisfação no trabalho as relações formais e informais  com colegas e superiores onde 

haja a possibilidade de construção de uma autoidentidade. Destacam ainda a 

importância da relação chefe-subordinado,  realçando que a satisfação é aumentada 

quando o chefe é compreensivo e amigo, e se interessa pelos seus colaboradores. Uma 

caraterística também importante, do ponto de vista destes autores, para a satisfação no 

trabalho é o grau de adequação entre personalidade e as caraterísticas do trabalho 

(Ferreira et al., 1996). 

A satisfação ou insatisfação com o trabalho, como já referido, deriva de inúmeros 

fatores, tanto individuais como organizacionais; entre eles, destacamos o ambiente 

físico onde se trabalha, o estilo de liderança, a expetativa de oportunidade e 

desenvolvimento de novas funções na organização, um salário justo e o progresso 

evidente dos pacientes (Davis, Edgar, & Debenham, 2016; Pisco, 1999; Sanchez, 2011). 

Na satisfação no trabalho estão implícitas as atitudes, os comportamentos, os 

sentimentos e as emoções que cada individuo experiência num determinado momento. 

Ou seja, a satisfação no trabalho é algo que deriva de diversos fatores e o individuo que 

está satisfeito hoje não significa que seja um individuo satisfeito amanhã (Leite, 2013). 
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 Distinção entre Satisfação Profissional e Motivação 

Muitas vezes o conceito de satisfação no trabalho é confundido com o de motivação 

devido à estreita relação entre eles. A satisfação refere-se essencialmente ao conjunto 

de atitudes em relação ao trabalho (Pisco, 1999), enquanto que motivação pode ser 

vista como um “aspeto da realidade pessoal que movimenta, imprime orientação e 

energia aos desejos e intenções do individuo, para que atue no sentido das suas metas” 

(Velez & Martinez-Lugo, 1995 citado por Gonçalves,2014, p.127).  

Ramos (2009) reforça que o conceito de satisfação no trabalho e de motivação são 

conceitos distintos, muito embora continuem a ser confundidos por muitas pessoas. 

Este autor defende que motivação no trabalho se traduz no “desenvolvimento de 

comportamentos esforçados e persistentes por parte do colaborador, no sentido de 

alcançar determinados resultados, enquanto que a satisfação com o trabalho resulta de 

uma avaliação subjetiva das condições do trabalho e dos resultados” (p.49). 

Várias teorias baseadas nas relações humanas demonstraram que as pessoas são 

motivadas para trabalhar a fim de satisfazer uma gama de necessidades diferentes e 

complexas, não trabalhando apenas pela remuneração, como defendia Taylor (Lisboa, 

2012). Mullins (2004) citado por Soares (2007) salienta “a importância da satisfação das 

necessidades psicológicas e sociais dos indivíduos, bem como as normas e os valores do 

grupo e o estilo de liderança a que estão sujeitos pela organização” (p.20). 

Segundo Bernoux (1995) a motivação “é o que leva os indivíduos a agir 

independentemente do contexto, isto é, em função das suas necessidades” e que a 

“ação está em função do papel atribuído pela sociedade ou empresa”. 

No contexto organizacional, o comportamento do individuo é motivado por um 

conjunto de necessidades (estado interno da pessoa que faz com que certos objetivos 

ou resultados sejam desejados e procurados) que variam dependendo da situação e do 

tempo. A procura destas necessidades, da sua estrutura e modo de funcionamento, 

transformou-se numa preocupação de vários teóricos e práticos. Desta forma, e no 

seguimento da busca da origem das virtudes e dos problemas do desempenho individual 
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e da produtividade organizacional, foram desenvolvidos numerosos e diversificados 

estudos (Ferreira, 1996). 
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 Teorias e Modelos da Motivação e Satisfação Profissional 

Para se aprofundar o estudo sobre motivação e satisfação laboral é fundamental 

descrever alguns modelos e teorias motivacionais, dos clássicos aos mais atuais. Como 

vimos anteriormente, tanto a motivação quanto a satisfação no trabalho são fenómenos 

complexos e determinados por diversos fatores e evidenciados em diferentes situações 

e contextos.  

Seguidamente iremos abordar de forma simples algumas destas Teorias. 

 

 Teoria Clássica 

Em 1911, Frederick Taylor, intitulado como o pai da gestão científica, defendia que “o 

principal objetivo da gestão deveria ser assegurar a máxima prosperidade ao 

empregador e ao empregado” (Carvalho, Bernardo, Sousa, & Negas, 2014, p.51 ). Este 

autor, na sua metodologia, tinha sempre como objetivo aumentar a produtividade. No 

entanto os seus estudos apresentaram várias limitações devido à excessiva 

racionalidade (Ferreira et al.,1996). Taylor defendia que as pessoas são racionais e visam 

principalmente a satisfação das necessidades económicas e físicas, não considerando a 

satisfação no trabalho e as necessidades sociais dos trabalhadores (Carvalho et al., 

2014). 

 

 Teoria das Relações Humanas 

A Escola das Relações Humanas surge nos anos 30 e 40 como reação às Teorias Clássicas 

e à sua visão mecanicista. A Escola da Relações Humanas salienta a importância de 

compreender os fenómenos que ocorrem entre os indivíduos e os pequenos grupos, no 

seio das organizações.  

Esta teoria desenvolveu-se como uma reação à abordagem clássica (Etzioni, 1989) e, em  

1927, Hawthorne, em conjunto com a equipa da universidade de Harvard liderada por 

Elton Mayo, (Ferreira et al., 1996), desenvolveu uma experiência numa fábrica em 

Chicago. Esta experiência permitiu concluir que a recompensa salarial não é o único 
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meio de motivar os trabalhadores (Carvalho et al., 2014), como defendiam as teorias 

clássicas que só davam importância a aspetos racionais de natureza económica e 

técnica. Hawthorne, em 1927, com a sua abordagem direcionada para a experimentação 

e análise do fator humano (Ferreira et al., 1996), percebeu que os trabalhadores são 

também motivados por recompensas sociais, simbólicas e não materiais (Carvalho et al., 

2014).  

Do estudo de Hawthorne surgem duas conclusões que serviram de base para a Teoria 

das Relações Humanas. A primeira salienta a importância dos grupos informais dentro 

de uma organização, ou seja, a necessidade de ver o trabalho como uma atividade de 

grupo e não como uma atividade individualizada. A segunda conclusão importante 

evidencia a necessidade de reconhecimento, segurança e pertença sentida pelo 

Homem. Desta forma, perante situações de incerteza social, os trabalhadores procuram 

criar grupos informais de forma a satisfazer um desejo de intimidade, consistência e 

previsibilidade (Carvalho et al., 2014). 

 

 Teorias de Conteúdo  

As Teorias de Conteúdo pretendem determinar as necessidades humanas de forma a 

explicar o fenómeno motivacional (Pérez-Ramos, 1990). 

Estas Teorias Comportamentalistas enfatizam a compreensão dos fatores internos aos 

indivíduos, isto é, uma necessidade é constituída por um estado interno do indivíduo, 

gerando a ação para alcançar os objetivos pretendidos e que visam a satisfação dessa 

necessidade (Ferreira et al., 1996).  

 

 Teoria das Necessidades de Maslow 

No conjunto das diversas Teorias Comportamentalistas destaca-se a teoria desenvolvida 

por Abraham Maslow, relacionada com as necessidades humanas. Entender a 

hierarquização das necessidades torna-se não só importante para compreender as 

necessidades humanas, como também é pertinente para os gestores, uma vez que as 
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necessidades geram tensões que podem influenciar as atitudes e os comportamentos 

dos indivíduos (Carvalho et al., 2014).  

Com a Teoria das Necessidades, Maslow demonstrou que estas eram representadas em 

forma de pirâmide, apontando uma caminhada em direção ao topo e ao mesmo tempo 

demonstrando, através do tamanho da área de cada necessidade, a sua importância e 

as dificuldades de alcançar o cume da pirâmide (Gonçalves, 2014). Existe, portanto, uma 

hierarquia de necessidades humanas, não que uma necessidade superior não se possa 

manifestar tanto como uma inferior, mas estas necessidades superiores só serão 

totalmente satisfeitas na medida em que as precedentes também o são (Bernoux, 1995). 

Este autor descreve a motivação humana sob a forma hierárquica de cinco 

Necessidades. As Necessidades primárias englobam os dois primeiros níveis de 

Necessidades, as Fisiológicas e as de Segurança, enquanto que as Necessidades 

secundárias englobam os três últimos níveis, isto é, as Necessidades Sociais, de Estima 

e de Autorrealização (Camara et al., 2007).  

No nível um encontram-se as Necessidades Fisiológicas, tais como fome, sede, repouso, 

entre outros (Camara et al., 2007). Estas necessidades são as primeiras a influenciar os 

comportamentos dos indivíduos, comportamentos estes direcionados para atingir a 

satisfação de tais necessidades. Após atingir um nível mínimo de satisfação neste 

patamar de necessidades, surgem novas necessidades com capacidade para influenciar 

novos comportamentos. Desta forma surgem as necessidades de segurança, 

transferindo assim as necessidades para outros níveis (Ferreira et al., 1996). Como 

exemplo no contexto do trabalho podemos referir a necessidade de salários adequados 

e boas condições de trabalho (Abdulla, 2009 citado por Leite, 2013).  

