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RESUMO 

BRANQUINHO, N.C.S.S. Satisfação dos Egressos do Curso de Graduação em 

Enfermagem de uma Universidade Pública. 2012. 103f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.  

 

O estudo de egressos de um curso de graduação constitui um momento de 

avaliação da realidade e trajetória de uma profissão no contexto da formação 

profissional e do mercado de trabalho. Objetivo: Caracterizar o perfil dos egressos 

do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás e analisar a prevalência e fatores associados à 

satisfação com a formação profissional, com o salário oferecido para a profissão e 

com o trabalho na enfermagem. Método: Estudo do tipo delineamento transversal 

envolvendo 221egressos do período de 1979 a 2010. Os dados foram coletados no 

período de março a junho de 2011 via web, por meio de um questionário 

estruturado, validado e testado. Foi construído um banco de dados utilizando o 

Programa SPSS (Statistical Package For The Social Science versão 11.5 para 

Windows) e realizados análise descritiva dos dados, calculado a prevalência e 

respectivos intervalos de 95% de confiança das variáveis de desfecho: satisfação 

com a formação, satisfação com o salário e com o trabalho na enfermagem. 

Considerou-se estatisticamente significantes as associações que obtiverem valor de 

p<0,05. Resultados: Constatou-se que se trata de uma população com idade de 23 a 

60 anos e mediana de 28; 94,6% são do sexo feminino; 48% solteiras; 57,5% 

cursaram o ensino médio em escola privada e 67,4% residem em Goiânia. Quanto a 

prevalência relacionada à satisfação dos egressos constatou-se que 52% estão 

satisfeitos com a formação profissional, e 47% estão insatisfeitos com o salário 

oferecido na enfermagem.  Quanto aos fatores associados à satisfação com a 

formação em enfermagem evidenciou-se que os egressos que terminaram o curso 

com até 23 anos tinham mais chance de estarem satisfeitos; os que tinham idade 

acima de 30 anos, que fizeram pós-graduação, que atuavam na assistência, 

recebiam até nove salários mínimos e possuíam vínculo no setor público estavam 

mais satisfeitos com o salário da profissão. Os mais satisfeitos com o trabalho na 

enfermagem foram os egressos que concluíram a graduação até o ano de 2008, 

tinham idade até 30 anos, fizeram pós-graduação, participavam de atividades 



17 

 

científicas e trabalhavam mais de 40 horas semanais. Os resultados deste estudo 

servirão para subsidiar o planejamento de ações de melhorias com vista a fortalecer 

a formação, a prática profissional e potencializar a satisfação dos egressos de 

cursos de enfermagem em nível regional e nacional. 

Palavras-Chave: Educação em Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Mercado 

de Trabalho; Satisfação no Emprego; Formação de Recursos Humanos. 
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ABSTRACT 

BRANQUINHO, N.C.S.S. Satisfaction of the alumni of the Graduate Nursing 

Program at a public University.  2012. 103f. Dissertation (Master’s Degree). School 

of Nursing, Federal University of Goiás, Goiânia, 2012. 

 

The study of ex-students of an undergraduate course is a time of evaluation of reality 

and trajectory of a profession in the context of vocational training and the labor 

market. Objective: To characterize the profile of the alumni of the Nursing Course at 

the Faculty of Nursing, Federal University of Goiás and analyze the prevalence and 

associated factors to satisfaction with the training, with the salary offered for the 

profession and with the work in nursing. Method: The study of type cross-sectional 

design involving 221ex-students of the period from 1979 to 2010. Data were 

collected in the period from March to June 2011 via the web, by means of a 

structured questionnaire, validated and tested. A database was built using the SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences version 11.5 for Windows) and 

conducted analysis of descriptive data, calculated the prevalence and their 95% 

confidence intervals of outcome variables: satisfaction with the training, satisfaction 

with the salary and with the work in nursing. It was considered statistically significant 

associations who obtain value of p<0.05 . Results: We found that this is a population 

aged 23 to 60 years and a median of 28; 94.6 % are female; 48% unmarried; 57.5 % 

attended middle school in private school and 67.4 % live in Goiania. Regarding the 

prevalence related to satisfaction of graduates found that 52% are satisfied with the 

professional training, and 47% are dissatisfied with the salary offered in nursing. In 

factors related to satisfaction with the training in nursing was evidenced that the ex-

students who have completed the course with up to 23 years had more chance of 

being satisfied; those who had above the age of 30 years, who did post-graduate, 

who worked in care, received nine minimum wage and had bond in the public sector 

were more satisfied with the salary of the profession. The more satisfied with the job 

in nursing were the ex-students that have completed the graduation until the year 

2008, were aged 30 years, did post-graduate, participated in scientific activities and 

worked more than 40 hours per week. The results of this study will serve to support 

the planning of actions of improvements with a view to strengthen the training, 
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professional practice and enhance the satisfaction of graduates of nursing courses in 

regional and national level. 

Key Words: Nursing Education; Nursing Students; Labor Market; Job Satisfaction; 

Training of Human Resources. 
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RESUMEN 

BRANQUINHO, N.C.S.S. Satisfacción de los alumnos de Enfermería en una 

universidad pública.  2012. 103f. Disertación (Maestría). Escuela de Enfermería, 

Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

El estudio de los ex-alumnos de un curso de pregrado es un momento de la 

evaluación de la realidad y a la trayectoria de una profesión en el contexto de la 

formación profesional y el mercado de trabajo. Objetivo: caracterizar el perfil de los 

alumnos del curso de enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Federal de Goiás y analizar la prevalencia y factores asociados a la satisfacción con 

la formación, con el sueldo ofrecido por la profesión y con la labor de la enfermería. 

Método: El estudio de tipo transversal diseño de 221ex-alumnos del período 

comprendido entre 1979 y 2010. Los datos fueron recogidos en el período 

comprendido entre marzo y junio de 2011 por medio de la web, por medio de un 

cuestionario estructurado, validados y probados. Una base de datos fue construido 

utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 

versión 11,5 para Windows) y realizó un análisis descriptivo de datos calculados la 

prevalencia y sus intervalos de confianza 95% de las variables de resultado: 

satisfacción con la formación, la satisfacción con el salario y con la labor de la 

enfermería. Se consideró asociaciones estadísticamente significativas que consiga 

un valor de p<0,05 . Resultados: encontramos que esta es una población con edad 

entre 23 y 60 años y un promedio de 28; 94,6 % son mujeres; 48% soltero(a); 57,5 

% acudió middle school en escuela privada y 67,4 % de la población vive en 

Goiania. En cuanto a la prevalencia con la satisfacción de graduados se descubrió 

que el 52% está satisfecho con la formación profesional, y el 47% están 

insatisfechos con el sueldo ofrecido en enfermería. En cuanto a los factores relativos 

a la satisfacción con la formación en enfermería se puso de manifiesto que los ex-

alumnos que han completado el curso con un máximo de 23 años tenían más 

probabilidades de ser satisfecho; aquellos que había por encima de la edad de 30 

años, quien hizo de nivel de postgrado, quien trabajó en la atención, ha recibido 

nueve salario mínimo y había bono en el sector público se mostraron más 

satisfechos con el sueldo de la profesión. Los más satisfechos con el trabajo de la 

enfermería fueron los ex-alumnos que han completado la graduación hasta el año 
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2008, eran mayores de 30 años, graduados, participó en las actividades científicas y 

trabajó más de 40 horas a la semana. Los resultados de este estudio servirán para 

apoyar la planificación de acciones de mejora, en particular con miras a fortalecer la 

formación, la práctica profesional y mejorar la satisfacción de los egresados de 

cursos de enfermería a nivel regional y nacional. 

Palabras clave: La Formación de Enfermería; Estudiantes de Enfermería; Mercado 

de Trabajo; Satisfacción en el Trabajo; La Formación de Recursos Humanos. 
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1. INTRODUÇÃO  

As mudanças políticas e pedagógicas decorrente da Reforma Sanitária 

Brasileira, juntamente com o Sistema Único de Saúde (SUS) repercutiram em novos 

cenários do mercado de trabalho em saúde. Isto vem exigindo determinadas 

características dos profissionais que neles se inserem e que desejam permanecer 

competitivos, particularmente na Enfermagem. A implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) que levou a reestruturação nos currículos de 

graduação constituiu um avanço e um desafio para as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e têm contribuído no sentido de orientar e direcionar a formação de 

profissionais capacitados para atender as demandas dos serviços de saúde cada 

vez mais complexos (RAMOS; BERTONCINI; MACHADO; FLOR; PIRES; 

GELBCKE, 2009). 

De acordo com as DCN, os currículos dos cursos de graduação em 

Enfermagem devem formar egressos com características ideais, com capacidade 

para transformarem a aprendizagem em comportamentos que reflitam as 

competências e habilidades da profissão, considerando a situação epidemiológica 

do país e região (ALMEIDA, 2003; FAULK; PARKER; MORRIS, 2010).  

No entanto, para a sua consolidação faz-se necessário a consonância entre 

os propósitos da instituição formadora e o mundo do trabalho que pode ser obtida 

por meio do processo avaliativo. Avaliar significa atribuir valor a alguma coisa, dar a 

valia e por isso se constitui como um processo, o que significa que esta atividade 

deve ser retomada sistematicamente e considerada uma das preocupações dos 

cursos e instituições formadoras (ALMEIDA, 2003; FAULK; PARKER; MORRIS, 

2010).  

No meio acadêmico a importância de processos de avaliação da formação 

profissional é reconhecida em todos os seus níveis, por considerar que são formas 

para se obter visões consistentes sobre a qualidade dos produtos do trabalho 

institucional, ou seja, sobre o alcance dos objetivos e a função social de instituições 

e cursos (MOTA; AGRA; VIANA; TAKASHI; OGUISSO; FREITAS, 2010). As 

informações necessárias para alimentar um processo de avaliação são diversas, 

assim como os seus participantes, entre os quais se inserem os egressos com vistas 

a saber se o que foi aprendido faz sentido com a prática. 
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Como proposta de verificar o alcance da qualidade das ações acadêmicas e 

administrativas dos cursos de graduação, em 2003 o Ministério da Educação, 

através da Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) criou o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) tendo como 

referência norteadora os padrões de qualidade da educação superior e as DCN 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005).  

O artigo 4º da Lei nº 10.861/2004 que trata da avaliação dos cursos de 

graduação, define que a avaliação objetiva identificar as condições de ensino 

oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, 

instalações e a organização didático-pedagógica, além de outros aspectos que inclui 

uma política de atendimento aos egressos direcionados para a inserção profissional, 

e os mecanismos para conhecer a opinião dos mesmos incluindo informações sobre 

a formação recebida, a situação profissional e sua inserção no mercado de trabalho 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003a).  

A importância da formação de qualidade em sintonia com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as políticas de saúde, que proporcionem uma perspectiva 

positiva no contexto dos profissionais da enfermagem, é imprescindível, a fim de 

garantir a assistência humanizada à saúde, pretendida pelo SUS no atual momento 

(SILVA; SOUSA; FREITAS, 2011).  

Estudo publicado na Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde 

da Estação Trabalho do Ministério da Saúde da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro mostrou que a expansão do setor da educação está mudando as 

características do mercado de trabalho na área da saúde, resultando em 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de profissionais. Com isso, o mercado de 

trabalho está se tornando mais flexível, assim como o processo de trabalho, pois 

exige ampliação das competências do trabalhador e este deverá exercer funções 

para as quais é necessário o aumento da capacidade de tomada de decisão para a 

resolução de problemas no cotidiano do campo de prática em saúde (PIERANTONI; 

FRANÇA; VARELLA, 2003). 

Pesquisas sobre egressos são decorrentes de indagações sobre a qualidade 

do produto formado e do processo de formação e que este enfrenta no seu cotidiano 

de trabalho situações complexas, que o levam a confrontar as competências 

desenvolvidas durante o curso, com as requeridas no exercício profissional 

(CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et al., 2007). Por isso, uma reflexão sobre essa 
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realidade de transformações é relevante e poderá auxiliar na resolução de falhas no 

desempenho da instituição de ensino com vistas, ao alcance da qualidade da 

formação e a projeção da realidade do mercado de trabalho.  