No nível dois encontram-se as Necessidades de Segurança que correspondem à 

estabilidade, proteção, medo, entre outros (Camara et al., 2007). A necessidade de 

segurança é entendida como a ausência de ameaças, perigos e privações, e está 

diretamente ligada à autopreservação do individuo (Chiavenato, 1992 citado por 

Gonçalves, 2014. No contexto de trabalho é a necessidade manter um emprego estável, 

cuidados de saúde e proteção social (Abdulla, 2009 citado por Leite, 2013). 
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No nível três estão as Necessidades Sociais onde surge a necessidade de integração no 

meio social, nomeadamente família e amigos (Carvalho et al., 2014). Os 

relacionamentos e o processo de socialização e aceitação em novos grupos integram 

também o leque de necessidades sociais do individuo (Camara et al., 2007). A este nível 

corresponde a necessidade do bom relacionamento entre colegas, chefias e outros 

elementos da organização. Desta forma são satisfeitas estas necessidades e evitados 

problemas comportamentais (Abdulla, 2009 citado por Leite, 2013). 

O nível quatro equivale às Necessidades de Autoestima, ou seja, a necessidade do 

reconhecimento, de ser apreciado e respeitado, entre outros (Camara et al., 2007). Em 

contexto de trabalho esta necessidade é cumprida através do reconhecimento e 

estatuto profissional atingido (Abdulla, 2009 citado por Leite, 2013). 

O nível cinco corresponde às Necessidades de Autorrealização e estas representam a 

necessidade de aceder ao seu verdadeiro potencial, isto é, inclui necessidades de 

moralidade, criatividade, autodesenvolvimento e prestígio (Carvalho, 2014). Para 

Maslow o nível cinco é um processo de evolução permanente que varia em cada 

individuo (Camara et al., 2007). No que diz respeito ao contexto laboral, para satisfazer 

estas necessidades o individuo precisa de ter espaço e liberdade para pôr em prática a 

sua criatividade (Abdulla, 2009 citado por Leite, 2013). 

Com base nesta Teoria, e em termos de gestão, conclui-se que os responsáveis terão um 

importante papel no alcance da satisfação das necessidades dos indivíduos no seu local 

de trabalho (Carvalho et al., 2014). 

 

 Teoria X e Y 

McGregor desenvolveu a teoria X e Y tendo sido altamente influenciado por autores 

como Hawthore e de Maslow. Ao longo da construção da sua teoria demonstrou a 

necessidade de as organizações darem importância às necessidades sociais dos 

indivíduos no ambiente de trabalho (Carvalho et al., 2014).  

A Teoria X e Y representa dois conjuntos de suposições criadas em relação aos 

trabalhadores. Na Teoria X o individuo não gosta de trabalhar ou pretende trabalhar o 
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menos possível, demonstrando-se preguiçoso e pouco ambicioso (Maki, 2001 citado por 

Lisboa, 2012). Este é motivado pelo menor esforço, o que implica um maior 

acompanhamento por parte do líder. Na Teoria Y, as pessoas são motivadas pelo 

máximo esforço; logo fica inerente uma maior participação do individuo nas decisões 

relativas ao trabalho (Carvalho et al., 2014). Esta teoria permite “um ambiente de gestão 

favorável à concretização do potencial dos colaboradores, afastando obstáculos e 

encorajando o crescimento e a orientação” (Maki, 2001 citado por Lisboa, 2012, p.28). 

A teoria Y reforçou a ideia de que existem variadas formas de estimular e motivar os 

indivíduos dentro de uma organização; é, portanto diferente da ideia defendida pelas 

Teorias Clássicas (Camara et al., 2007). 

 

 Teoria das Necessidades de David McClelland 

David McClelland, em 1961, desenvolveu um estudo sobre motivação e criou um 

esquema de classificação da motivação. O modelo estruturado por este autor é formado 

por três impulsos básicos que são socialmente adquiridos: Realização, Poder e Filiação 

(Gonçalves, 2014). 

A Realização pode entender-se como o desejo de ser bem sucedido em situações de 

competição e os indivíduos com grau elevado desta necessidade gostam de assumir 

responsabilidades e riscos calculados. Os indivíduos com estas características funcionam 

com elevado desempenho em ambientes de trabalho desafiantes e apresentam fraco 

desempenho em ambientes de rotina e pouco competitivos (Ferreira et al., 1996). Esta 

necessidade de realização é um impulso para a excelência, levando os indivíduos a lutar 

pelo sucesso. O individuo ao perceber que as suas competências pessoais contribuem 

para o sucesso dos resultados obtidos acaba por desempenhar a sua função com mais 

afinco e motivação (Montuade,1984 citado por Gonçalves, 2014). 

A Necessidade de Poder centra-se não só na forte vontade de influenciar e controlar o 

comportamento dos outros (Ferreira et al., 1996), como também direcionar os seus 

esforços para dominar e punir outras pessoas de forma a alcançar os objetivos propostos 

(Gonçalves, 2014). Os indivíduos com grande necessidade de poder valorizam situações 
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que lhe deem estatuto com o objetivo de obter prestígio e influência (Peiró, 1997 citado 

por Gonçalves 2014). 

A Necessidade de Afiliação pode ser entendida como o desejo dos indivíduos de manter 

e criar laços de amizade e ser aceite pelos outros e (Ferreira et al., 1996) e procurar o 

reconhecimento público pelos seus êxitos (Monduate, 1984 citado por Gonçalves, 

2014). Normalmente os indivíduos com esta necessidade preferem situações mais 

cooperantes do que competitivas e dão preferência aos relacionamentos que exijam um 

elevado grau de compreensão mútua (Ferreira et al., 1996). 

 

 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Na sequência da teoria de Maslow surge a Teoria dos dois fatores desenvolvida por 

Herzberg, em 1966 e baseando-se na dualidade da natureza humana (Camara et al., 

2007). Esta teoria procura compreender o que procuram os indivíduos numa situação 

de trabalho e que os mesmos fatores que provocam atitudes positivas não são os 

mesmo que provocam as atitudes negativas (Carvalho et al., 2014). Esta teoria apresenta 

dois importantes fatores: higiénicos e motivacionais. Os fatores higiénicos estão 

relacionados com o contexto de trabalho (Camara et al., 2007). Os fatores motivacionais 

têm que ver com o conteúdo do trabalho e referem-se ao conteúdo intrínseco do 

desempenho, sendo paralelo com as necessidades mais elevadas da pirâmide de 

Maslow. Os fatores motivacionais, quando são ótimos produzem efeitos duradouros de 

satisfação e levam ao aumento da produtividade, mas, quando são baixos, provocam 

ausência de satisfação (Ferreira et al., 1996). 

Os fatores higiénicos estão associados com o contexto do trabalho e por isso são 

extrínsecos ao cargo. Quando estes fatores são elevados evitam a insatisfação e quando 

são precários provocam insatisfação. Estes fatores relacionam-se com os níveis 

inferiores da hierarquia de Maslow e são fatores importantes para motivar o 

desempenho dos indivíduos. Estes fatores, quando existem a um nível aceitável pois 

apenas conseguem evitar a insatisfação, uma vez que a sua influência sobre o 

comportamento não consegue elevar de uma forma duradoura a satisfação (Ferreira et 
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al., 1996), isto é, os fatores higiénicos não aumentam a motivação porque são encarados 

como naturais e os colaboradores entendem que é natural os fatores higiénicos estarem 

presentes (Gonçalves, 2014). 

Esta teoria demonstra que não é suficiente a existência de políticas higiénicas se não 

houver a reformulação de cargos e a valorização dos colaboradores da organização 

(Gonçalves, 2014). 

Surgiram algumas oposições à validação desta teoria uma vez que há a tendência das 

pessoas desejarem coisas diferentes em alturas diferentes e de atribuírem significados 

diferentes a determinados valores de trabalho (Bernoux, 1995). 

 

 Teorias de Processo 

As Teorias de Processo, que são teorias cognitivas, defendem que o individuo decide 

conscientemente se atua, ou não, sobre uma determinada tarefa. Estas teorias 

focalizam a sua atenção nas etapas do processo utilizado na tomada de decisões, nas 

perspetivas do individuo e nas metas que ele pretende alcançar (Pérez-Ramos, 1990). 

As Teorias de Processo demonstram que os indivíduos além de terem diferentes razões 

para aquilo que os motiva, essas mesmas motivações variam com o tempo (Ferreira et 

al.,1996). 

 

 Teoria da Expectativa 

A Teoria da Expectativa trata-se de uma teoria cognitiva, proposta por Victor Vroom, em 

1964, e defende que “o comportamento é o resultado da crença que o individuo tem de 

que as suas ações resultarão em recompensas ou resultados que deseja” (Vroom,1964) 

citado por (Gonçalves, 2014). Este autor defende que cada pessoa é o responsável pela 

quantidade de energia que dispensa para uma determinada situação de trabalho, com 

o objetivo de adquirir a recompensa desejada (Ferreira et al., 1996). Nesta teoria, a 

motivação surge de três fatores: valência, expectativa e instrumentalidade (Gonçalves, 

2014). 
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Esta teoria torna-se pertinente para a construção de programas motivacionais pois 

realça a importância do resultado e da necessidade de este ser atrativo para o sujeito. 

Além disso, realça também a necessidade da existência de regras claras que relacionem 

desempenho e recompensa de forma a que o sujeito perceba o que é esperado dele e a 

que critérios de avaliação o seu desempenho está sujeito. A natureza da expetativa leva 

a que o individuo consiga gerir a quantidade de esforço para alcançar um determinado 

incentivo ou plano motivacional (Ferreira et al., 1996). 

 

 Teoria da Equidade 

A Teoria da Equidade desenvolvida por John Adams, em 1963, defende que a motivação 

do individuo varia consoante a comparação do seu comportamento e dos resultados 

obtidos por si, com o comportamento e os resultados obtidos pelos restantes indivíduos 

(Carvalho et al., 2014), isto é, o individuo constrói um quociente entre os seus inputs e 

outputs e os inputs e outputs dos outros.  

Adams salienta que o individuo contribui para a organização com esforço, talento e 

dedicação e espera receber recompensas como salário e reconhecimento (Carvalho et 

al., 2014). Se houver igualdade, a equidade e o sentido de justiça é reforçado no 

individuo. No caso de desigualdade, a motivação ficará afetada pelo sentimento de 

injustiça (Gonçalves, 2014). 

Esta teoria demonstra que o reconhecimento e o salário interferem no processo 

motivacional e que este processo integra também uma componente social resultante 

da comparação social (Ferreira et al., 1996). 
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 Medição da Satisfação 

Com o aumento do número de estudos realizados, sobre satisfação profissional, foram 

desenvolvidas e utilizadas diversas ferramentas, sendo algumas direcionadas à 

satisfação geral e outras dirigidas a aspetos mais específicos da satisfação, de forma a 

determinar os fatores associados, bem como avaliar o nível de satisfação ou insatisfação 

dos colaboradores (Leite, 2013).  

Para realizar a avaliação dos fatores associados à satisfação podem ser utilizados 

métodos diretos, como os questionários, ou métodos indiretos, como as entrevistas 

(Leite, 2013), ou a conjugação de ambos (Ferreira et al., 1996).  

As avaliações são sustentadas em opiniões, onde os principais itens avaliados são os 

valores e as atitudes (Ferreira et al., 1996). 

A utilização de questionários destaca-se como o método direto mais utilizado e este 

instrumento permite recolher informação relacionada com as atitudes dos indivíduos 

em relação ao trabalho. Os inquiridos podem responder através de várias opções 

apresentadas sob a forma de escalas com cotações (Ferreira et al., 2011). 

Após análise da literatura verificou-se que existem vários questionários para determinar 

a satisfação no trabalho, e que estes servem de base para a construção de inquéritos 

direcionados para casos mais específicos, de forma a melhor enquadrar cada caso (Leite, 

2013).  

Dos questionários que se têm evidenciado, destacam-se os seguintes: 

Minnesota Satisfaction Questionnaire - MSQ (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) 

é baseado na teoria da adaptação ao trabalho. Este questionário divide-se em duas 

escalas principais, uma escala de satisfação intrínseca no trabalho e a outra de satisfação 

extrínseca (Ferreira et al., 2011). 

Job Descritive Index - JDI (Smith, 1969) mede cinco dimensões relacionadas com o 

trabalho e ao somar o resultado de cada item, obtém-se o resultado de cada subescala;  
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Job Diagnostic Survey - JDS (Hackman & Oldham, 1975), que avalia os efeitos das 

caraterísticas do trabalho nos indivíduos, permitindo desta forma avaliar a satisfação 

global do individuo no trabalho;  

Job Satisfaction Survey - JSS (Spector, 1985), avalia a satisfação por dimensões e a 

satisfação global;  

Job in General Scale - JIG (Ironson, Smith, Brannick, Gibson, & Paul, 1989), que avalia a 

satisfação geral no trabalho, desvalorizando algumas dimensões do mesmo. Estes 

autores defendem que a satisfação global não deriva do somatório de várias dimensões 

devendo esta ser medida através de uma escala geral; 

Para a avaliação da satisfação profissional no setor da saúde têm sido desenvolvimentos 

várias escalas. Nelson et al. (1992) com o objetivo de avaliar a qualidade do serviço 

hospitalar, na perspetiva dos profissionais de saúde, desenvolveram a sua própria 

versão do Hospital Employee Judgment System (HEJS). O mesmo foi desenvolvido com 

recurso à revisão da literatura e em conjunto com diversas entrevistas pessoais a 

colaboradores da área.  

Em 1989 foi aplicada a primera versão do HEJS, como teste piloto, em 10 hospitais e a 

6315 colaboradores. Após a sua primeira aplicação com o objetivo de obter informação 

preliminar das propriedades psicométricas das questões, foi elaborada uma versão final, 

constituida por 117 questões de resposta fechada e 7 questões de resposta aberta, 

resultando em 13 dimensões principais: supervisão, local de trabalho e equipamento, 

pessoal, relação entre os serviços, moral, vencimentos, benefícios, contratações e 

promoções, estabilidade no emprego, lideranças, qualidade global do hospital, 

progresso da qualidade e avaliação global do hospital. Para testar a fiabilidade e validade 

do instrumento Nelson et al. (1992) aplicaram-no em 36 hospitais e a 16124 

profissionais. A versão final do instrumento original contém questões que assentam em 

escalas de Likert, tendo como opção de resposta: Mau (1), Regular (2), Bom (3), Muito 

Bom (4), Excelente (5) e Não se aplica (6), este último, não considerado para análise, 

sendo por isso omisso (Ferreira V. L., 2011). 
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São diversos os estudos realizados em Portugal direcionados à satisfação profissional, 

no setor da saúde, tal como os instrumentos utilizados para a sua avaliação. De entre os 

vários questionários analisados o Instrumento de Avaliação de Satisfação Profissional 

(IASP) é o que se enquadra da melhor forma neste estudo, uma vez que avalia a 

satisfação profissional de profissionais de saúde. O mesmo será explorado no ponto 3.2. 

deste trabalho. 
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3 Apresentação do Estudo Empírico  

Após a pesquisa bibliográfica e consequente enquadramento sobre a satisfação 

profissional dos fisioterapeutas, será de seguida apresentada a descrição do estudo 

empírico. Serão apresentadas as hipóteses do estudo associadas aos objetivos do 

mesmo, descrito o instrumento de recolha de dados, os procedimentos, a metodologia 

e a população em estudo. 

Neste ponto é efetuada a descrição e explicação do instrumento de recolha de dados, 

sendo também apresentas as técnicas estatísticas utilizadas no tratamento de dados.  

Perante o objetivo deste estudo, optou-se por uma abordagem quantitativa, 

possibilitando a validação dos conhecimentos através da leitura dos resultados de uma 

forma quantificável, permitindo posteriormente a análise e discussão dos mesmos 

(Vilelas, 2009). Desta forma, o tratamento dos dados recolhidos realizar-se-á através de 

técnicas estatísticas que permitam uma representação da realidade da população 

(Quivy & Campenhoudt, 2005). Na literatura, este método foi considerado como 

objetivo e fiável, estando assim orientado para o resultado e comprovação do estudo  

(Hill & Hill, 2008). 

 Hipóteses 

Considerando a revisão bibliográfica desenvolvida e os objetivos do estudo são definidas 

as seguintes hipóteses a validar:  

Hipótese 1 (H1): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada pelas 

dimensões sociodemográficas e organizacionais.  

Hipótese 1.1 (H1.1): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão sociodemográfica “sexo”. 

Hipótese 1.2 (H1.2): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão sociodemográfica “idade”. 

Hipótese 1.3 (H1.3): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão sociodemográfica “estado civil”. 
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Hipótese 1.4 (H1.4): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão sociodemográfica “habilitações literárias”. 

Hipótese 1.5 (H1.5): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão organizacional “horário de trabalho”. 

Hipótese 1.6 (H1.6): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão organizacional “vínculo profissional”. 

Hipótese 1.7 (H1.7): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão organizacional “funções de coordenação”. 

Hipótese 1.8 (H1.8): A satisfação profissional dos fisioterapeutas não é diferenciada face 

à dimensão organizacional “tempo de serviço”. 

Hipótese 2 (H2): Existe uma relação positiva e significativa entre a qualidade no local de 

trabalho e o nível de satisfação global percecionado pelos Fisioterapeutas. 

Hipótese 3 (H3): Existe uma relação positiva e significativa entre a qualidade da 

prestação de cuidados e o nível de satisfação global percecionado pelos Fisioterapeutas. 

Hipótese 4 (H4): Existe uma relação positiva e significativa entre a melhoria contínua da 

qualidade e o nível de satisfação global percecionado pelos Fisioterapeutas. 

 

Vários estudos já associaram estas variáveis, tal como já foi mencionado nos últimos 

tópicos da revisão da literatura.  

A Hipótese 1 e suas sub-hipóteses serão validadas com recurso a testes de hipóteses. 

A validação das hipóteses H2, 3 e 4 serão efetuadas com recurso a modelo de análise 

inicial apresentado na figura 1. 
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Figura 1: Modelo do estudo 

 

Fonte: Elaborado para o estudo 

  

H2 (+) H3 (+) H4 (+) 
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 Instrumento de Recolha de Dados 

Após análise bibliográfica, concluiu-se que para alcançar os objetivos propostos no 

estudo, o inquérito por questionário seria o instrumento mais adequado para proceder 

à recolha de informação necessária, uma vez que este consiste em colocar ao inquirido 

determinadas questões relativas à sua situação social, familiar e profissional. Permite 

também questionar ao inquirido a sua opinião relativamente a determinados assuntos 

do interesse do investigador (Quivy & Campenhoudt, 2005).  

O instrumento de recolha de dados usado neste estudo é adaptado no “Instrumento de 

Avaliação da Satisfação dos Profissionais” (IASP); a nossa escolha recaiu sobre este 

instrumento uma vez que tem sido aplicado em vários estudos que envolvem 

profissionais de saúde (Ferreira, 2011, Azevedo, 2012, Fonseca R. M., 2014, Rabaça, 

2018).  

Este instrumento foi desenvolvido pelo “Centro de Estudos e Investigação em Saúde da 

Universidade de Coimbra” (CEISUC) adaptado para a língua portuguesa e validado por 

Paulo (2003) através de um estudo piloto, realizado no Hospital Distrital da Figueira da 

Foz. Este estudo avaliou a fiabilidade do instrumento através da distribuição aleatória 

de questionários a 6 colaboradores de cada grupo profissional, num total de 30 

questionários (Ferreira, 2011, Fonseca, 2014).  

O IASP é atualmente constituído por 28 questões, divididas por 7 grupos. O primeiro 

grupo centra-se nas questões relacionadas com fatores organizacionais: Identificação da 

Unidade de Saúde; Tipo de Horário; Quantificação das Horas de Trabalho; Tipo de 

Vínculo; Tipo de Responsabilidade na unidade; Categoria Profissional; Tempo de Serviço 

na Unidade; Tempo de Serviço na Profissão.  