O estudo de egressos é uma forma de avaliação de determinada realidade e 

poderá apontar tendências relacionadas à formação ofertada pelo órgão formador no 

desenvolvimento das competências essenciais da enfermagem, e as possíveis 

formas de superá-las, quais as estratégias de ensino aprendizagem que têm 

possibilitado a inserção do egresso no mercado de trabalho, assim como a 

satisfação profissional em decorrência da adequação do seu desempenho no campo 

da prática e do nível de assistência prestada à comunidade (HORTALE; MORA, 

2004; KIGULI; BAINGANA; PAINA; MAFIGIRI; GROVES; KATENDE, et al., 2011). 

A satisfação do egresso é um fator que deve ser explorado e se torna um 

indicador da qualidade tanto da sua formação quanto da prestação de serviço 

(MEIRA; KURCGANT, 2009). Quando este está satisfeito se envolve com processos 

de avaliação da adequação da estrutura pedagógica do curso que foi vivenciado, e 

dos aspectos intervenientes desse processo na formação acadêmica assim como 

em colocar em pratica o que melhor adquiriu na sua formação. 

Os resultados da avaliação constituem referencial básico para os processos 

de regulação de uma determinada área de ensino. Ao se avaliar os cursos na área 

da saúde pode-se entender como se desenvolve o processo educativo assim como 

identificar as demandas para o alcance de um ensino e capacitação profissional que 

atenda às necessidades regionais e o alcance de uma prática segura e com 

qualidade (SORDI, 1995).  

Considerando que o ensino deve se adequar ao contexto atual, e que as 

transformações que podem ocorrer no aluno durante a formação acadêmica são 

basicamente influenciadas pelo currículo, as Instituições de Ensino Superior têm 

direcionados seus Projetos Político Pedagógico (PPP), com vistas a adotar uma 

metodologia de trabalho que possibilite o comprometimento de todos os agentes 

envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem (MEIRA; KURCGANT, 2009). 

Com o intuito de se integrar e acompanhar esse processo de 

transformações, no ano de 2002, um estudo da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) foi realizado com 41 egressos com os 

objetivos de caracterizar esses profissionais, verificar sua inserção no mercado de 

trabalho e identificar o processo de educação continuada para alcance de sua 
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empregabilidade.  Esse grupo foi composto por 68,3% de jovens na faixa etária de 

24 a 26 anos, 97,6% mulheres, que concluíram a graduação em cinco anos, 

conforme proposta do curso. Desses, 85,4% consideraram a sua formação boa. A 

inserção no mercado de trabalho para 79,5% foi entre um e três meses de formado, 

80,5% na área pública por meio de indicação ou concurso. Todos os egressos 

sentiram-se preparados devido à formação acadêmica recebida, mas, como 

contribuições sugeriram a oferta de curso de pós-graduação e educação continuada 

pela instituição formadora (CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et al., 2007). 

Foi evidenciada uma projeção de 1200 enfermeiros egressos de cursos de 

graduação em enfermagem em Goiânia, a partir do ano de 2009, devido ao aumento 

do quantitativo de cursos de graduação em enfermagem no município (CARRIJO; 

BEZERRA; MUNARI, et al., 2007). 

Quanto ao número de egressos dos cursos de graduação em enfermagem, 

os dados do INEP mostram que, em 1995, este número era de 4.373 profissionais, 

evoluindo para 11.252 em 2003, um aumento significativo de mais de 100% de 

egressos (BARBOSA; ALMEIDA FILHO; SANTOS, et al., 2011). 

Na Região Centro-Oeste, Goiás é o estado com a maior concentração de 

cursos de graduação em enfermagem com 30 Instituições de Ensino Superior (IES), 

sendo que dessas, nove se encontram no município de Goiânia, das quais apenas 

uma é pública e possui três campus de ensino sendo em Goiânia, Jataí e Catalão 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011).  

Conforme o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (COREN-GO) 

existem 34.676 profissionais de enfermagem registrados, sendo 6.019 enfermeiros 

(COREN-GO, 2011). O crescimento de cursos de graduação em enfermagem no 

Brasil e no estado de Goiás é real e tem como reflexo o aumento de egressos, com 

impacto direto tanto nos postos de trabalho quanto nos critérios de recrutamento e 

seleção do profissional (WHO, 2006).  

Entre os anos de 1995 e 2000 os vínculos de emprego e ocupações 

relacionadas à área de saúde apresentaram um crescimento, no entanto, neste 

mesmo período, os vínculos de emprego dos enfermeiros tiveram incremento 

negativo -1,9%. Em relação ao número de horas trabalhadas, observamos que 53% 

dos enfermeiros cumprem uma carga horária na faixa de 31 a 40 horas semanais, e 

com relação a remuneração média dos enfermeiros, observa-se que a maior 

concentração de vínculos (27,7%) está na faixa dos que recebem até nove salários 
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mínimos. Porém o que causa maior impacto é o que se prevê futuramente, um 

cenário com a extinção de empregos de enfermeiros, nos próximos anos, caso não 

haja mudanças na política de recursos humanos (WHO, 2006). 

Nesta perspectiva de transformações no cenário atual, em 2005, a FEN-UFG 

deu os primeiros passos na implantação de um novo projeto político pedagógico que 

preconiza a formação de um enfermeiro generalista, humanista, crítico, reflexivo, 

capaz de atuar pautado em princípios éticos, em diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva 

de integralidade da assistência, com compromisso social e cidadania. Um dos 

avanços foi a inserção do acadêmico na comunidade desde o primeiro período do 

curso e o incentivo a utilização de metodologias ativas. Nessa configuração, o 

estudante é o sujeito do aprendizado e o professor assume o papel de facilitador e 

assim estimular a construção de competências para intervir nas necessidades da 

prática (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2007). 

Esse contexto mostra a importância deste estudo por ser um objeto de 

pesquisa de avaliação da formação profissional, campo de gestão de pessoas e que 

poderá traçar a realidade atual de um curso de graduação, identificar fatores de 

vulnerabilidade da profissão e as tendências do mercado para os enfermeiros. Há 

evidência do enfrentamento, por parte desses egressos, de um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, este fato reforça a necessidade de que o egresso 

busque cada vez mais o seu aprimoramento profissional por meio de pós-graduação 

e de educação continuada para atender as expectativas da profissão, que se 

desenvolve em um ambiente de constantes mudanças técnico-científicas (BINOTTO; 

NAKAYAMA, 2000, BEZERRA, 2003, VIEIRA, 2002, SILVA; PERES, 2002). 

Estudos de egressos em outros países, como nos Estados Unidos aponta 

que em Nova Iorque para enfrentar a escassez de enfermeiros no mercado de 

trabalho e evitar a migração, foi estimulada a formação de novos profissionais em 

um curto período de tempo (KEMSLEY; MCCAUSLAND; FEIGENBAUM, et al., 

2011). A avaliação de resultados desse processo foi positiva e evidenciou a 

satisfação com o programa, com a disponibilidade de emprego, mas apontou a 

ampliação da busca pela educação continuada para manutenção da 

empregabilidade. 

Na Austrália, um estudo realizado com enfermeiros egressos buscou 

identificar o tipo de trabalho escolhido, as razões para essa escolha e sua transição 
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para a prática. Foi evidenciado a independência financeira, autonomia, confiança, 

experiência e oportunidade de futuro, porém alguns egressos divergiram sobre a 

escolha de emprego e transição para a prática, evidenciando a necessidade de mais 

pesquisas na área para identificar se essa divergência está relacionada com a 

escolha do emprego e transição para a prática (PHILLIPS; KENNY; SMITH, et al., 

2011). 

A satisfação é um importante fator que influencia a percepção do egresso, 

ao avaliar o trabalho e/ou suas vivências na organização. A satisfação está 

diretamente relacionada com a personalidade do ser humano com o seu 

desenvolvimento mental, emocional, profissional e social (LOPES, 1980).  

As transformações na saúde levam a reformulação curricular de forma a 

formar enfermeiros de acordo com a nova realidade exigida no mercado de trabalho. 

A partir disso se cria o desafio de reconstruir o curso, buscando compatibilizá-lo com 

as necessidades de um mercado de trabalho e acaba por selecionar profissionais 

críticos, reflexivos, competentes, com base científica, satisfeitos, com capacidade de 

inovação e poder de ação (ZEM-MASCARENHAS; BERETTA, 2005).  

Considerando a importância de estudos de egressos, como base no 

aprimoramento de um curso, esse estudo se propôs a diagnosticar os pontos críticos 

da formação recebida pelos egressos de um curso de enfermagem, identificar a sua 

inserção profissional no mercado de trabalho, mapear as necessidades de 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem que sejam coerentes com as 

expectativas do mercado de trabalho para o egresso, assim como potencializar a 

cultura de avaliação. 

Embora a cultura da avaliação esteja progressivamente sendo incorporada 

às instâncias da gestão acadêmica nas instituições de ensino superior, ainda há 

necessidade e carência na criação de instrumentos de controle e acompanhamento, 

que possam contribuir com a melhoria da qualidade da formação em enfermagem. 

O propósito de investigar o perfil e a satisfação profissional dos egressos da 

FEN/UFG, bem como os fatores associados a sua satisfação com a formação 

profissional, com o salário oferecido pela profissão, com busca pelo 

desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho contribuirá com 

discussão da implantação de mecanismos de avaliação do processo interno da 

qualidade da formação em enfermagem nesta universidade. Entre os méritos desse 

estudo, destaca-se o papel da FEN/UFG ser a única instituição pública federal de 



28 

 

Goiás com cursos de pós-graduação stricto sensu, tendo a responsabilidade de 

preparar o enfermeiro para o desempenho competente no mercado de trabalho. 

Acredita-se que os resultados subsidiarão as discussões e que sejam 

considerados na construção de indicadores de mudanças coerentes com uma 

prática de qualidade de ensino aprendizagem que atenda às expectativas do 

mercado de trabalho em enfermagem regional e nacional. 
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2. OBJETIVOS  

  • Caracterizar o perfil dos egressos de uma universidade pública da região 

Centro-Oeste. 

• Analisar a prevalência e fatores associados à satisfação com a formação 

profissional, com o salário oferecido para a profissão e com o trabalho na 

enfermagem dos egressos de uma universidade pública da região Centro-Oeste. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

A revisão da literatura que fundamenta esta pesquisa foi elaborada com 

base nos conceitos relacionados à formação, ao aprimoramento profissional, a 

satisfação e o mercado de trabalho dos profissionais de enfermagem. 

 

3.1 A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO 

As transformações decorrentes da globalização e da atualidade contribuíram 

com muitas mudanças em todo o mundo. Como conseqüência, vivenciamos uma 

transição demográfica e epidemiológica, caracterizada por mudanças nos padrões 

de saúde e doença. Essas mudanças têm contribuído na transformação e avanços 

no sistema educacional levando a necessidade de atualização e modernização do 

ensino (MULATO, BUENO, FRANCO, 2010).  Uma das principais funções 

reservadas à educação se fundamenta na capacidade de dominar o seu próprio 

desenvolvimento de forma a contribuir para o progresso da população baseando o 

desenvolvimento na participação da comunidade (DELORS, 1999). 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolvimento de pessoas tem sido 

fortemente enfatizada, surgindo à necessidade de se ter profissionais capacitados e 

hábeis em tomar decisões ao enfrentar mudanças e intervir no processo de trabalho 

e se destacando no mercado.  

Na área de saúde, a política educacional em enfermagem tem sido 

valorizada e é foco de interesse de políticas governamentais e grupos específicos da 

sociedade e, além de refletir a organização da própria profissão (SILVA, 1993; 

GALINDO; GOLDENBERG, 2008). 