No segundo, terceiro e quarto grupos do instrumento, é solicitada em função das 

questões apresentadas nas escalas Qualidade do Local de Trabalho; Qualidade na 

Prestação de Cuidados e Melhoria Contínua da Qualidade a escolha da opção que 

melhor exprima a opinião numa escala de Likert de 5 pontos, em que: Mau (1), Regular 

(2), Bom (3), Muito Bom (4), Excelente (5) e Não se aplica (6), este último não sendo 

considerado para análise.  
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Para cada item, esta escala (Likert de 1 a 5 pontos) foi convertida numa escala percentual 

de 0 a 100 %, de acordo com o seguinte critério: Mau - 0%; Regular - 50%; Bom - 70%; 

Muito Bom - 90%; Excelente - 100%. 

O quinto grupo, “Satisfação Global”, é constituído por 5 questões que pretendem avaliar 

a satisfação global, através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde 

a “Claro que sim” e 5 a “Claro que não”. A última questão deste grupo apresenta uma 

escala de 5 pontos, onde 1 corresponde a “Muito insatisfeito/a” e 5 corresponde a 

“Muito satisfeito/a”.  

O sexto grupo do IASP, “Recomendações e Sugestões”, é composto por uma questão 

aberta com o objetivo de apurar a opinião sobre aspetos que poderiam melhorar o 

contexto da prática clínica.  

O sétimo e último grupo de questões é composto por itens relacionados com fatores 

sociodemográficos: sexo, idade, situação familiar e escolaridade. 

Com a finalidade de responder aos objetivos deste estudo, foi utilizado o IASP como 

base do questionário, e foram efetuadas pequenas alterações com o objetivo de se 

adaptar à população alvo. Assim, no primeiro grupo constam as questões relativas a 

fatores sociodemográficos (sexo, idade, situação familiar e escolaridade) e 

organizacionais (identificação da unidade de saúde, tipo de horário, quantificação das 

horas de trabalho, tipo de vínculo, tipo de responsabilidade na unidade, categoria 

profissional, tempo de serviço na unidade, tempo de serviço na profissão). No segundo, 

terceiro e quarto grupos são mantidas as questões do IASP, tal como descritas 

anteriormente; no quinto grupo foram alteradas as questões da satisfação global com o 

objetivo de se adequar à realidade do nosso estudo. Quanto ao sexto grupo foi 

eliminado por não se ajustar com o pretendido. 

Assim, a versão final do questionário do presente estudo conta com 19 questões, 

divididas nos 5 grupos descritos anteriormente. O mesmo é apresentado com anexo a 

este trabalho.  
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 Procedimentos 

O questionário foi distribuído a uma amostra constituída por fisioterapeutas, com 

critérios válidos para a participação no estudo, que se disponibilizaram a preencher o 

questionário.  Inicialmente foi efetuado um levantamento, através do site da 

Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, das instituições privadas de medicina 

física e reabilitação, convencionadas com o SNS, e posteriormente contactou-se a 

direção de cada instituição com o intuito de autorizar a distribuição dos questionários e 

consequente resposta pelos fisioterapeutas. Após contato verbal, dirigimo-nos ao 

coordenador de cada instituição, que aceitou a sua participação no estudo, para serem 

explicados os objetivos do mesmo, a forma como deveriam proceder à distribuição dos 

questionários pelos colegas e posterior recolha e qual a data em que os mesmos seriam 

recolhidos na instituição. Aquando da entrega dos questionários, em formato de papel, 

aos coordenadores foi também entregue uma pequena urna para serem depositados os 

questionários após o preenchimento por parte dos fisioterapeutas, para garantia da 

total confidencialidade dos dados. Os coordenadores ficaram responsáveis pela 

distribuição dos questionários junto dos colegas fisioterapeutas, dando também as 

indicações de como deveriam proceder à entrega de forma anónima e confidencial. 

O período de entrega e recolha dos questionários decorreu entre o início de dezembro 

de 2019 e final de janeiro de 2020. 

No total, a amostra ficou constituída por 123 fisioterapeutas. 
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 Metodologia 

O estudo tem natureza quantitativa. Os aspetos metodológicos mais importantes 

encontram-se definidos na tabela 1. 

Tabela 1 - Quadro-síntese metodológica 

Unidade de análise Indivíduo (Fisioterapeuta) 

População a estudar Fisioterapeutas que desempenham funções em clínicas privadas 

com convenção com o SNS 

Fontes de informação Principal: questionário 

Âmbito geográfico Área metropolitana do Porto 

Dimensão da amostra 123 Questionários validados  

Trabalho de campo Realizado entre dezembro de 2019 a janeiro de 2020. 

Instrumento de recolha de dados Questionário adaptado do IASP 

Técnicas de análise de dados empregues Testes de hipóteses; análise de equações estruturais com 

estimação por mínimos quadrados parciais 

Software utilizado SmartPLS (v.3.2.9); SPSS (v.25) 

Fonte: elaborado para o estudo 

A validação da H1 foi desenvolvida com recurso a testes de hipóteses. 

A validação de H2, H3 e H4 foi efetuada com recurso à modelação de equações 

estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). O método de 

modelação de caminhos PLS foi desenvolvido por Wold (1982) (citado por Ringle, 

Wende, & Becker, 2015). O algoritmo PLS é uma sequência de regressões em termos de 

vetores de ponderação. O PLS é um método de modelação de equações estruturais 

usado nas áreas das ciências sociais e do comportamento, possibilitando a avaliação das 

relações entre constructos. É um método robusto à falta de normalidade multivariada 

sendo fiável para amostras de pequena dimensão (Bido & Silva, 2019). 

Optamos pela utilização de um modelo estrutural com variável latente de segunda 

ordem. Neste caso, as relações entre as VL e as suas dimensões (variáveis latentes de 

primeira ordem) devem ser interpretadas e usadas como cargas fatoriais. O modelo 

definido na figura 1 procura validar três hipóteses (relação estrutural) entre os níveis de 

satisfação global do trabalho e as diferentes dimensões da satisfação associadas à escala 

IASP. 
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Não se consegue prever o número total de fisioterapeutas a exercer funções em 

instituições privadas convencionadas com o SNS no distrito do Porto por falta de 

caraterização oficial. A Associação Portuguesa de Fisioterapia estima, num estudo 

realizado em 2018, que existiriam 12 mil fisioterapeutas em exercício em Portugal, dos 

quais 70% se teriam formado nos últimos 8 anos. 
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4 Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da amostra do estudo, as médias da 

satisfação profissional, a satisfação global e o estudo diferencial entre as dimensões da 

satisfação profissional, os fatores sociodemográficos e os fatores organizacionais. Os 

resultados serão demonstrados sob a forma de tabelas com a respetiva análise. 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva através do cálculo de medidas de 

frequências, de tendência central e de dispersão. 

Após análise do gráfico 1 podemos observar que o nível de SGT nos fisioterapeutas é de 

54,92%. 

Gráfico 1: Nível de satisfação global do trabalho 
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 Caracterização sociodemográfica e organizacional da amostra. 

A amostra totaliza 123 fisioterapeutas a exercer funções, enquanto profissionais, em 

instituições privadas convencionadas com o SNS, distribuída pelo distrito do Porto, 

17,9% pertence a cada um dos concelhos da Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de 

Gaia, 17,1% ao concelho de Gondomar, 5,7% ao concelho de Felgueiras, 4,9% ao 

concelho do Porto e 0,8% ao concelho de Penafiel. 

A caraterização sociodemográfica da amostra está evidenciada na tabela 2. 

Tabela 2- Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variável Categoria 
Frequência 

Absoluta (n) 

Frequência 

Relativa (%) 

Sexo Feminino 

Masculino 

98 

25 

79,7 

20,3 

Idade 22-31 

32-41 

42-51 

52-65 

53 

45 

17 

7 

43,4 

36,9 

13,9 

5,7 

Estado Civil Solteiro(a) 

Casado(a)/União de Facto 

Viúvo(a) 

Separado(a)/ Divorciado(a) 

53 

64 

0 

6 

43,1 

52 

0 

4,9 

Habilitações 

Literárias 

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

5 

110 

8 

0 

4,1 

89,4 

6,5 

0 

Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 

Considerando os fatores sociodemográficos, e após análise da Tabela 2, podemos inferir 

que a amostra é composta maioritariamente por profissionais do sexo feminino, o que 

se traduz em 79,7% e 20,3% do sexo masculino. Relativamente à idade dos 

fisioterapeutas, foram criados grupos etários e a faixa etária predominante encontra-se 

entre os 22 e os 31 anos, com uma expressão de 43,4%, seguido da faixa etária entre os 
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32 e os 41 anos que se traduz numa percentagem de 36,9%, a faixa etária entre os 42 e 

os 51 anos que representa 13,8% da amostra e 5,7% da amostra encontra-se na faixa 

etária entre os 52 e os 65 anos. A idade média de idades dos participantes é de 34,17 

anos, com um desvio padrão de 8,53; a idade mínima dos participantes é de 22 anos, a 

máxima de 58 anos. 

Relativamente ao estado civil dos participantes verifica-se que 52,0% são casados ou em 

união de facto, 43,1% são solteiros e 4,9% são divorciados.  

No que respeita às habilitações literárias, pode verificar-se que a maioria dos 

fisioterapeutas apresentam grau académico de licenciatura (93,5%), 6,5% grau 

académico de mestre e 4,1% têm bacharelato. 

Podemos então verificar que estamos perante uma amostra predominantemente do 

sexo feminino, entre os 22 e os 31 anos, casados e licenciados. 

A caraterização dos fatores organizacionais da amostra está demonstrada na tabela 3. 