As transformações no campo do trabalho, a aquisição de novos 

conhecimentos e da elaboração de políticas públicas para educação, direcionadas 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) têm impulsionado as Instituições de Ensino 

Superior a atualizarem seus projetos políticos pedagógicos (CHIRELLI, 2000).  

No campo educacional, a enfermagem vem se estruturando para 

acompanhar os princípios políticos e assistencial preconizados pelo do SUS em  

consonância com o processo de trabalho no campo da saúde, e também das 

políticas nas quais se insere (OLIVEIRA, 2003; GONÇALVES, 1998).  

Para mobilizar mudanças na formação dos profissionais de saúde, é 

necessária a introdução de ações inovadoras que superem os modelos tradicionais 
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de ensino e resgatem a essência do trabalho, a fim de se consolidar a 

universalidade, integralidade e equidade do cuidado em saúde, preconizado pelo 

SUS (CORREIA; HENRIQUES; NOGUEIRA, et al., 2004). 

Nesse sentido tem se destacado por atividades que apresentam maior 

proximidade com a comunidade, além de representar maior quantitativo de 

profissionais, os enfermeiros vêm ganhando frente em cargos de direção e gerência 

nas instituições de saúde (GOMES; OLIVEIRA; SÁ, 2007). 

Introduzir reformas no ensino com foco na avaliação é importante para a 

melhoria da qualidade profissional e assistência à comunidade e para que 

mecanismos de monitoramento e acompanhamento se tornem relevantes e 

contribuam para assegurar a transparência de informações à sociedade. São 

através desses levantamentos que se geram indicadores necessários para o 

acompanhamento do setor educacional (CASTRO, 2000). 

Nesse contexto, o projeto político pedagógico das IES deve ser o reflexo da 

formação dos profissionais que estarão atuando para a consolidação do SUS no 

Brasil. No entanto toda a comunidade acadêmica, professores e alunos devem estar 

comprometidos com as transformações que são imprescindíveis para diminuir a 

dicotomia entre teoria e prática durante a formação acadêmica, entre o discurso e 

ação concreta na realidade (SILVA; SOUSA; FREITAS, 2011). 

Porém, vale ressaltar que a partir da criação e crescimento do SUS verifica-

se o crescimento de várias IES com o Curso de Graduação em Enfermagem 

(CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et al., 2007). No entanto, os vários movimentos 

organizados da comunidade estudantil com vistas a busca por melhores caminhos e 

estratégias para a organização dos cursos da área da saúde e proporcionou uma 

perspectiva transformadora na formação dos profissionais de saúde 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 2007). 

Atualmente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) devem 

priorizar a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva com base no rigor 

científico e intelectual e estar pautado em princípios éticos (BRASIL, 1996; 2001). 

Essas diretrizes retratam um perfil de egressos que tenha competências e 

habilidades gerais e especificas que englobam a atenção a saúde, a tomada de 

decisão, comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação 
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permanente (BRASIL, 2001). O desenvolvimento dessas competências sofre 

influência dos quatro pilares da educação que são: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser e que juntos são estreitamente ligados 

à questão da formação profissional (DELORS, 1999). Estes se entrelaçam e a 

educação torna-se o meio de chegar a um equilíbrio no processo de ensino- 

aprendizagem. 

Como proposta para o avanço e melhoria do ensino e consequentemente da 

educação superior foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES) estratégia que propõe a avaliação ampla com a participação da 

comunidade educativa e incluindo três componentes: instituição, curso e estudantes. 

O Manual de Orientação do SINAES propõe 10 dimensões incluindo os 

indicadores decorrentes da política de atendimento aos egressos direcionados para 

a inserção profissional, a participação dos mesmos na vida da instituição e os 

mecanismos para conhecer a opinião dos egressos incluindo informações sobre a 

formação recebida, tanto curricular como ética, a situação atual dos mesmos, o 

índice de ocupação entre eles e a relação entre a ocupação e a formação 

profissional recebida. Constam também os mecanismos para conhecer as atividades 

de atualização e formação continuada, quais os tipos de atividades que 

desenvolvem e que contribuições sociais têm trazido para a população (POLIDORI; 

ARAUJO; BARREYRO, 2006). 

A avaliação que ocorre no ensino superior tem como objetivo verificar as 

perspectivas dos compromissos com a qualidade do ensino, pesquisa e extensão 

(DIAS; HORIQUELA; MARCHELLI, 2006). Várias são as formas utilizadas e vão 

desde a aplicação de questionários aos docentes, dirigentes universitários e 

estudantes, visando coletar informações decorrentes da expansão do sistema e 

aumento do número de cursos oferecidos (DIAS; HORIQUELA; MARCHELLI, 2006). 

Verifica-se uma grande competitividade instalada entre as instituições de 

ensino superior e a qualidade é um fator de destaque que as diferencia e que esta é 

fundamental para conduzir a avaliação da formação (ROYERO, 2002; SANTIAGO, 

1998). 

Os profissionais de enfermagem têm contribuído para o desenvolvimento da 

qualidade assistencial e institucional participando dos processos avaliativos onde o 

seu desenvolvimento profissional se torna um agente dos processos de avaliação 

(I’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). A saúde exige cada vez mais do 
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profissional uma postura ética e de responsabilidade e a avaliação deve procurar 

refletir e atuar buscando a qualidade como fator responsável pelo sucesso da 

formação (BADAN; MARCELO; ROCHA, 2010). 

O desenvolvimento da cultura de avaliação é muito importante e deve ser 

trabalhada para que a transformação da prática avaliativa favoreça a formação do 

enfermeiro crítico e reflexivo, interagindo politicamente com a mudança do cuidar em 

saúde, sob a perspectiva do SUS (LALUNA; FERRAZ, 2009). 

Vale salientar que esse processo é lento e gradativo e que apesar de 

estarmos no ano de 2012 várias mudanças ainda estão sendo realizadas no ensino 

de enfermagem no país. Assim, ouvir os egressos a respeito de suas opiniões 

quanto à formação relacionada às suas atividades de trabalho podem fornecer 

previsões e apontar caminhos acerca das transformações curriculares e verificar se 

as mesmas conseguem responder aos objetivos do processo ensino-aprendizagem 

e as demandas esperadas pelo mercado de trabalho para os recursos humanos 

(SOUZA; CORREIA; ECCARD, et al., 2011). 

No ano de 2005 a VII Reunião Regional dos Observatórios de Recursos 

Humanos em Saúde, realizada em Toronto, com a participação da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), determinou que os anos de 2006 - 2015 devem 

constituir-se em uma década de recursos humanos em saúde (PAHO, 2006).  

Nesse sentido, as pessoas vêm se destacando pela enorme capacidade de 

aprender novas habilidades, captar informações, adquirir novos conhecimentos, 

modificar atitudes, comportamentos e alavancar competências. Assim, as 

organizações lançam mão de uma variedade de meios para desenvolver as 

pessoas, agregar-lhes valor e torná-las cada vez mais qualificadas, atualizados e 

habilitadas para o trabalho (CHIAVENATTO, 2009). 

No contexto de atendimento em saúde, a segurança do paciente é primordial 

para o funcionamento e gerenciamento de qualidade em saúde, assim como os 

programas educativos que visam à atualização dos profissionais. (CUCOLO; FARIA; 

CESARINO, 2007).  

É necessário que os profissionais se preocupem com o seu processo de 

educação continuada mediante a busca de conhecimentos e atualização contínua 

para se tornarem competitivos no mercado de trabalho. Os profissionais de 

enfermagem devem se conscientizar da necessidade do autodesenvolvimento e 
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participar de momentos de aprendizagem externas e internas, visando o 

aprimoramento e atualização de suas habilidades (BEZERRA, 2003). 

A educação continuada pode ser conceituada como tipo de aprendizagem 

formal ou informal, realizada a partir da primeira graduação (CUNHA, 1984). É a 

modalidade que oferece aos alunos e egressos do sistema formal de ensino 

atualização de saberes adquiridos anteriormente, obtenção de conhecimentos novos 

e tem sido ministrada por meio dos cursos de extensão e, atualmente, com amplas 

possibilidades de utilização pelos cursos sequenciais (CAVALCANTE, 2000). 

De modo geral, os programas educativos na saúde eram transmitidos e 

escolhidos com pouca interação (CAMACHO, 2009). Entretanto, avanços estão 

sendo realizados com propostas educativas inovadoras que promovam a integração 

de conhecimentos de diferentes áreas para resolução de problemas e tomada de 

decisões, mediante análise, avaliação e síntese (SILVA; GUTIÉRREZ; DE 

DOMENICO, 2010). 

Um processo educativo contínuo leva à construção do conhecimento e este 

deve se basear no pensamento livre, crítico e reflexivo. A educação de forma 

permanente/continuada deve capacitar as pessoas e transformar a realidade através 

de estratégias que oportunize ao profissional a ampliação da qualidade e 

aprimoramento de sua competência (JACONDINO; SEVERO; RODRIGUES, et al., 

2010). 

A busca pelo aprimoramento profissional é um indicativo de que o 

aprendizado precisa ser um processo constante, pois no mundo globalizado e 

competitivo, existe a necessidade de sempre buscar atualização profissional e se 

destacar no mercado de trabalho. Neste contexto a busca por profissionais 

capacitados é um recurso determinante na gestão de recursos humanos em especial 

na área da saúde (COELHO; FUERTH, 2009).  

A necessidade de profissionais capacitados para o alcance de metas e 

objetivos faz parte de um processo contínuo e a e educação continuada não deve 

partir apenas do profissional, mas deve ser estimulada no próprio local de trabalho, 

facilitando a transformação do potencial do trabalhador em comportamentos 

objetivos, de acordo com a realidade que o cerca. A implantação de um processo 

que vise o planejamento de uma educação continuada é primordial para uma prática 

com qualidade e segurança (BEZERRA, 2003). 
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 A educação da equipe por meio do treinamento auxilia na resolução de 

conflitos e na mudança de comportamentos e motivação dos trabalhadores, 

favorecendo o alcance dos objetivos institucionais (KURCGANT, 2001).  

Outros fatores tornam relevantes a constante atualização do profissional 

como o arsenal tecnológico presente na realidade da saúde, a representatividade da 

enfermagem, tanto no quantitativo de pessoal quanto na realização de 

procedimentos, que requer dos gestores a adoção de programas e serviços de 

educação continuada visando a aquisição de  conhecimentos, habilidades e atitudes 

para fortalecer a sua prática e prepará-lo para futuras oportunidades de ascensão 

profissional (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999; RICALDONI; SENA, 2006). Além do 

que a Lei 7.498/86 que regulamenta o Exercício Profissional da Enfermagem que no 

art. 8º, Inciso II que confere ao Enfermeiro participação nos programas de 

treinamento e aprimoramento de saúde, em especial os programas de educação 

continuada (COFEN, 1986). 

A educação, baseada no aprendizado contínuo, é considerada condição 

para o desenvolvimento do sujeito, autoaprimoramento, busca da competência 

pessoal, profissional e social (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

A educação continuada como tipo de aprendizagem formal ou informal, 

quando realizada durante e após a graduação oferece aos alunos e egressos do 

sistema formal de ensino atualização de saberes adquiridos anteriormente, obtenção 

de conhecimentos novos e tem sido ministrada por meio dos cursos de extensão e, 

atualmente, com amplas possibilidades de utilização pelos cursos sequenciais 

(CUNHA, 1984; CAVALCANTE, 2000). 

Atividades que promovam o aprimoramento devem ser estimuladas 

constantemente no próprio ambiente de trabalho para estimular o desenvolvimento 

do profissional e da instituição e assim fornecer uma assistência de qualidade. 

A preocupação com a qualidade é própria do ser humano e acaba por gerar 

variadas formas para o melhoramento continuo (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 

2006). 

A Organização Mundial de Saúde em 1993 definiu a qualidade da 

assistência como um conjunto de características que englobam desde a 

competência profissional, a eficiência dos recursos, um mínimo de riscos e um alto 

grau de satisfação dos pacientes e estes devem ser avaliados seja no cuidado 
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individual assim como coletivamente, na sua atividade profissional (RECOVEANU; 

JOHANSEN, 1995). 

Para o século XXI de acordo com o Institute of Medicine (IOM) o sistema de 

saúde deve fornecer um atendimento seguro ao paciente, que seja eficaz, rápido e 

eficiente (IOM, 2001). 

A enfermagem desempenha um importante papel na garantia da segurança 

do paciente (IOM, 2004). E deve estar atrelada à prática profissional e relacionada à 

evolução do paciente e ao contexto específico atual. Nesse sentido, o nível de 

satisfação dos egressos é uma tentativa de verificar a realidade na formação, do 

aprimoramento para o desempenho profissional e corrigir as deficiências no período 

do processo educativo (FERO; WESMILLER; ZULLO, et al., 2009). 

 

3.2 A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL E O TRABALHO DO ENFERMEIRO 

Na atualidade, o trabalho passou a ocupar um lugar importante no cotidiano 

das pessoas e se esta não tiver prazer e satisfação será infeliz, ainda mais quando 

se trata de profissões no âmbito das relações humanas como a enfermagem 

(FONTES, 2009). Assim, o estudo da satisfação na enfermagem parte do 

pressuposto de que o trabalho tem grande influencia na satisfação. 

Os primeiros estudos sobre satisfação surgiram no século XX, na área de 

administração, a partir das pesquisas de Taylor sobre satisfação relacionada à 

questão da fadiga, do salário e da produtividade. Na mesma época, Mayo e Cols 

fizeram grandes contribuições por considerar a satisfação mais relacionada ao social 

do que com o aspecto salarial (LAWER; PORTER, 1967; DEL CURA; RODRIGUES, 

1999). 

No Brasil, estudos sobre satisfação, basearam-se nos estudos de Locke que 

descreve modelos que englobam a experiência, a necessidade de realização e os 

valores que definem satisfação geral e a satisfação do trabalho (LAWER, 1973).  

A satisfação pode ser definida como um estado emocional agradável 

resultante de experiências. A forma mais comum de conceber o conceito de 

satisfação se dá em termos de expectativa e da percepção. A melhor escolha sobre 

a forma de mensurar a satisfação é por meio de escalas no modelo Likert, a partir de 

categorias que variam de acordo com a afirmativa (MARTINS, 1985; ESPERIDIÃO, 

2005). 
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A Enfermagem consiste numa profissão em que pessoas cuidam de outras, 

que se interagem, reagem a cada (des)encontro e que influencia as suas 

(in)satisfações(FONTES, 2009). 

A satisfação em enfermagem constitui um indicador de resultado da 

qualidade do serviço prestado ao cliente (GONÇALVES, 1998). Com isso 

verificamos a importância de estudos que contemplem a satisfação tanto da 

formação quanto de aspectos relacionados com a profissão. 

A satisfação com a formação profissional ocorre quando se atinge um 

resultado esperado, relacionado à expectativa do indivíduo (CARVALHO; LOPES, 

2006). A partir da avaliação seja do trabalho e/ou de vivências, percebe-se um 

estado emocional positivo que é relativo de acordo com seus valores e crenças (DEL 

CURA; RODRIGUES, 1999; PEREIRA; FAVERO, 2001; CECAGNO; CECAGNO; 

SIQUEIRA, 2003). 

A satisfação profissional acompanha algumas características: uma boa 

formação, realização profissional em relação às expectativas, remuneração 

adequada, segurança no emprego, ambiente harmonioso no trabalho, amizade, 

valorização e reconhecimento, além de oportunidade de trabalho em equipe. Nos 

serviços de saúde, a satisfação é considerada um elemento estrutural e está 

associada à sua qualidade e resultados, estando interligada a satisfação do usuário 

e afeta todo o funcionamento de um sistema de saúde (DEL CURA; RODRIGUES, 

1999; PEREIRA; FAVERO, 2001; CECAGNO; CECAGNO; SIQUEIRA, 2003). 

A satisfação e o trabalho juntos nem sempre são vistos de forma positiva, 

pois sofre influencia do salário, da formação, dentre outros. A satisfação no trabalho 

é medida de acordo com as experiências no trabalho e resulta em um estado 

emocional que, se positivo, produz satisfação, se negativo, leva à insatisfação (DEL 

CURA; RODRIGUES, 1999). 

A satisfação no trabalho é considerada um dos indicadores de qualidade de 

vida do trabalhador (QVT) e sua medida têm sido realizados no Brasil e no exterior 

(SCHMIDT; DANTAS, 2006).  

Assim como também, o aumento nos níveis globais de estresse aparece 

associado à menor satisfação profissional, a maior vontade em abandonar a 

profissão, aos problemas de saúde física e a uma maior exaustão emocional 

(GOMES, 2006). 
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT), juntamente com 

Organização Mundial de Saúde (OMS) vêm desenvolvendo estudos na enfermagem 

principalmente, em relação à satisfação. Na 61ª Conferência da OIT discutiu-se 

sobre as condições reais do trabalho na enfermagem como: extensas jornadas de 

trabalho, ausência de períodos de descanso, desvalorização profissional, plantões 

estressantes, dentre outros e que juntos contribuem para a insatisfação (RAFFONE; 

HENNINGTON, 2005).  

A insatisfação profissional pode ocasionar fatores negativos interferindo na 

qualidade nos serviços, sendo necessário manter prazer no trabalho, pois a 

satisfação e a auto realização serão maiores quanto maior o seu envolvimento 

(CECAGNO; CECAGNO; SIQUEIRA, 2003). 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas (fisiológicas básicas, 

necessidades de autoestima, auto realização, segurança e sociais) considera que o 

indivíduo busca seus objetivos e o atendimento de suas necessidades de acordo 

com o valor que atribui a mesma, ou seja, através da motivação, sendo essa um 

fator que tem relação direta a satisfação (MASLOW, 1943). 

A Teoria dos Dois Fatores considera a satisfação e a insatisfação de forma 

individualizada, assim, os fatores que influenciam a satisfação podem ser 

considerados como intrínsecos por exercer influência direta na satisfação e 

extrínsecos por evitarem a insatisfação como o salário e condições atuais do 

mercado de trabalho (HERZBERG; MAUSNER; SNYDERMAN,1959). 

O trabalho atrelado à satisfação tem um papel muito importante na 

sociedade, cada pessoa tem uma função a desempenhar, com isso o trabalho 

assume uma relevância social, política, econômica e até mesmo mental. A 

organização do trabalho se dá na divisão de tarefas e exige determinadas 

características dos profissionais de acordo a função que desempenha (FRANCO, 

2004). 

Cabe ao trabalhador se adaptar e se destacar nesse contexto. Na saúde, 

particularmente na enfermagem, o mercado de trabalho aliado às condições de 

saúde da população, e a busca da educação continuada influenciam na formação e 

no sistema de saúde como um todo, assim como se relaciona diretamente a 

satisfação (LOPES; CALDAS; SILVA, et al., 1996). 

O mercado de trabalho na enfermagem oferece oportunidade em 

decorrência das atividades inerentes à profissão como: cuidar/assistir, administrar/ 
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gerenciar, pesquisar e ensinar. A Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86 destaca 

como atribuições do enfermeiro a chefia de serviços de saúde e unidade de 

enfermagem, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem, consultoria e auditoria, além dos cuidados 

de assistência direta aos pacientes (COFEN, 1986). 

No Brasil o número de egressos de enfermagem aumentou 

significativamente no decorrer da última década, de 3320 em 1989 para 5447 em 

1999, um crescimento aproximado de 60% (PIERANTONI; FRANÇA; VARELLA, 

2003).  

De acordo com o PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios), 

cerca de 5,6 milhões de pessoas ocupam atividades direta ou indiretamente 

relacionadas à saúde (NEGRI; DI GIOVANNI, 2001). Em 2005, havia 15 enfermeiros 

para cada 100 leitos no Brasil, alcançando o máximo de 18,6 na Região Sudeste e o 

mínimo de 10,4 na Região Centro-Oeste (RIPSA, 1999). Segundo a Resolução 

189/96 do COFEN para assistência mínima e intermediária o quantitativo de 

enfermeiros recomendado é de 27% de enfermeiros (mínimo de seis) e 73% de 

técnicos e auxiliares de enfermagem de acordo com o quantitativo de leitos. 

Os postos de trabalho para os enfermeiros, no inicio deste século cresceu 

devido ao aumento da oferta de empregos públicos, como conseqüência da  

Reforma Sanitária e municipalização dos serviços de saúde. Porém, a oferta e a 

demanda de empregos estão elevadas pelo maior quantitativo de cursos de 

graduação em enfermagem e, conseqüentemente, de egressos. Isso evidencia um 

período crítico na dinâmica do mercado de trabalho no Brasil, como desemprego, a 

terceirização das ocupações urbanas, as mudanças do trabalho, e a perda de 

qualidade do emprego (PAHO, 2006). Tais características são pontos cruciais que 

interferem na satisfação desse profissional. 

Para esses profissionais essa realidade tem sido desafiante tanto no campo 

profissional quanto na formação que na tentativa de manter a empregabilidade tem 

buscado como primeiro emprego a Estratégia Saúde da Família (XIMENES NETO; 

SAMPAIO, 2006). 

A profissão do enfermeiro de acordo com a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), instituída por Portaria Ministerial nº. 397, de nove de outubro de 

2002, que tem como finalidade a identificação das ocupações no mercado de 

trabalho, identificam a enfermagem como prestadores de assistência ao paciente 
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e/ou cliente; que coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem 

(MINISTÉRIO DO EMPREGO E TRABALHO, 2011a). 

As estatísticas demonstram que o quantitativo de enfermeiros com registro 

no Brasil é de 116.457, o que representa 13,3% do total da força de trabalho de 

enfermagem registrada no órgão (PAHO, 2006). 

O mercado de trabalho tem como finalidade produzir saúde, porém para o 

meio político, o interesse desse mercado se torna essencialmente o lucro 

(RODRIGUES; ZANETIM, 2000). O conhecimento dos custos nas organizações de 

saúde tem como principal objetivo avaliar o crescimento quantitativo e financeiro 

visando economia (MARGARIDO; CASTILLO, 2006). 

Entende-se como mercado de trabalho a relação entre a oferta de mão de 

obra e a demanda por ela, ou seja, uma relação entre os que têm emprego a 

oferecer e os que estão à procura de trabalho (PAHO, 2006). 

Dentro desse mercado a enfermagem vem passando por inúmeras 

transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde no 

Brasil e no mundo, desencadeado pelas mudanças curriculares e pela 

sistematização da enfermagem (ITO; PERES; TAKAHASHI, et al., 2006). Essas 

transformações acabam por exigir do mercado de trabalho a busca pela qualificação 

(DELUIZ, 2001).  

A distribuição dos empregos para enfermeiros no Brasil revela diferenças 

regionais importantes. O número de enfermeiros empregados por habitantes 

aumentou significativamente, passando de 2,6 empregos de enfermeiros por 10mil 

habitantes, em 1985, para 4,3 por 10 mil em 2001 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Atualmente acredita-se que esse número seja bem maior evidenciando a 

necessidade de estimular estudos a cerca dessas transformações. 

Diante dessa realidade percebemos que a motivação é o impulso para a 

satisfação, e gera o crescimento e desenvolvimento pessoal (CAMPOS; FARIAS; 

RAMOS, 2009). A satisfação é capaz de proporcionar ao individuo bem estar e um 

melhor condicionamento para a busca de realização tanto pessoal como profissional 

e sua formação acaba por ser a base necessária para a sua concretização. Em meio 

a essas transformações tanto relacionadas a formação, ao mercado de trabalho da 

enfermagem e sabendo que a satisfação pode evidenciar e mostrar novas 

configurações, acredita-se que as organizações podem fazer muito para aumentar e 

influenciar positivamente essa realidade. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

Estudo descritivo de delineamento transversal. Os estudos transversais são 

também chamados de estudos de prevalência, pois medem a prevalência de 

determinado evento, além de realizar simultaneamente as medidas de exposição e 

efeito. Têm como vantagens serem relativamente baratos, fáceis de conduzir e úteis 

na investigação de características individuais de um grupo (BONITA; BEAGLEHOLE; 

KJELLSTRÖM, 2006). 