Tabela 3- Caracterização por fatores organizacionais  

Variável Categoria n % 

Horário de 

Trabalho 

Menos de 35 horas semanais 

35 horas semanais 

40 horas semanais 

Mais de 40 horas semanais 

17 

12 

75 

19 

13,8 

9,8 

61 

15,4 

Tipo de Vínculo 

(Contrato) 

Contrato de trabalho sem termo 

Contrato de trabalho a termo certo 

Contrato de trabalho a termo incerto 

Contrato de prestação de serviços 

73 

17 

4 

28 

59,3 

13,8 

3,3 

22,8 

Funções de 

Coordenação 

Sim 

Não 

8 

115 

6,5 

93,5 

Tempo de Serviço Até 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 25 anos 

48 

32 

42 

39,3 

26,2 

34,4 

Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 
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Considerando os fatores organizacionais, e após análise da tabela anterior, concluímos 

que o horário semanal de 40 horas de trabalho representa 61,0% da amostra; 15,4% dos 

participantes exerce funções mais de 40 horas semanais, 9,8% exerce funções em 35 

horas semanais e 13,8% exerce funções com um horário de trabalho inferior a 35 horas 

semanais. Relativamente ao tipo de vínculo que mantêm com a entidade empregadora, 

59,3% dos participantes têm um contrato de trabalho sem termo, 22,8% um contrato 

de prestação de serviços, 13,8% um contrato a termo certo e 3,3% um contrato de 

trabalho a termo incerto. Apenas 6,5% dos fisioterapeutas participantes exerciam 

funções de chefia e 39,3% dos fisioterapeutas da amostra encontravam-se a trabalhar, 

na instituição clínica, há menos de 5 anos. 
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 Validade e fiabilidade da medição 

A tabela 4 apresenta as variáveis da escala IASP excluídas da nossa análise. A sua 

exclusão foi baseada no seu facto das suas cargas fatoriais (loadings) serem inferiores a 

0,7. 

Tabela 4 - Variáveis excluídas da análise 

Dimensão 

 

Indica

dor 
 Média 

Desvio-

padrão 
Loadings 

Melhoria Contínua da 

Qualidade 
D1_2 Razoabilidade: justo e razoável para si e para os outros 3,602 0,872 0,573 

 D1_3 
Conhecimentos sobre qualidade: forma como foi preparado(a) para 

melhorar a qualidade no seu contexto de prática clínica. 
3,504 3,021 0,689 

 D1_4 
Ambiente de trabalho: confiança e afeto que os profissionais do seu 

contexto de prática clínica têm uns pelos outros. 
3,443 1,028 0,609   

 D1_5  
Diminuir desperdício: esforço desenvolvido no sentido de evitar 

desperdícios e repetição de tarefas. 
3,238 1,075 0,564 

Moral 

B1_2 Razoabilidade do coordenador: justo e razoável para si e para os outros. 3,302 1,246 0,686 

B5_1 
Estado de Espírito dos outros: forma como pensa ser encarado(a) pelos 

outros pelo facto de trabalhar nesta clínica. 
3,074 0,989 0,526 

B5_2 
Seu Estado de Espírito: forma como encara o facto de trabalhar nesta 

clínica. 
3,171 1,065 0,620 

Políticas de Recursos 

Humanos 

B3_1 Continuidade do Pessoal: estabilidade da equipa da sua clínica. 3,091 1,155 0,691 

B4_1 
Trabalho de Equipa: Forma como os vários contextos colaboram com o 

seu contexto de prática clínica. 
3,361 1,090 0,622 

B4_2 Comunicação: forma como é feita a comunicação entre os profissionais. 3,281 1,099 0,651 

Qualidade na Prestação 

de Cuidados 
C1_1 

Atendimento: facilidade no processo de atendimento dos doentes, 

incluindo o tempo despendido. 
3,115 2,073 0,672 

 C1_4 
Sensibilidade:  sensibilidade dos profissionais em relação aos problemas 

e preocupações dos utentes. 
3,738 0,872 0,607 

 C1_5 
Condições das instalações: limpeza, conforto, iluminação e temperatura 

das instalações da clínica. 
3,049 1,050 0,689 

Recursos Tecnológicos 

e Financeiros 

B2_1 
Limpeza: nível de limpeza das salas de consulta, de tratamento ou 

outras e equipamentos. 
2,976 1,040 0,632 

B2_2 
Segurança: nível de segurança das salas e equipamentos (roubo, 

segurança física). 
3,024 1,122 0,678 

B2_4 Equipamento: disponibilidade de bom equipamento. 3,074 1,045 0,633 

 

Fonte: Elaborado para o estudo 

 

A fiabilidade dos indicadores e a validade convergente é confirmada. Todos os 

indicadores apresentam uma carga fatorial superior a 0,7. Todas as variáveis latentes 

apresentam uma variância média extraída (AVE) superior a 0,5. Todos os Alfa de 

Cronbach estão acima do nível de consistência interna aceitável de 0,7 (Hair Jr., Ringle, 
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& Sarstedt, 2011). A nossa análise permite validar a existência de Alfa de Cronbach 

superior a 0,860 para as variáveis latentes de primeira e segunda ordem. A fiabilidade 

composta expressa na tabela 6 apresenta valores superiores a 0,860, bem acima dos 0,7 

que definem a fiabilidade do indicador (Marôco, 2010) . 

Tabela 5 - Média, desvio padrão e cargas fatoriais dos indicadores 

Variável 

Latente 
 Indicador Média 

Desvio-

padrão 
Loading 

Estatísti

ca T 

(|O/ST

DEV|) 

Valor-P 

Melhoria 

Contínua da 

Qualidade 

D1.1. DA QUALIDADE: esforço do seu contexto 

de prática clínica na melhoria contínua, na 

relação com os doentes e profissionais. 

3,525 0,895 0,730 27,293 0,000 

D1.6. PARTILHA DE IDEIAS: encorajamento e 

partilha de ideias que permitam melhorar o 

seu contexto de prática clínica. 

3,256 1,108 0,725 24,930 0,000 

D1.7. ORGULHO DA PROFISSÃO: orgulho que 

sente no desempenho de funções da sua 

profissão. 

3,836 1,085 0,784 20,841 0,000 

D1.8. EXPECTATIVAS NA QUALIDADE: 

compreensão da missão e dos objetivos na 

sua Clínica e as suas expectativas de qualidade 

3,238 1,162 0,887 43,937 0,000 

Moral 

B1.1. ABERTURA: abertura e disponibilidade 

revelada para consigo. 
3,681 1,111 0,802 26,781 0,000 

B1.3. INOVAÇÃO: permite-lhe experimentar 

novas formas de executar o seu trabalho. 
3,147 1,110 0,802 20,145 0,000 

B1.4. LIBERDADE: liberdade e 

responsabilidade que lhe é dada para tomar 

decisões quando necessário. 

3,298 1,101 0,802 21,544 0,000 

B1.5. ATITUDE POSITIVA: diz quando algo é 

bem feito. 
3,107 1,296 0,815 30,982 0,000 

B1.6. ATITUDE CONSTRUTIVA: diz quando e 

como o seu trabalho pode ser melhorado. 
3,103 1,219 0,829 38,192 0,000 

B1.7. IINVESTIMENTO NA QUALIDADE: esforço 

despendido pelo(a) Coordenador(a) da sua 

clínica para melhorar a qualidade. 

3,181 1,187 0,841 30,247 0,000 

B1.8. APOIO: forma como o(a) 

Coordenador(a) o(a) apoia perante os outros 

quando necessita. 

3,313 1,205 0,805 28,554 0,000 
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Variável 

Latente 
 Indicador Média 

Desvio-

padrão 
Loading 

Estatísti

ca T 

(|O/ST

DEV|) 

Valor-P 

B1.9. EXPECTATIVAS: informação sobre como 

as coisas devem ser feitas e quais as regras. 
3,397 1,089 0,864 50,963 0,000 

B1.10. CONHECIMENTOS: a experiência e 

conhecimentos do(a) Coordenador(a) sobre o 

seu desempenho. 

3,353 1,099 0,862 39,512 0,000 

B1.11. CIRCULAÇÃO DA INFORMAÇÃO: 

Informação adequada e a tempo. 
3,171 1,245 0,843 25,748 0,000 

Políticas de 

Recursos 

Humanos 

B3.2. PROPORÇÃO HIERÁRQUICA: relação 

entre o número de pessoas com função de 

coordenação e de supervisão e com funções 

de execução. 

2,875 1,071 0,798 20,279 0,000 

B3.3. NÚMERO DE PROFISSIONAIS: adequação 

entre o número de profissionais do serviço e a 

quantidade de trabalho. 

2,567 1,117 0,809 21,163 0,000 

B7.1. RECONHECIMENTO DOS ORGÃOS DE 

DIREÇÃO: forma como os órgãos de direção 

tratam, apreciam e apoiam os profissionais. 

2,550 1,188 0,878 64,928 0,000 

B7.2. COMUNICAÇÃO: forma como os órgãos 

de direção comunicam e dialogam com os 

profissionais. 

2,504 1,219 0,861 56,398 0,000 

B7.3. QUEIXAS E OBJEÇÕES: forma como os 

órgãos de direção lidam com as queixas dos 

profissionais. 

2,413 1,166 0,866 38,769 0,000 

B7.4. PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES: forma 

como os órgãos de direção informam os 

profissionais acerca dos projetos e objetivos 

da clínica, no seu conjunto. 

2,504 1,204 0,817 37,361 0,000 

Qualidade da 

Prestação de 

Cuidados 

C1.2. COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS: 

trabalho de equipa de todos os profissionais 

da clínica na prestação de cuidados de saúde 

aos utentes. 

3,262 1,042 0,826 27,251 0,000 

C1.3. CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE: forma como os profissionais de saúde 

desempenham as suas funções. 

3,520 0,896 0,753 16,541 0,000 

C1.6. INFORMAÇÕES: forma como os utentes 

são informados acerca da sua doença, do 

tratamento e do que fazer após a alta. 

3,221 0,984 0,769 24,338 0,000 
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Variável 

Latente 
 Indicador Média 

Desvio-

padrão 
Loading 

Estatísti

ca T 

(|O/ST

DEV|) 

Valor-P 

C1.7. CUSTOS DOS CUIDADOS: capacidade da 

clínica em ter informação e em controlar os 

custos com os cuidados prestados. 

2,991 0,975 0,75 30,703 0,000 

Recursos 

Tecnológicos e 

Financeiros 

B2.3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: forma como 

a clínica se encontra organizada para que 

consiga trabalhar de forma adequada. 

3,016 1,133 0,792 15,033 0,000 

B6.1. Vencimento em relação à sua 

responsabilidade nesta clínica. 
2,098 1,047 0,819 51,598 0,000 

B6.2. Vencimento em relação à sua 

experiência como profissional. 
2,076 1,093 0,830 44,587 0,000 

B6.3. Vencimento em relação ao seu 

desempenho nesta clínica. 
2,008 1,078 0,841 29,326 0,000 

Satisfação 

Global no 

Trabalho 

E1.1. O meu trabalho satisfaz as minhas 

necessidades. 
2,844 1,012 0,902 50,538 0,000 

E1.2. Eu gosto do meu trabalho. 3,615 1,055 0,726 18,557 0,000 

E1.3. Sinto-me motivado(a) com o meu 

trabalho. 
2,893 1,215 0,842 59,597 0,000 

E1.4. No geral, estou satisfeito/a com o meu 

trabalho. 
2,992 1,123 0,940 64,377 0,000 

 

Fonte: Elaborado para o estudo 

As cargas fatoriais de cada um dos indicadores são também superiores a 0,7 

confirmando a sua fiabilidade (Hulland, 1999). A análise da AVE é superior a 0,6 para 

todas as variáveis. De notar que o limite da referência para este valor é >0,5 (Bido & Da 

Silva, 2019). Estes valores indicam uma elevada validade convergente, bem como a 

unidimensionalidade dos constructos. Para complementar a análise da validade 

convergente foram calculados com recurso a bootstrap test-t revelando que todas os 

indicadores são significativos ao 1%. 
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Tabela 6 - Matriz de correlações entre as VL de primeira ordem, validade e fiabilidade 

dos constructos 

VL de primeira ordem 1 2 3 4 5 

1. M - Moral 0,827     

2. Melhoria Contínua da Qualidade 
0,535 0,784 

 
 

 

3. PRH - Política de Recursos Humanos 0,634 0,675 0,839   

4. Qualidade da Prestação de Cuidados 0,635 0,756 0,823 0,781  

5. RTF - Recursos Tecnológicos e Financeiros 0,630 0,653 0,899 0,789 0,821 

      

Alfa de Cronbach 0,956 0,862 0,934 0,862 0,89 

Fiabilidade composta 0,962 0,864 0,948 0,862 0,926 

Variância Média Extraída (AVE) 0,684 0,615 0,704 0,61 0,674 

Nota: os valores da diagonal representam a raiz quadrada da AVE. Todas as correlações são significantes a 1% 

Fonte: elaborado para o estudo 

A validade discriminante foi efetuada com base na análise da AVE para cada uma das 

variáveis latentes e a sua comparação com as correlações entre as variáveis. De acordo 

com Bido & Silva (2019) este tipo de análise deve ser diferenciado entre VL de primeira 

e segunda ordem. Verificamos que a raiz quadrada da AVE é superior às correlações 

entre as VL indicando que as mesmas partilham mais variância entre a sua própria 

medição do que com os outros constructos. O modelo não apresenta problemas de 

multicolinearidade. Todos os VIF são inferiores a 5 (Hair Jr., Black, Babin, & Anderson, 

2016). 

Tabela 7 - Matriz de correlações entre as VL de segunda ordem, validade e fiabilidade 

dos constructos 

VL de segunda ordem 1 2 

1. Qualidade no Local de Trabalho 
0,736  

2. Satisfação Global no Trabalho 0,744 0,856 

   

Alfa de Cronbach 0,960 0,914 

Fiabilidade composta 0,949 0,916 
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Variância Média Extraída (AVE) 0,860 0,732 

 

Nota: os valores da diagonal representam a raiz quadrada da AVE. Todas as correlações são significantes a 1% 

Fonte: elaborado para o estudo 

 Verificação das Hipóteses  

 

 Fatores sociodemográficos e organizacionais 

Procurou-se verificar se a satisfação global no trabalho dos fisioterapeutas depende de 

variáveis pessoais como o sexo, idade, estado civil e habilitações académicas, bem como 

de variáveis organizacionais associadas ao horário de trabalho, tipo de vínculo, 

desempenho de funções de coordenação e tempo de serviço. 

Procuramos validar a normalidade da distribuição da variável dependente SGT – 

Satisfação Global do Trabalho com recurso ao teste de Kolmogorov-Smirnov. Ao 

validarmos a hipótese nula (H0) da variável SGT seguir uma distribuição normal, 

verificamos que em todos os casos o p-value respetivo foi inferior a 0,05. Assim, para 

um nível de significância de 5%, pode-se concluir que não existe evidência estatística de 

que a variável SGT siga uma distribuição normal. 

Desta forma serão utilizados testes não paramétricos para a validação das hipóteses. 

Tabela 8 - A Satisfação Global no Trabalho de acordo com os dados pessoais 

Hipótese a 

testar 
Hipótese nula (H0) Teste 

Significância 

Estatística (Sig.) 
Decisão 

1.1 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias do Sexo 

Teste U de Mann-

Whitney de amostras 

independentes 

,134 

Reter a 

hipótese 

nula 

1.2 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias da Idade 

Teste de Kruskal-

Wallis de amostras 

independentes 

,093 

Reter a 

hipótese 

nula 

1.3 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias das Estado Civil 

Teste de Kruskal-

Wallis de amostras 

independentes 

,784 

Reter a 

hipótese 

nula 
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1.4 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias das Habilitações 

Teste de Kruskal-

Wallis de amostras 

independentes 

,765 

Reter a 

hipótese 

nula 

Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 

Como se pode verificar na Tabela 8, de acordo com o Teste U de Mann-Whitney de 

amostras independentes e ao retermos a H0 concluímos que o nível de satisfação global 

no trabalho entre homens e mulheres é o mesmo. Segundo o teste de Kruskal-Wallis de 

amostras independentes não se observam diferenças na SGT estatisticamente 

significativas relativamente à idade, estado civil e habilitações literárias (p> 0,05). 

Tabela 9 - A Satisfação Global no Trabalho de acordo com os dados profissionais 

Hipótese 

a validar 
Hipótese nula (H0) Teste 

Significância 

Estatística 

(Sig.) 

Decisão 

1.5 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias do Horário de Trabalho 

Teste de Kruskal-Wallis 

de amostras 

independentes 

,172 
Reter a hipótese 

nula 

1.6 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias do Tipo de Vínculo 

Teste de Kruskal-Wallis 

de amostras 

independentes 

,036 
Rejeitar a 

hipótese nula 

1.7 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias do Funções de 

Coordenação 

Teste U de Mann-

Whitney de amostras 

independentes 
,378 

Reter a hipótese 

nula 

1.8 A distribuição da Satisfação Global 

do Trabalho é a mesma entre as 

categorias do Tempo de Serviço 

Teste de Kruskal-Wallis 

de amostras 

independentes 

,031 
Rejeitar a 

hipótese nula 

Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 

 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 9, de acordo com o Teste Kruskal-Wallis 

de amostras independentes e ao retermos a H0 não se observam diferenças 

estatisticamente significativas na SGT relativamente ao horário de trabalho. Com 

recurso ao Teste Kruskal-Wallis para amostras independentes e ao rejeitarmos H0 

observam-se diferenças estatisticamente significativas na SGT relativamente ao vínculo. 

Como se pode verificar no gráfico seguinte, os fisioterapeutas em regime de contrato a 



Avaliação da Satisfação Profissional dos Fisioterapeutas na Área Metropolitana do Porto 

Lília Raquel Santos França 

48 

termo apresentam níveis de satisfação superiores àqueles que estão vinculados por 

contrato sem termo e também os que prestam serviços em regime de trabalhador 

independente. 

 

 

Gráfico 2: Satisfação Global do Trabalho/Vínculo 

 

Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 

Segundo o teste de U de Mann-Whitney de amostras independentes não se observam 

diferenças estatisticamente significativas na SGT relativamente a quem exerce funções 

de coordenação (p> 0,05). 

De acordo com o Teste Kruskal-Wallis de amostras independentes e ao rejeitarmos H0 

(p< 0,05) verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas na SGT 

relativamente ao tempo de trabalho na clínica.  

Gráfico 3: Satisfação Global do Trabalho/Tempo de Trabalho na Clínica 
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Fonte: Elaborado para o estudo com recurso ao SPSS 

 

Como podemos observar, no gráfico 3 a seguir apresentado, os fisioterapeutas com um 

tempo de trabalho entre os 6 e os 10 anos apresentam um nível de satisfação mais baixo 

comparativamente com os fisioterapeutas que estão a iniciar atividade. 

 

 Resultado do modelo estrutural 

Com recurso ao bootstrapping foram efetuados pseudo testes-t de forma a analisar a 

significância dos coeficientes estruturais. Nem todas as relações estruturais apresentam 

um valor-t superior a 1,96 e um p-value inferior a 0,05. 