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO  

A população do estudo foi constituída de egressos do Curso de Graduação 

em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Goiás 

do período de 1979 quando se formou a 1ª turma até o ano de 2010. 

A FEN-UFG foi criada em 03/06/75, através da Resolução Nº 90 do 

Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

autorizada e reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura pela Portaria 1.225 

de 10/12/79 e formou sua primeira turma em 1979. Os 36 anos de sua trajetória têm 

sido marcados por várias reformas e modificações para a incorporação de novas 

concepções, conceitos, noções e valores visando à melhoria da qualidade da 

formação de enfermeiros além de se manter na vanguarda como instituição de 

ensino pública na região centro oeste (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2007). 

O Curso de Graduação da FEN/UFG (Campus Goiânia) disponibiliza 50 

vagas anuais, num total de 10 períodos em regime integral, com duração mínima de 

10 semestres, com carga horária total de 4359 horas e máxima de 16 semestres. 

Para o aluno que optar também pela modalidade de Licenciatura, a carga horária 

passa a ser de 5215 horas. O ingresso é por meio do processo seletivo.  O corpo 

docente é composto por doutores e mestres (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2007). 

  A FEN/UFG oferece em nível de Pós-Graduação na modalidade stricto 

sensu o Programa de Mestrado e de Doutorado em regime regular. Na modalidade 

lato sensu ocorre por demanda e atualmente, existem em funcionamento a 
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Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Especialização em Saúde do 

Trabalhador e em Saúde Mental.  

Dispõe do Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde formado por três grupos: PET saúde da 

família; saúde mental e vigilância em saúde, assim como o Programa de Bolsas de 

Licenciatura – PROLICEN, Programa de Bolsas de Estágio, Programa de Bolsas de 

Monitoria, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica e um periódico 

científico eletrônico- Revista Eletrônica de Enfermagem criada desde o ano de 1999. 

Desenvolve também projetos de “Extensão Universitária” que têm permitido 

o desenvolvimento de atividades em equipe multidisciplinar, maior envolvimento com 

movimentos sociais, diversificação dos cenários de aprendizagem com projetos 

multidisciplinares e inter setoriais de pesquisa e extensão voltados para a atenção 

básica. Conta também com políticas de apoio por meio de bolsa alimentação, 

restaurante universitário, bolsa permanência, creche, moradia estudantil, serviço 

odontológico, apoio psicológico, além do programa de concessão de recursos para 

eventos científicos. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

4.3.1 INSTRUMENTO  

A construção do instrumento de coleta de dados foi por etapas. Na primeira 

etapa foi construído um questionário com 47 questões.  

Na segunda etapa, o instrumento foi enviado aos docentes da FEN-UFG junto 

com uma carta, via e-mail, constando o objetivo da pesquisa e solicitando sugestões 

nos diversos itens.  Somente três docentes deram sugestões que foram 

consideradas.  

Na terceira etapa, o questionário foi avaliado por cinco juízes, docentes da 

FEN-UFG incluindo especialista em estatística e por cinco egressos de enfermagem 

de outras instituições de ensino. A partir das sugestões apontadas por todos, 

procedeu-se o ajuste no instrumento, retirando e aperfeiçoando as questões. 

O questionário final foi composto por 28 questões, divididas em quatro 

partes A, B, C e D (APÊNDICE 3).  

A parte (A) incluiu a caracterização dos sujeitos: sexo, data de nascimento, 

estado civil, número de filhos, local de residência fixa antes do curso e o local de 
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residência atual, tipo de escola que cursou o ensino médio e o ano que terminou o 

curso de graduação.  

A parte (B) abordou questões sobre a situação formal de trabalho, tipo de 

vínculo empregatício atual, carga horária de trabalho semanal, renda profissional, 

dificuldades para encontrar emprego na enfermagem, a satisfação com o salário, à 

enfermagem como principal fonte de renda, posição no provimento familiar, principal 

ocupação, a principal atividade profissional, problemas de saúde que dificultaram a 

pratica na enfermagem e finalizando se consideram a profissão de enfermagem 

estressante. 

A parte (C) englobou a satisfação com a formação profissional, com a 

profissão e com a escolha do curso. E por fim a (D) que abordou questões 

relacionadas com o profissional do egresso como o nível de qualificação, a 

participação em eventos científicos e cursos de aprimoramento e os principais 

motivos que dificultam a participação em atividades de aprimoramento. 

As questões referentes ao salário e à satisfação foram construídas sob a 

forma de Escala de Likert. Conforme MARCONI; LAKATOS (1996), para medida de 

opiniões e atitudes essa escala deve ser construída com proporções para medir as 

posições do mais desfavorável ao mais favorável.  

As questões tipo Likert também foram dicotomizadas agrupando: “com 

certeza sim”, “provavelmente sim”, “muito satisfatório” e “satisfatório” como (sim) e, 

as respostas “com certeza não”, “provavelmente não”, “muito insatisfatório”, 

“insatisfatório foram marcadas como (não). Porém as respostas “neutras” foram 

classificadas como (não) para as variáveis: se consideram enfermeiros bem 

sucedidos, se consideram a profissão estressante e a satisfação com a formação. Já 

as respostas “neutras” da variável satisfação com o salário foram marcadas como 

(sim), para dar enfoque a análise univariada. 

As seguintes variáveis foram dicotomizadas para análise univariada: se 

trabalha (sim, não), vínculo empregatício público (sim, não), carga horária de 

trabalho semanal (menor ou igual 40 horas e mais de 40 horas), renda líquida 

mensal (até 5 salário mínimos, mais de 5 salários), a enfermagem é a principal fonte 

de renda (sim, não), é o principal provedor familiar (sim, não), se considera a 

profissão de enfermagem estressante (sim, não), a enfermagem é a principal 

ocupação (sim, não), tem ou teve problemas de saúde que dificulta(ram) a prática na 

enfermagem (sim, não), se escolheria o mesmo curso novamente (sim, não), se fez 
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pós-graduação lato ou strictu sensu (sim, não), se participa(ou) de eventos 

científicos após a graduação (sim, não). 

 

4.3.2. A OBTENÇÃO DOS DADOS 

O período de coleta de dados foi de fevereiro a junho de 2011. Os dados 

foram coletados por meio eletrônico (via web) no intuito de contatar o maior numero 

de egressos. O uso de questionários baseados na Web pode ser uma alternativa 

atraente, mas ainda pouco utilizada pela confiabilidade dos dados obtidos (GELDER; 

BRETVELD; ROELEVELD, 2010). A vantagem do formulário Web é que ele permite 

que os dados resultantes desse processo, seja uma amostra livre de viés, causados 

por entrevistadores e digitação, além de acesso fácil, barato, rápido e efetivo 

independentemente da distância (MCCULLOUGH, 1998). 

A opção pela coleta online foi por entender que os questionários 

encaminhados por correio tradicional iriam tirar o conforto do participante, pois este 

teria o trabalho de ir ao correio para fazer a devolução do material, além do alto 

custo.  

 

4.3.3. CONTATO A POPULAÇÃO 

Para o contato com a população deste estudo foram percorridas algumas 

etapas:  

a) Solicitada a relação de todos os egressos na Pró-Reitoria de Graduação da 

UFG que constou de 793 egressos;  

b) Busca do correio eletrônico e telefones dos egressos nos arquivos da 

Coordenação de Curso da FEN/UFG sendo encontrado somente do período 

de 2005 a 2010;  

c) Consulta ao banco de dados do Conselho Regional de Enfermagem – Seção 

Goiás (COREN-GO);  

d) Consulta em sites de relacionamento e comunidades de enfermagem. Foram 

realizados contatos telefônicos e via correio eletrônico e utilizada a técnica de 

snowball onde um participante indica outro(s), sucessivamente 

(BIERNARCKI; WALDORF, 1981).  

Após a obtenção dos contatos, criou-se um banco de cadastro com o nome 

e correio eletrônico dos egressos, que foram inseridos no software LimeSurvey (1.9) 

e codificados para sigilo de sua identidade. O LimeSurvey é um software livre para 
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aplicação de questionários online que possibilita importação e exportação para texto, 

cvs, pdf, sav, R, XML e xls. Este software pode ser configurado para acesso aberto 

ao público ou acesso controlado (LIMESURVEY, 2011). Outra característica do 

LimeSurvey, é que o participante do estudo deve responder a todas as questões 

para que o questionário seja encaminhado de volta, ou seja, ele não é enviado ao 

pesquisador se estiver com alguma questão sem resposta. 

No presente estudo, utilizou-se o acesso controlado por meio de códigos de 

acesso gerados pelo próprio software para cada participante do estudo e retorno ao 

pesquisador após resposta completa do questionário.  

A construção da plataforma foi por profissional especializado nessa 

tecnologia, da empresa júnior ELO Engenharia Júnior – Goiânia/Goiás da 

Universidade Federal de Goiás, que tem como objetivo a prestação de serviços nas 

áreas de engenharia dos cursos: Engenharia Ambiental, Civil, Computação, Elétrica 

e Mecânica.  

Uma empresa júnior é formada pela união de alunos de cursos de 

graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma associação civil, 

sem finalidades econômicas, com fins educacionais e com o intuito de realizar 

projetos e serviços, além de formar profissionais capacitados e comprometidos com 

esse objetivo (CONFEDERAÇÃO JUNIOR, 2011). 

O envio do instrumento foi em uma única vez, ou seja, foram encaminhados 

para todos os participantes ao mesmo momento, dia e hora por meio do software 

LimeSurvey versão (1.9) pela pesquisadora. Junto foi enviado uma carta convite 

(APÊNDICE 2) para participação na pesquisa que incluía as orientações quanto ao 

preenchimento do questionário e sua devolução. Essa Carta/Convite era 

acompanhada por um link protegido por senha para acesso ao questionário. A 

página inicial do link tinha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 1), onde os participantes deveriam ler e aceitar para conseguir ter 

acesso ao questionário.  

O prazo para a devolução do instrumento foi inicialmente de trinta dias, 

porém no intuito de conseguir o maior número de respostas foi prorrogado, 

totalizando quatro meses.  

Para aproximação com envolvidos no estudo e garantir a devolução do 

instrumento, a cada sete dias foi reenviado um lembrete via e-mail (APÊNDICE 4) 

com o link protegido que encaminhava ao questionário para os não respondentes, e 



46 

 

no último mês foram enviados lembretes a cada dois dias até completar o prazo final 

para a coleta.  Após esse período a coleta de dados foi encerrada. 

Estudo semelhante realizado por meio de questionário Web protegido por 

senha foi realizado na própria Universidade Federal de Goiás com 322 egressos do 

Curso de Graduação em Odontologia de 1988 a 2007 com o objetivo de identificar 

subgrupos de perfil profissional com base em variáveis relacionadas ao trabalho 

(NUNES; SILVA; SANTOS; QUEIROZ; LELES, 2010). 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

O banco de dados foi construído utilizando o Programa SPSS (Statistical 

Package For The Social Science versão 11.5 para Windows). A limpeza do banco de 

dados e a busca de inconsistências foram realizadas para aumentar a confiabilidade 

dos resultados.  

As variáveis de desfecho foram: satisfação com a formação, satisfação com 

a renda e se trabalha na enfermagem. Calculou-se a prevalência e respectivos 

intervalos de 95% de confiança das variáveis de desfecho: satisfação com a 

formação, satisfação com a renda e se trabalha na enfermagem, utilizando como 

numerador o número de egressos que estavam satisfeitos com a formação, o 

número de egressos que estavam satisfeitos com o salário e o número de egressos 

que trabalhavam na enfermagem. Para o cálculo de todas as prevalências, utilizou-

se o número total de egressos que participaram do estudo como denominador. 

A análise descritiva dos dados foi feita usando frequência, mediana e valores 

mínimos e máximos. A análise univariada foi realizada para identificar os fatores 

associados à satisfação com a formação, satisfação com a renda e se trabalha na 

enfermagem usando os testes qui-quadrado e Fisher, quando necessário. Calculou-

se o OR (odds ratio) como medida de associação e respectivos intervalos de 95% de 

confiança. Foram considerados estatisticamente significantes as associações que 

obtiverem valor de p<0,05. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Protocolo nº 140/2010 (ANEXO 2).  

Todos os participantes do estudo concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1). Todos os informantes foram 
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codificados para garantir o anonimato e tiveram a garantia de que não sofreriam 

qualquer tipo de risco ou desconforto decorrente da pesquisa. Além disso, todos os 

sujeitos foram informados de que sua participação era voluntária e que poderiam 

interrompê-la a qualquer momento de acordo com sua vontade. 

Todas as etapas da pesquisa respeitaram as recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 196/96, que apresenta as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 

animais (BRASIL, 1996). 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os dados coletados permitiram analisar os fatores determinantes para a 

visão dos egressos e descrever a prevalência dos fatores associados à satisfação 

com o processo de formação profissional, com a profissão, com o salário oferecido 

para a enfermagem e com o trabalho relacionadas ao mercado de trabalho na 

enfermagem.  

Dos 793 egressos relacionados foram obtidos 500 contatos (63,05%) por via 

eletrônica. Desses, 221 (27,86%) responderam; 269 (33,92%) não responderam e 

10 (1,27%) dos e-mails retornaram por serem inválidos.   

 

5.1 PERFIL DOS EGRESSOS   

Consideramos importante a caracterização dos egressos com relação aos 

aspectos sócio-demográficos, uma vez que se trata de um grupo específico e, que, 

portanto, apresenta características próprias.  

A população do estudo é composta de 221 egressos do curso de graduação 

em enfermagem da FEN/UFG e as características que formam o seu perfil estão 

apresentadas na Tabela 1.  
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TABELA 1 – Características sócio-demográficas dos egressos do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 
2012. 

Características n % 

Sexo 

Feminino 209 94,6 

Masculino 12 5,4 

Idade atual 
Mediana 28 

Valor mínimo 23 

Valor máximo 60 

Idade que formou 

Mediana 23 

Valor mínimo 21 

Valor máximo 30 

Estado civil 
Solteiro 106 48,0 
Casado ou vive com companheiro 104 47,1 
Divorciado 7 3,2 
Viúvo 4 1,8 

Filhos 

Não 132 59,7 
Sim 89 40,3 

Tipo de escola que cursou o 
ensino médio 

  

Privada 127 57,5 
Pública 94 42,5 

Residência antes do curso 
Goiânia 134 60,6 
Interior de Goiás 64 29,0 
Outro estado 23 10,4 

Residência atual 
Goiânia 149 67,4 
Interior de Goiás 33 14,9 
Outro estado 37 16,7 
Fora do país 2 0,9 

Ano de conclusão do curso 
1979 a 1989 21 9,5 
1990 a 2000 39 17,6 
2001 a 2010 161 72,9 

Renda mensal 
Não tem renda 15 6,8 
Até 2 salários mínimos 15 6,8 
Até 3 salários mínimos 28 12,7 
Até 5 salários mínimos 49 22,2 
Até 7 salários mínimos 39 17,6 
Até 9 salários mínimos 24 10,9 
Acima de 9 salários mínimos 51 23 

Total 221 100,0 

 

A idade dos egressos variou de 23 a 60 anos, com mediana de 28,00. Houve 

predominância do sexo feminino 209(94,6%), solteiros com 106(48%) e sem filhos 

132(59,7%).  
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Com relação ao tipo de escola do ensino médio, 127(57,5%) dos 

enfermeiros egressos estudaram instituição privada.  

A maioria dos egressos antes de ingressarem no Curso de Graduação em 

Enfermagem da FEN-UFG residia em Goiânia 134(60,6%). Após a conclusão do 

curso, o número de egressos que passaram a residir em Goiânia aumentou para 

149(67,4%). 

Com relação à idade de conclusão do curso, a maioria dos egressos 

203(91,9%) tinha entre 21 e 24 anos de idade, a idade mínima foi de 21 e a máxima 

de 30 anos, com mediana de 23,00.  

Com referência ao ano que concluíram o curso na FEN-UFG a maioria 

161(72,9%) concluiu entre 2001 a 2010. 

A renda líquida mensal predominante foi acima de nove salários mínimos 

para 51(23%) dos egressos. 

Pesquisa realizada nessa mesma instituição com egressos do ano de 2002 

da FEN-UFG, também apontou dados semelhantes quanto ao sexo feminino que foi 

97,6%, da faixa etária 24 a 26 de 68,3%, de solteiros com 68,3% e do quantitativo de 

filhos em que a 82, 9% não tinham filhos (CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et al., 

2007). 

Outros estudos sobre egressos do curso de enfermagem apresentaram 

resultados semelhantes sendo esses egressos em sua maioria do sexo feminino, 

adultos jovens e sem filhos, como o estudo realizado com 55 egressos da 

Universidade Estadual de Londrina e com 106 egressos da Faculdade de Medicina 

do Triangulo com egressos da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo (SOUZA; MIYADAHIRA, 2000; CARDOSO; MORIYA, 2002). 

A predominância do sexo feminino na enfermagem é justificável, pois 

historicamente foi marcado pela ordem religiosa e onde o exercício das atividades, 

em sua maioria era realizado pelo sexo feminino, de forma caritativa. Outro fator que 

deve ser considerado é a influência de Florence Nightingale ao institucionalizar a 

enfermagem como uma profissão para mulheres, para a qual elas são naturalmente 

preparadas (LOPES; LEAL, 2005). 

O fato de pesquisas com egressos apresentar uma população jovem, além 

de demonstrar o ingresso cada vez mais precoce na faculdade, é possível que neste 

estudo, o uso do questionário online pode ter influenciado essa participação, pelo 

grande percentual de jovens que no cotidiano utilizam a tecnologia digital para se 
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comunicar. Isso pode ser reforçado em estudo que evidencia a exclusão digital no 

que diz respeito às conseqüências sociais, econômicas e culturais da distribuição 

desigual do acesso a computadores e internet com um destaque para a faixa etária, 

pois sua importância aumenta nos setores mais jovens (SORJ; GUEDES, 2005). 

 O fato da maioria dos egressos serem solteiros e do baixo percentual de 

filhos pode ser em decorrência do índice de jovens. De acordo com a Síntese de 

Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 

base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), grande parte dos 

casais atualmente está optando por não ter filhos. O comportamento social das 

mulheres, sexo predominante na enfermagem, também tem passado por várias 

mudanças, quanto mais escolarizada, possui menor numero de filhos, assim como 

sua crescente participação no mercado de trabalho e a contribuição no rendimento 

familiar (IBGE, 2007). 

Com relação ao salário, vários estudos de enfermeiros egressos relatam 

uma faixa salarial entre nove e dez salários mínimos (CARRIJO; BEZERRA; 

MUNARI, et al., 2002; CARDOSO; MORIYA, 2002; SOUZA; MIYADAHIRA, 2000). 

Estudo realizado na cidade de Aracaju mostrou uma variação de faixa salarial de 

<R$500,00 até R$ 3.500,00 entre os enfermeiros (BATISTA; VIEIRA; CARDOSO, et 

al., 2005).  

Uma pesquisa sobre estimativas do número de salários mínimos atribuídos a 

cada profissão em função do prestígio profissional que cada uma delas possuía, a 

profissão de médico recebeu maior número de salários mínimos, enquanto a de 

enfermeiro os menores números de salários mínimos (SOUSA; SILVA, 2000). 

Normalmente, o salário inicial de um Enfermeiro gira em torno de R$ 

1.300,00 a R$ 3.000,00 para uma jornada de 30 a 40 horas semanais. É o que 

percebemos ao verificar editais para concursos na área. Em 2012, a Prefeitura de 

Goiânia abriu concurso para enfermeiros, e a remuneração inicial para o profissional 

de enfermagem foi de R$ 1.949,74. Em 2012, várias prefeituras do interior abriram 

concurso para enfermeiros como as cidades de Abadiânia, Firminópolis, São Luis de 

Montes Belos, Taquaral de Goiás cujos salários oferecidos variavam entre R$ 

1.300,00 a R$ 2.545,00.  

Quanto à característica da instituição formadora de nível médio predominou 

a escola privada. O estudo de egressos da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo do período 1980 a 1981 mostra o contrário, pois, 70,6% estudaram em 
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escola pública e apenas 29,4% em escolas privadas (MOTA; VIANA; TAKASHI, et 

al. 2010). 

Vale salientar que existem diferenças entre escola pública e privada no 

Brasil é considerável. A diferença maior é que a escola particular é gerida pela 

iniciativa privada com base na pressão do mercado e dos pais dos alunos, o que 

torna seu desempenho, mais elevado (DEMO, 2007). Uma análise publicada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

comparando escola pública e particular, sugere que a escola particular é superior a 

escola pública, principalmente devido a gestão privada; à pressão dos pais; e por 

tratarem com alunos mais ricos (INEP, 2007). 

A partir dessa análise podemos inferir que provavelmente, os egressos em 

enfermagem que fizeram o ensino médio predominantemente em instituições 

privadas tiveram maior oportunidade de inserção no Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás com (57,5%). 

A adoção de cotas, nas universidades públicas proposta pelo MEC, já é 

realidade devido a pouca representação de egressos advindos das instituições 

públicas de ensino médio nas universidades federais, e que estaria ligada a má 

qualidade desse ensino (ANJOS; RIBEIRO; SILVA, 2007). Porém os egressos que 

participaram desse estudo não participaram dessa realidade de cotas, visto que a 

Universidade Federal de Goiás UFG passou a adotar, além do sistema universal, as 

cotas sociais e étnico/raciais como um critério de seleção em seu vestibular, apenas 

a partir do ano de 2009. 

A migração de profissionais de enfermagem atualmente é considerada um 

tema importante e colocado em pauta como um fenômeno social complexo, no 

contexto da globalização. O processo migratório de recursos humanos em saúde já 

vinha sendo relatado na década de 90 e não ocorrem tão somente em países em 

desenvolvimento para países centrais, mas tendem também de zonas rurais para 

centros urbanos (VARELLA; PIERANTONI, 2007).  

O estudo anterior realizado na mesma instituição mostra que durante o curso 

21 (51,2%) dos egressos residiam em Goiânia, 16(38,8%) no interior de Goiás e 

quatro (9,9%) no interior de outros estados (CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et 

al.,2002). Após a formação, 14 (34,1%) dos egressos permaneceram na capital; 23 

(56,1%) foram para o interior de Goiás, mostrando uma inversão do atual resultado. 
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A justificativa para a maioria dos egressos residirem em Goiânia e interior, 

antes de ingressarem no Curso de Graduação em Enfermagem da FEN-UFG 

acreditamos ser devido à localização dessa instituição de ensino na capital do 

estado de Goiás – Goiânia. Somente a partir do ano de 2010, o curso de graduação 

em enfermagem na UFG também foi criado em outras cidades do interior, Catalão e 

Jataí. Em 2006 também houve a criação do curso de enfermagem na Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) na cidade de Ceres. 

Goiânia possui 1.302.001 habitantes, de acordo com o CENSO 2010 do 

IBGE, e o fato de grande parte dos egressos residirem no interior de Goiás pode ser 

um representativo da Região Metropolitana de Goiânia com 2.172.497 habitantes, o 

que a torna essa região a décima mais populosa do país, sendo formada pelos 

municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianira, Guapó, 

Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antonio de Goiás, Senador 

Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade (IBGE, 2010; PNUD, 2000). 