Tabela 10 - Relações estruturais dos constructos 

Relações estruturais Hipótese VIF f2 
Coeficiente 

estrutural 

Erro 

padrão 
Valor-t Valor-p 

R2 

ajustado 

Qualidade no local de trabalho -> 

Satisfação global com o trabalho 
H2(+) 3,119 0,127 0,335 0,119 2,356 0,019 

0,709 Qualidade da prestação de cuidados -> 

Satisfação global com o trabalho 
H3(+) 3,903 0,003 0,058 0,124 0,272 0,785 

Melhoria contínua da qualidade -> 

Satisfação global com o trabalho 
H4(+) 2,396 0,413 0,530 0,092 3,318 0,001 
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Nota: Valor-p estimado por bootstrapping com 5000 repetições. f2 representa do tamanho do efeito de 

Cohen, VIF = Variance inflation factor 

Fonte: elaborado para o estudo 

Do ponto de vista estrutural a relação entre a qualidade da prestação de cuidados e os 

níveis de satisfação do trabalho não é validada. A relação entre os fatores da qualidade 

no local de trabalho e a satisfação global no trabalho é válida, possui um valor t de 2,356 

e é significativa a 1%. A relação entre a melhoria contínua da qualidade a satisfação 

global com o trabalho também foi validada – é positiva e significativa. 

Neste sentido, apenas as hipóteses H2 e H4 são validadas. A relação entre as dimensões 

Qualidade no Local de Trabalho e Melhoria Contínua da Qualidade com a satisfação 

global com o trabalho é positiva e significativa. 

Relativamente ao fator qualidade na prestação de cuidados, apesar de apresentar uma 

relação positiva com a satisfação não é significativa. 

A variância explicada pelo modelo é grande e igual a 0,709. As dimensões associadas no 

estudo explicam 70,9% da variância da satisfação global demonstrada pelos 

Fisioterapeutas. 

Para validar a relevância preditiva do modelo calculamos o valor do Stone-Geisser´s Q2. 

A medida representa um critério de avaliação cruzada da relevância preditiva do modelo 

de caminhos PLS. De acordo com Hair et al (2011) quando os valores do Q2 são 

superiores a zero poderemos considerar que o modelo tem relevância preditiva. No 

nosso estudo o valor do Q2 para a variável satisfação global do trabalho é igual a 0,483. 
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Apresentamos o modelo estrutural final na figura 2. 

 

Figura 2:  Modelo Estrutural Final 

 

Fonte: elaborado para o estudo 
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5 Discussão dos Resultados 

No que concerne à SGT verificou-se que 54,92% dos fisioterapeutas se encontram 

satisfeitos, corroborando os estudos de (Matos, 2016). 

A hipótese 1 desta investigação pretendia estudar a relação entre a satisfação 

profissional dos fisioterapeutas e as suas características sociodemográficas e 

organizacionais. Desta forma, verificou-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na SGT relativamente às dimensões sociodemográficas. Dentro desta 

dimensão, comparando a satisfação entre homens e mulheres, não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas, coadunando com o resultado de outros 

estudos, tal como os de Maia (2021), Raposinho (2019), Alkassabi, et al. (2018). Dentro 

dos fatores sociodemográficos encontram-se também as dimensões idade, estado civil 

e habilitações literárias e, como mencionado anteriormente, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas na satisfação do trabalho em função destes 

fatores, em linha com os resultados obtidos nos estudos de Raposinho (2019), Rabaça 

(2018), Ferreira (2011) (Batista et al. 2010).  

No que concerne à dimensão organizacional não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na SGT relativamente ao horário de trabalho, 

contrariamente aos obtidos em estudos, como o de Azevedo (2012). Por outro lado, ao 

verificarmos a relação entre a satisfação profissional e o tipo de vínculo verificamos, 

como já descrito anteriormente, que existem diferenças estatisticamente significativas. 

Nesse sentido, os fisioterapeutas com contrato a termo apresentam níveis de satisfação 

superiores aos profissionais que possuem outro tipo de vínculo o que vai de encontro 

aos resultados obtidos por Azevedo (2012), Ferreira  (2011) e Fonseca (2014). 

Quanto ao exercício de funções de coordenação, de acordo com os dados do nosso 

estudo, estas não interferem na satisfação dos profissionais, demonstrando não ter 

impacto na SGT, uma vez que não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, contrariamente a alguns estudos que referem que os profissionais que 

desempenham funções de gestão ou de chefia no seu local de trabalho, mostraram-se 

mais satisfeitos.  
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Ao analisarmos a relação entre a SGT e o tempo de serviço, verifica-se que há evidência 

de valores estatisticamente significativos, o que revela que o tempo de serviço influência 

a SGT dos fisioterapeutas. Observou-se que os profissionais com 5 ou menos anos de 

serviço demonstraram estar mais satisfeitos; estes resultados subscrevem os obtidos 

por Hespanhol et al. (2000), Ferreira (2011), Azevedo (2012) onde os profissionais de 

saúde com mais anos de serviço e experiência profissional apresentam níveis de 

motivação mais baixos.  

Ao analisarmos a dimensão Qualidade no Local de Trabalho e Melhoria Contínua da 

Qualidade verificamos que estas apresentam um resultado mais expressivo na SGT. O 

nível de satisfação dos fisioterapeutas está positiva e significativamente associado a 

estas dimensões da escala IASP. O resultado obtido é consonante com os resultados do 

estudo de Ferreira (2011). Quanto à dimensão Qualidade da Prestação de Serviços esta 

apresenta uma associação positiva, mas não significativa, não indo ao encontro dos 

resultados obtidos por Ferreira (2011) e Azevedo (2012). 
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6 Conclusão 

A satisfação no trabalho é um tema muito estudado nos países desenvolvidos. Tem 

como principal objetivo entender a influência que este conceito pode ter na vida 

profissional, social, pessoal e familiar do individuo e nas organizações. Embora 

tenhamos verificado a existência de bastantes estudos nacionais e internacionais sobre 

este tema, incluindo em profissionais de saúde, constatou-se que especificamente sobre 

a satisfação profissional dos fisioterapeutas, os mesmos são limitados, tornando-se 

assim mais difícil a comparação de resultados.  

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar o grau de satisfação profissional 

dos fisioterapeutas, que exercem atividade em clínicas privadas convencionadas com o 

SNS, no distrito do Porto, e quais os principais fatores influenciadores da satisfação 

destes profissionais.  

A amostra é composta por 123 fisioterapeutas, predominantemente do sexo feminino 

(79,9%) e situa-se maioritariamente na faixa etária entre os 22 e os 31 anos, casados e 

com grau académico de licenciado.  

Ao analisarmos a relação entre a satisfação global do trabalho e os fatores 

sociodemográficos, concluímos que a SGT não depende de fatores como sexo, idade, 

estado civil e habilitações literárias. 

No que respeita à relação entre SGT e os fatores organizacionais constatou-se, através 

dos resultados obtidos, que o horário de trabalho e o desempenho de funções de 

coordenação não influenciam significativamente a SGT. Contrariamente, fatores 

organizacionais como o tipo de vínculo e tempo de trabalho influenciam 

significativamente a SGT, constatando-se que os fisioterapeutas com contrato de 

trabalho a termo e com 5 ou menos anos de serviço demonstraram estar mais 

satisfeitos. 

Relativamente às dimensões Qualidade no Local de Trabalho e a Melhoria Contínua da 

Qualidade verificamos que estas influenciam significativamente a SGT.  

Com este estudo pretendemos contribuir ativamente para a perceção do grau de 

satisfação profissional dos fisioterapeutas quer no distrito do Porto, quer a nível 
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nacional, e consequentemente, identificar os aspetos que mais contribuem para a 

insatisfação profissional.  

O presente estudo apresenta algumas limitações; no entanto do nosso ponto de vista, 

poderão ser transformadas em oportunidades para uma futura investigação.  

Uma das principais limitações deste estudo prende-se com a opção da metodologia 

utilizada e com a seleção da amostra, uma vez que a incidência numa região especifica, 

neste caso concreto no Porto, e o número de clínicas envolvidas não nos permitiu uma 

amostra mais representativa e com isso não foi possível generalizar os resultados 

obtidos. Para estudos, futuros sugere-se que a amostra seja alargada geograficamente 

a outras regiões nacionais.  

Outra limitação do estudo está relacionada com os procedimentos de recolha, uma vez 

que este estudo é de cariz quantitativo, e apenas permite respostas pré-definidas e mais 

superficiais, comparativamente a estudos com alguma predominância qualitativa.    

Devido à diminuta existência de estudos dirigidos à satisfação profissional dos 

fisioterapeutas, e à pouca bibliografia existente, a comparação com outros estudos 

tornou-se difícil, constituindo mais uma limitação deste estudo; no entanto, esperamos 

ter conseguido contribuir para o aumento do conhecimento sobre a satisfação 

profissional destes profissionais de saúde em Portugal. 

Sugerimos que, em face dos resultados obtidos e menos satisfatórios, possam existir 

ações de melhoria por parte dos gestores/administradores, e que estas possam 

constituir um fio condutor de implementação de novas abordagens e estratégias que 

contribuam para a melhoria da prática clínica destes profissionais e, consequentemente, 

para o incremento da SGT. 

Pela nossa parte, esperamos contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento de 

novos estudos sobre estas temáticas, nomeadamente, uma avaliação mais aprofundada 

da situação a nível nacional, dado que é uma profissão recente.  
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ANEXO A: Inquérito por Questionário 

 

 

Instrumento de Avaliação da Satisfação Profissional dos Fisioterapeutas 

 

No âmbito do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos do ISLA - Instituto Politécnico 

de Gestão e Tecnologia estamos a realizar uma investigação sobre a satisfação 

profissional dos fisioterapeutas. O estudo é baseado na perceção do profissional e 

desenvolvido com recurso a um questionário. 

O presente estudo é baseado na aplicação do questionário do Instrumento de Avaliação 

da Satisfação dos Profissionais (IASP) de Ferreira e Antunes (2009); adaptado cultural e 

linguisticamente do Hospital Employee Judgment System (HEJS) e desenvolvido por 

Nelson et al. (1992).  