A quebra de barreiras local reconfigurou o fluxo de trabalhadores de saúde. 

Sendo importante lembrar que na década de 90, um dos fatores que favoreceu a 

migração de profissionais de enfermagem foi à criação da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), porém essa área já se encontra preenchida em sua grande parte por 

profissionais. Evidenciando a cidade de Goiânia, o profissional de enfermagem para 

trabalhar na ESF, além de ter que ser aprovado em concurso público para 

enfermeiro deve passar por uma seleção interna para assumir o cargo. 

Essa movimentação local dos profissionais de saúde vem sendo gerada 

particularmente pelo novo plano social e nas escolhas demandadas pela nova 

economia e seus produtos e processos envolvem um contínuo de insegurança 

quanto ao mercado, ao emprego, à renda, à contratação, às competências e à 

representação do próprio trabalho, entre outras (VARELLA; PIERANTONI, 2007). 

Até mesmo a migração internacional não é um fenômeno recente, sendo 

lembrada quando os europeus buscavam melhores condições de trabalho na 

América (VIEIRA, 1998). A oferta de postos de trabalho mais atrativos e mais bem 

remunerados tem sido apontada como elemento especialmente motivador destes 

movimentos emigratório (VARELLA; PIERANTONI, 2007).  

Percebemos também uma emigração desses egressos de enfermagem após 

a conclusão do curso principalmente para Goiânia e outros estados, o que pode 
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estar relacionado que esses egressos estão elegendo como preferência de destino, 

regiões brasileiras mais desenvolvidas e onde se concentra a equipe de 

enfermagem e as ofertas do sistema formador e do mercado de trabalho em saúde 

(VIEIRA; GARCIA; SILVA, 2006).  

No Brasil, e especialmente em Goiás não seria diferente, já que as 

transformações no mercado de trabalho e a busca de valorização tanto em relação 

ao salário, mas também em relação a profissão estão em alta. 

Estudo com egressos tiveram resultados semelhantes, pois (63,9%) de sua 

população tinham entre 20 e 24 anos de idade quando terminaram o Curso de 

Graduação em Enfermagem na Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro 

(CARDOSO; MORIYA, 2002). Outro estudo com egresso da Universidade Estadual 

de Londrina já apontou a predominância de egressos jovens, porém na faixa etária 

de 24 a 26 anos (65,5%) (SOUZA, 2000). Outro estudo realizado com egressos do 

Centro Universitário São Camilo, apontou a faixa de idade de 25 a 35 anos (SENNA, 

2000). 

Um estudo realizado a partir de um inquérito nacional do PNAD em 2003 

mostrou que a escolaridade adequada no ensino superior, está na faixa etária dos 

18 a 24 anos, consistentemente com as estatísticas internacionais, o que permite a 

comparação das informações obtidas (ANDRADE; YAHN; DACHS, 2007). 

Os egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás estão dentro do parâmetro de idade considerado adequado e por 

sua vez ingressando cada vez mais jovens no mercado de trabalho. 

Percebe-se um crescimento progressivo de participantes na pesquisa 

conforme o passar dos anos de conclusão do Curso de Graduação da FEN-UFG. 

Este fato gera duas opiniões: a primeira é que quanto mais tempo esse egresso tem 

de formado mais difícil sua localização, pois até mesmo com a ajuda de outros 

egressos por meio da técnica de Snowball, muitos não foram localizados. Por mais 

que passem os anos o vinculo da faculdade nem sempre perdura.  

A segunda opinião ao se fazer um breve histórico de anos desde que se 

formou a primeira turma de egressos há 32 anos, e que seguindo o pensamento 

lógico que na época de sua formatura teriam uma idade média de 23 anos que 

somados aos 32 anos de formatura, teriam hoje, por volta de seus 56 anos de idade, 

muitos se aposentaram ou estão se aposentando e o fato de predomínio da internet 

voltado à população mais jovem.  
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Alguns estudos apontam que os jovens priorizam o acesso de informações 

pela Internet (Johnson, 2006).  

No gráfico abaixo apresentamos a distribuição dos egressos segundo a faixa 

etária. 

  

FIGURA 1 – Distribuição segundo a idade (em anos) dos egressos do Curso 
de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), 
formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012.  

 

Os egressos entrevistados se formaram entre os anos de 1979 a 2010. Na 

figura 2 apresentamos a distribuição dos egressos segundo a década em que se 

formaram. 

 

  

FIGURA 2 – Distribuição segundo o ano de formação dos egressos do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás (n=221), formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012.  
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O tempo de formado variou de 1 a 32 anos (média de 8,29 anos com desvio-

padrão de 7,79 anos e mediana de cinco anos). 

 

5.2 O MERCADO DE TRABALHO E A PRÁTICA PROFISSIONAL DOS 

EGRESSOS 

A trajetória dos egressos para inserção no mercado de trabalho o vínculo 

empregatício, as condições de trabalho, a relação entre a sua prática profissional 

com a realidade e a renda profissional são evidenciados neste estudo. 

Quanto à situação formal de trabalho dos 221 egressos investigados, 

178(80,5%) se encontravam ativos e trabalhando como enfermeiros, 13(5,9%) estão 

ativos, mas não trabalham na área da enfermagem, 15(6,8%) são bolsistas de 

programas de pós-graduação do tipo residência e mestrado e 15(6,8%) estão 

desempregados. 

Dos egressos que estão inseridos no mercado de trabalho, a maioria 

171(77,4%) referiu que não tiveram dificuldade para encontrar emprego na 

enfermagem, ao contrário de 50(22,6%) que encontraram dificuldades para 

adentrarem no mercado de trabalho da enfermagem. 

Com relação ao tipo de vínculo empregatício dos egressos, 148(67%) 

possuem vínculo público, 43(19,5%) privado e 30(13,6%) não possui nenhum tipo de 

vínculo empregatício. Com relação ao tipo de vínculo empregatício dos egressos 

deste estudo, está em semelhante com os estudos de egressos realizado em 2002 

em que 47,7% dos egressos de enfermagem estão inseridos na rede pública 

(CARDOSO; MORIYA, 2002). Atualmente devido às dificuldades do mercado de 

trabalho que geram alta competitividade e instabilidade, cada vez mais pessoas 

estão se qualificando, enfrentando cursos específicos para almejarem o emprego 

público. 

Sobre a carga semanal de trabalho, 103(46,6%) dos egressos cumpriam 40 

horas ou mais, 92(41,6%) entre 20 e 40 horas, 11 (5%) fazem menos de 20 horas e 

15(6,8%) não estão trabalhando.  

Quanto à enfermagem ser a principal fonte de renda, a maioria dos egressos 

185(83,7%) respondeu afirmativamente, 8(3,6%) tem outra fonte de renda, 15(6,8%) 

não tem possui nenhuma fonte de renda e 13(5,9%) não trabalham na enfermagem.  
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Sobre a provisão financeira do egresso no contexto familiar, 157(71%) não 

se constitui como principal provedor familiar, 64(29%) se constitui como principal 

provedor na família. 

Os egressos que estavam inseridos no mercado de trabalho da enfermagem 

desenvolviam atividades variadas como demonstrado na Tabela 2.  

 
TABELA 2 – Atividades desempenhadas pelos egressos do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), formados entre 1979 a 2010 
Goiânia-GO, 2012. 

Atividade enfermagem n % 

Assistência 92 41,6 
Gerência 49 22,2 
Docência 37 16,7 
Estudante de pós-graduação 15 6,8 
Não trabalha 15 6,8 
Não trabalha na área da enfermagem 13 5,9 

Total 221 100,0 

 

Entre as atividades desempenhadas pelos egressos no contexto da 

enfermagem nas instituições de saúde e ensino predomina a assistência com 

92(41,6%), seguido de 49(22,2%) que atuam na gerência de enfermagem. 

Em relação à influência da prática profissional e problemas de saúde do 

trabalhador, 188(85,1%) não apresentaram nenhum problema que dificultasse suas 

atividades na enfermagem, 20(9%) tiveram problemas de saúde que impossibilitou 

exercer atividades práticas relacionadas à enfermagem e 13(5,9%) não estão 

empregados. 

Na atualidade, os enfermeiros vêm enfrentando um mercado de trabalho de 

mudanças significativas, pois com o aumento dos cursos de graduação, gerou-se 

mudanças nos critérios de recrutamento e seleção, com uma maior defasagem 

salarial e principalmente se obteve uma baixa oferta de postos de trabalho na área 

de saúde. No entanto, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros 

como a oferta de trabalho, a insatisfação salarial e o estresse, a grande maioria 

ainda exerce a profissão de enfermagem e devem ser estimulados a buscar 

melhores condições de trabalho e a valorização profissional. 

A opinião de profissionais de enfermagem a cerca de sua admissão, 

permanência e abandono da profissão, concluiu que o salário, flexibilidade de 

horários e melhores condições ambientais favoreciam o retorno dos profissionais 

que abandonaram a profissão (MOORE; SINGH; TUM, 1983). Outro estudo com 

egressos da Universidade de Glasgow relata os mesmos motivos para a 
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permanência dos enfermeiros na profissão, mesmo diante da insatisfação com as 

condições de trabalho e salário (SMITH, 1993). 

As melhorias do mercado de trabalho para os bolsistas de pós-graduação, 

pois, o aprendizado contínuo é condição necessária para o desenvolvimento 

profissional, direcionado à busca da competência pessoal, profissional e social 

(PASCHOAL; MONTAVANI; MEIER, 2007). O aprimoramento também é 

característica essencial de destaque no mercado de trabalho e contribui para que o 

profissional se torne cada vez mais valorizado. 

O Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) que pesquisa os vínculos formais de emprego nos 

estabelecimentos aponta que em 2009, o montante de vínculos empregatícios no 

país atingiu a marca de 61 milhões, dos quais 41 milhões encontravam-se na 

situação de ativos. A geração de emprego mostra que a expansão no mercado de 

trabalho em 2009 não está restrita a um determinado setor, mas estendeu-se por 

todo o território nacional e inclui a área de saúde (MINISTÉRIO DO EMPREGO E 

TRABALHO, 2011b). 

A população economicamente ativa em junho de 2011 foi estimada em 23,9 

milhões de pessoas, sendo a população ocupada estimada em 22,4 milhões de 

pessoas e o número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor 

privado, de 10,8 milhões e a taxa de desocupação estimada em 6,2% (IBGE, 2011). 

Apesar da existência de vários bancos de informação que mostram dados 

sobre desemprego, esse tipo de estudo ainda é pouco explorado no Brasil. Porém, o 

conhecimento da estrutura do desemprego permite identificar fatores como nível 

educacional, qualificação profissional e experiência no mercado de trabalho, que 

determinam o desemprego, assim como fatores determinantes do desemprego, 

mecanismos que levam a sua ocorrência, e a criação de políticas que sejam 

capazes de reduzir o desemprego de forma eficaz (BARROS; CAMARGO; 

MENDONÇA, 1997). 

Seguindo dados do PNAD, entre 1995 e 2002, houve um crescimento de 

empregos públicos no país de 1,55%, quando a média anual de 2003 a 2007 foi de 

3,63%. Pode-se concluir que a expansão do emprego público apenas acompanhou o 

dinamismo da economia e seus efeitos positivos sobre o mercado de trabalho 

brasileiro (PESSOA; MATTOS; BRITTO; FIGUEIREDO, 2009). Os dados do PNAD 

vêm reforçar o grande número de egressos com vínculo público. 
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O desemprego faz com que os trabalhadores se submetam a regimes de 

trabalho precários (ELIAS; NAVARRO, 2006). Na enfermagem, o trabalho é 

organizado em escalas de plantão, levando a acumulação de até três escalas de 

trabalho em diferentes locais, no intuito de complementação da renda o que resulta 

no aumento da jornada de trabalho. Na maioria dos casos, os servidores assumem 

uma jornada de trabalho de 40 horas semanais ou 144 horas mensais, porém, as 

horas efetivamente trabalhadas podem chegar a 80 ou até 120 horas semanais 

(VERAS, 2003). 