O questionário contém perguntas que nos ajudarão a compreender a imagem que os 

profissionais da área da reabilitação física, nomeadamente fisioterapeutas, possuem 

acerca do seu local de trabalho.  

Por favor, demore o tempo que entender adequado por forma a responder 

completamente às perguntas colocadas. A sua sinceridade no preenchimento deste 

questionário é fundamental para nós.  

O questionário é anónimo, sendo garantida a confidencialidade dos dados fornecidos.  

OBRIGADO POR PARTILHAR CONNOSCO A SUA OPINIÃO! 
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DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO FISIOTERAPEUTA 

A1. Por favor indique o seu sexo. 

 Feminino 

 Masculino 

A2. Por favor indique a sua idade (em anos). 

 _________________________________ 

A3. Por favor indique o seu Estado Civil. 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) / União de Facto 

 Divorciado(a) 

 Viúvo(a) 

 

A4. Indique o seu nível mais elevado de habilitações. 

 Doutoramento 

 Mestrado 

 Licenciatura 

 Bacharelato 

 

A5. Indique, por favor, o concelho onde se localiza a clínica em que exerce funções. 

 ____________________________________ 

 

A6. Qual o seu horário de trabalho? Escolha apenas um.  

 

 Menos de 35 horas semanais 

 35 horas semanais 

 40 horas semanais 
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 Mais de 40 horas semanais 

 Outro: 

 

A7. Qual o tipo de vínculo que possui? Escolha apenas um.  

 

 Contrato de trabalho sem termo 

 Contrato de trabalho a termo certo 

 Contrato de trabalho a termo incerto 

 Contrato de prestação de serviços 

 Outro: 

 

 

A8. Desempenha funções de coordenação, de gestão ou de chefia?  

 

 Sim 

 Não 

 

A9. Aproximadamente há quanto tempo trabalha como fisioterapeuta na sua clínica? 

(em anos) 

 ___________________________________ 

 

B. QUALIDADE NO SEU LOCAL DE TRABALHO 

B1. Pense no(a) coordenador(a) da sua clínica. Como é que classifica esse 

profissional nos seguintes itens? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B1.1. ABERTURA: abertura e disponibilidade revelada para consigo.       

B1.2. RAZOABILIDADE: justo e razoável para si e para os outros.       
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B1.3. INOVAÇÃO: permite-lhe experimentar novas formas de executar o 

seu trabalho. 
  

 
   

B1.4. LIBERDADE: liberdade e responsabilidade que lhe é dada para 

tomar decisões quando necessário. 
  

 
   

B1.5. ATITUDE POSITIVA: diz quando algo é bem feito.       

B1.6. ATITUDE CONSTRUTIVA: diz quando e como o seu trabalho pode 

ser melhorado. 
  

 
   

B1.7. IINVESTIMENTO NA QUALIDADE: esforço despendido pelo(a) 

Coordenador(a) da sua clínica para melhorar a qualidade. 
  

 
   

B1.8. APOIO: forma como o(a) Coordenador(a) o(a) apoia perante os 

outros quando necessita. 
  

 
   

B1.9. EXPECTATIVAS: informação sobre como as coisas devem ser feitas 

e quais as regras. 
  

 
   

B1.10. CONHECIMENTOS: a experiência e conhecimentos do(a) 

Coordenador(a) sobre o seu desempenho. 
  

 
   

B1.11. CIRCULAÇÃO DA INFORMAÇÃO: Informação adequada e a tempo.       

 

B2. Como classifica as instalações e equipamentos disponibilizados pela 

sua clínica? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B2.1. LIMPEZA: nível de limpeza das salas de consulta, de tratamento ou 

outras e equipamentos. 
  

 
   

B2.2. SEGURANÇA: nível de segurança das salas e equipamentos (roubo, 

segurança física). 
  

 
   

B2.3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: forma como a clínica se encontra 

organizada para que consiga trabalhar de forma adequada. 
  

 
   

B2.4. EQUIPAMENTO: disponibilidade de bom equipamento.       

 

B3. Como classifica a gestão de recursos humanos da sua clínica nos 

seguintes pontos? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B3.1. CONTINUIDADE DO PESSOAL: estabilidade da equipa da sua 

clínica. 
  

 
   

B3.2. PROPORÇÃO HIERÁRQUICA: relação entre o número de pessoas 

com função de coordenação e de supervisão e com funções de 

execução. 
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B3. Como classifica a gestão de recursos humanos da sua clínica nos 

seguintes pontos? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B3.3. NÚMERO DE PROFISSIONAIS: adequação entre o número de 

profissionais do serviço e a quantidade de trabalho. 
  

 
   

 

B4. Como classifica o relacionamento entre equipas e profissionais da 

clínica nos seguintes pontos? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B4.1. TRABALHO DE EQUIPA: Forma como os vários contextos 

colaboram com o seu contexto de prática clínica. 
  

 
   

B4.2. COMUNICAÇÃO: forma como é feita a comunicação entre os 

profissionais. 
  

 
   

 

B5. Como classifica o seu estado de espírito e o dos outros profissionais 

da clínica? 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B5.1. DOS OUTROS: forma como pensa ser encarado(a) pelos outros 

pelo facto de trabalhar nesta clínica. 
  

 
   

B5.2. DO SEU: forma como encara o facto de trabalhar nesta clínica.       

 

B6. Como classifica o seu vencimento em relação ... 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B6.1. … à sua responsabilidade nesta clínica.       

B6.2. … à sua experiência como profissional.       

B6.3. … ao seu desempenho nesta clínica.       

 

B7. Como classifica os órgãos de Direção e de política da sua clínica. 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B7.1. RECONHECIMENTO DOS ORGÃOS DE DIREÇÃO: forma como os 

órgãos de direção tratam, apreciam e apoiam os profissionais. 
  

 
   

B7.2. COMUNICAÇÃO: forma como os órgãos de direção comunicam e 

dialogam com os profissionais. 
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B7. Como classifica os órgãos de Direção e de política da sua clínica. 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

B7.3. QUEIXAS E OBJEÇÕES: forma como os órgãos de direção lidam 

com as queixas dos profissionais. 
  

 
   

B7.4. PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES: forma como os órgãos de direção 

informam os profissionais acerca dos projetos e objetivos da clínica, no 

seu conjunto. 

  

 

   

 

C. QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS NA SUA CLÍNICA 

C1. Como classifica a qualidade dos cuidados que esta Clínica presta aos 

utentes. 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

C1.1. ATENDIMENTO: facilidade no processo de atendimento dos 

doentes, incluindo o tempo despendido. 
  

 
   

C1.2. COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS: trabalho de equipa de todos os 

profissionais da clínica na prestação de cuidados de saúde aos utentes. 
  

 
   

C1.3. CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: forma como os 

profissionais de saúde desempenham as suas funções. 
  

 
   

C1.4. SENSIBILIDDE: sensibilidade dos profissionais em relação aos 

problemas e preocupações dos utentes. 
  

 
   

C1.5. CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES: limpeza, conforto, iluminação e 

temperatura das instalações da Clínica. 
  

 
   

C1.6. INFORMAÇÕES: forma como os utentes são informados acerca da 

sua doença, do tratamento e do que fazer após a alta. 
  

 
   

C1.7. CUSTOS DOS CUIDADOS: capacidade da clínica em ter informação 

e em controlar os custos com os cuidados prestados. 
  

 
   

 

 

D. MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE 

D1. Este próximo grupo de perguntas servirá para avaliar a forma como 

o seu contexto de prática clínica está a caminhar na melhoria da 

qualidade. Por favor responda tendo em atenção o seu contexto de 

prática clínica e a organização em que se insere. 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

DA QUALIDADE: esforço do seu contexto de prática clínica na melhoria 

contínua, na relação com os doentes e profissionais. 
  

 
   



Avaliação da Satisfação Profissional dos Fisioterapeutas na Área Metropolitana do Porto 

Lília Raquel Santos França 

69 

D1. Este próximo grupo de perguntas servirá para avaliar a forma como 

o seu contexto de prática clínica está a caminhar na melhoria da 

qualidade. Por favor responda tendo em atenção o seu contexto de 

prática clínica e a organização em que se insere. 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

D1.2. BEM À PRIMEIRA VEZ: forma como o seu contexto de prática 

clínica tenta fazer bem à primeira, em vez de corrigir os erros depois. 
  

 
   

D1.3. CONHECIMENTOS SOBRE QUALIDADE: forma como foi 

preparado(a) para melhorar a qualidade no seu contexto de prática 

clínica. 

  

 

   

D1.4. AMBIENTE DE TRABALHO: confiança e afeto que os profissionais 

do seu contexto de prática clínica têm uns pelos outros. 
  

 
   

D1.5. DIMINUIR DESPERDÍCIO: esforço desenvolvido no sentido de 

evitar desperdícios e repetição de tarefas. 
  

 
   

D1.6. PARTILHA DE IDEIAS: encorajamento e partilha de ideias que 

permitam melhorar o seu contexto de prática clínica. 
  

 
   

D1.7. ORGULHO DA PROFISSÃO: orgulho que sente no desempenho de 

funções da sua profissão. 
  

 
   

D1.8. EXPECTATIVAS NA QUALIDADE: compreensão da missão e dos 

objetivos na sua Clínica e as suas expectativas de qualidade 
  

 
   

 

E. AVALIAÇÃO GLOBAL 

E. AVALIAÇÃO GLOBAL 

 

Excelente 
Muito 

bom 
Bom Regular Mau 

Não se 

aplica 

E1.1. O meu trabalho satisfaz as minhas necessidades.       

E1.2. Eu gosto do meu trabalho.       

E1.3. Sinto-me motivado(a) com o meu trabalho.       

E1.4. No geral, estou satisfeito/a com o meu trabalho.       

 

Obrigada pela sua colaboração! 

Se quiser conhecer os resultados deste estudo deixe-nos o seu email: 

___________________________________________________________ 