O aumento da jornada de trabalho acaba por interferir nas relações 

familiares e na vida particular dos trabalhadores da enfermagem em virtude da 

redução do tempo livre (MEDEIROS; RIBEIRO; VERAS, 2006). 

Existe na Câmara o Projeto de Lei 794/07, que estabelece uma jornada de 

trabalho de até seis horas diárias ou 30 horas semanais para a equipe de 

enfermagem, porém o projeto ainda está em processo de tramitação (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011).  

A função do provedor familiar é essencial para a sobrevivência da família 

alem de garantir a liderança familiar (AVILA, 2002). Um estudo internacional conclui 

que as esposas assumem a função de provedora familiar quando o nível de 

formação delas é mais elevado (WINKLER; MCBRIDE; ANDREWS, 2005). 

Alguns estudos também relatarem que em média, as mulheres têm renda 

inferior à dos homens, em virtude, principalmente, da discriminação no mercado de 

trabalho e da inserção das mulheres em atividades de menor remuneração (LEME; 

WAJNMAN, 2001). Vários autores relatam que apesar de evidências quanto as 

mulheres serem provedoras da família, as pesquisas continuam apontando, os 

homens como os principais responsáveis pelo orçamento familiar (MARRI; 

WAJNMAN, 2007). O que fica evidente em nosso estudo sobre egressos que 71% 

da distribuição dos enfermeiros egressos não se constituírem como principal 

provedor de renda familiar. 

A enfermagem, como atividade humana, possui diferentes modos de atuar 

que constituem o conhecimento, o saber em que se baseia sua prestação de serviço 

à sociedade. Mas, apesar do desgaste físico e emocional, a baixa remuneração e o 

desprestígio social associados a enfermagem, percebemos que estes ainda 

continuam a exercer a profissão (ANDRADE, 2007; MARZIALE, 2001).  
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As atividades do enfermeiro no mercado de trabalho são bastante 

abrangentes, o que oportuniza o profissional escolher a área de trabalho de sua 

preferência como a docência, a gerência e outras. Verificou-se a predominância dos 

egressos na área da assistência em enfermagem, 41,6% e acredita-se ser pela 

amplitude do setor de saúde, e a maior oferta de emprego na área hospitalar 

pública. 

A assistência de enfermagem descreve a prática da enfermagem e se 

constitui como um processo específico de trabalho, que demanda habilidades e 

competências através de um atendimento individualizado e de forma sistematizada 

(CUNHA; BARROS, 2005).  

A enfermagem executa basicamente quatro atividades que descrevem sua 

profissão: a assistência, a gerência, a docência e a pesquisa. No cotidiano de 

trabalho, estas atividades não poderiam ser praticadas separadamente, pois o uso 

conjunto dessas atividades é um fator importante para uma enfermagem segura e 

livre de riscos (SPAGNOL, 2005).  

A enfermagem compreende o assistir, cuidar, pesquisar e educar, sendo 

este último um dos principais papéis que o enfermeiro deve assumir. Isso pode 

justificar a inserção de muitos egressos na docência (LIMA; APPOLINÁRIO, 2011). 

Essa é uma tendência, mas que tem implicações diretas na qualidade da formação 

visto que para o enfermeiro assumir o papel de professor ele precisa possuir 

conhecimento na área específica, assim como entender o funcionamento do 

processo educativo. A formação pedagógica para o docente é primordial para 

colocar em pauta o processo ensino-aprendizagem na formação de novos 

profissionais (PIMENTA, 2005; CHAKUR, 2001). 

 Os docentes das universidades, assim como os de outros níveis escolares, 

estão sujeitos a grandes exigências em termos de produção científica, acadêmica, 

de gestão, entre outras. Além de permanentemente ser alvo crítico, desde o 

ingresso na carreira, por meio de avaliações, para manter-se atualizado e 

competitivo (MULATO; BUENO; FRANCO, 2010). 

A pós-graduação em Enfermagem no Brasil vem crescendo nos últimos 

anos e tem contribuído para melhorar a qualificação dos enfermeiros (PIMENTEL; 

MOTA; KIMURA, 2007). A pós-graduação no Brasil e concluem que representa um 

dos setores mais bem sucedidos e um motivo para se comemorar uma conquista, 
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além de se constituir num espaço de prática que possibilita o desenvolvimento para 

a construção de conhecimentos (DURHAN; GUSSO, 1991). 

Nos diversos serviços de saúde, a gerência em enfermagem também é outra 

função que tem assumido fundamental importância na articulação entre profissionais 

diversos, na organização do trabalho e da equipe para atender as necessidades do 

cliente (SPAGNOL, 2005). A gerência em enfermagem constitui um instrumento do 

processo de trabalho do enfermeiro para a efetivação de políticas determinantes do 

processo de organização de serviços de saúde e políticas sociais (MISHIMA; VILLA; 

SILVA, et al., 1997; MENDES, 1986). 

Em relação a problemas de saúde que possam dificultar a prática 

profissional 85,1% dos egressos não apresentou nenhum problema que dificultasse 

suas atividades na enfermagem. A saúde os profissionais de enfermagem é 

constantemente influenciada por agentes estressores relacionados ao trabalho, 

como o horário de trabalho com carga horária elevada, a insatisfação com a 

remuneração, problemas burocráticos, submissão, impotência, competitividade, 

cobrança, plantões, incompatibilidade entre afazeres (SECAF; RODRIGUES, 1998; 

SCHMIDT; DANTAS, 2006). 

O sofrimento advindo da profissão facilita o adoecimento e se manifestam 

em problemas psicológicos, licenças médicas, internações, uso de medicamentos 

contínuos dificultando a reinserção profissional e por fim levando a aposentadoria 

por invalidez (BRANT; GOMES, 2005). 

Existe relação entre a insatisfação, a saúde e o bem-estar do profissional 

visto que os profissionais insatisfeitos apresentam mais sintomas físicos, como 

problemas para dormir, dores estomacais, ansiedade e depressão do que os que 

estão satisfeitos (BEGLEY; CZAJKA, 1993; SPECTOR, 2005).  

 

5.3. O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS  

Os resultados indicam que os egressos entendem que necessitam de preparo 

adequado para atender as expectativas do mercado de trabalho. Com relação à 

busca de qualificação e aprimoramentos, a pós-graduação lato e strico sensu tem se 

tornado um item essencial para que estes egressos se destaquem na enfermagem, 

não apenas como bons profissionais, mas por prestarem um cuidado seguro. A 

Tabela 3 revela essa realidade.  
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TABELA 3 – Qualificação dos egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás (n=221), formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 

Pós Graduação 

Especialização 

n % 

109 49,3 
Mestrado 49 22,2 
Graduação 42 19,0 
Residência 13 5,9 
Doutorado 8 3,6 

Total 221 100,0 

 

Com relação ao aprimoramento profissional dos egressos, a maioria 

179(81%) possui algum tipo de especialização. 

A decisão de ingressar em um programa de educação continuada é 

fortemente influenciada por uma combinação de fatores pessoais e profissionais. 

Esses fatores incluem sentimentos de realização e sucesso pessoal percebida, 

autoestima, competência, compromisso profissional, a família, bem como melhoria 

financeira (DELANEY; PISCOPO, 2004). 

O estudo com egressos da Universidade Estadual de Londrina obteve 54,5% 

dos egressos com alguma especialização; e apenas um (1,8%) mestrado (SOUZA; 

MIYADAHIRA, 2000).  

Já o estudo com egressos de enfermagem da Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro analisando dados relacionados ao aprimoramento dos egressos 

encontraram 63% que tinham realizado algum tipo de pós-graduação (CARDOSO; 

MORIYA, 2002).  

Em relação ao desenvolvimento profissional do estudo anterior realizado na 

FEN/UFG, 68,3% dos egressos tinham especialização e 7,3% o mestrado 

(CARRIJO; BEZERRA; MUNARI, et al., 2002). 

A pós-graduação brasileira tem crescido significativamente nos últimos anos, 

adquirindo uma posição de destaque no sistema de ensino superior. Verifica-se que 

estas mudanças estão intimamente relacionadas com o momento de mudanças 

políticas e organizacionais (GARBIN; AZEVEDO; SILVA, at al., 2010). 

Para a enfermagem, a pós-graduação promove o pensamento crítico e 

independente, assim como a capacidade de sintetizar grandes quantidades de 

informação (PLUNKETT; IWASIW; KERR, 2010). 

Pesquisas mostram um aumento da demanda de candidatos aos cursos de 

especialização, o que pode contribuir para a formação de uma ampla rede de ensino 
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de pós-graduação Lato Sensu em enfermagem, principalmente no âmbito privado 

(BARBOSA; ALMEIDA FILHO; SANTOS, et al., 2011). 

Entre os egressos da FEN/UFG foi possível identificar a busca pela pós-

graduação stricto sensu que pode ser em decorrência da formação acadêmica 

recebida, com foco nas evidências científicas por meio de pesquisas. Ao contrário de 

outras realidades.  

Acredita-se que a maioria dos egressos pesquisados buscou qualificação 

profissional com a finalidade de obter destaque no mercado de trabalho.  

Na enfermagem, assim como em outras profissões, a busca pelo processo 

de educação continuada, dentre eles a especialização, tem como principal objetivo a 

qualificação para fortalecer a formação e a aquisição de competências para a prática 

na enfermagem, tornando-se assim, competitivo no mercado de trabalho, 

A participação em eventos científicos e cursos de aprimoramento permitem 

ao profissional, o acompanhamento das mudanças que ocorrem na profissão, 

visando mantê-lo atualizado, aceitar essas mudanças e aplicá-las no seu trabalho 

(DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999). 

Quanto à participação dos egressos em programas de aprimoramento 

profissional, grande parte dos egressos 137(62%) participou de algum tipo de 

aprimoramento, mas não de forma satisfatória, conforme a Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Participação em programas de aprimoramento profissional dos egressos do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), formados entre 1979 a 
2010. Goiânia-GO, 2012. 

Aprimoramento profissional 
Sim, de forma satisfatória 

n % 

59 26,7 
Sim, mas não de forma satisfatória 137 62,0 
Não 25 11,3 

Total 221 100,0 

 

O recém-formado não é um produto acabado, de modo que deve ser 

orientado, desde o início da sua formação, a respeito da responsabilidade pelo 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, por meio de programas de educação 

continuada (BEZERRA, 2003) 

A enfermagem desempenha funções e atividades que vão desde ações 

assistenciais básicas e complexas à educação preventiva. Portanto, é importante a 

participação em processos educativos visando o desenvolvimento, de forma 

continuada (SILVA; SEIFFERT, 2009). 
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O aprimoramento e a constante atualização são compromissos que o 

egresso deve assumir para si mesmo, em busca da adequação às novas exigências 

do mercado de trabalho e para prestar uma assistência com qualidade (BEZERRA, 

2003; REIBNITZ; PRADO, 2003; MEYER; KRUSE, 2003).  

Os motivos apresentados pelos egressos que dificultam o seu 

aprimoramento estão demonstrados na Tabela 5. 

 
 
TABELA 5 – Motivos que dificultam o aprimoramento profissional segundo dos egressos do Curso 
de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), formados entre 1979 a 
2010. Goiânia-GO, 2012. 

Motivos                 n                             % 

Alto custo dos eventos científicos Sim 116 52,5 

 Não 105 47,5 

Alto custo dos livros e periódicos Sim 42 19,0 

 Não 179 81,0 

Falta de programas de treinamento 
no local de trabalho 

Sim 34 15,4 

 Não 187 84,6 

Falta de apoio institucional Sim 53 24,0 

 Não 168 76,0 

Falta de tempo Sim 119 53,8 

 Não 102 46,2 

Encargos familiares Sim 53 24,0 

 Não 168 76,0 

Dificuldade acesso computador Sim 4 1,8 

 Não 217 98,2 

Outros* Sim 17 7,7 

 Não 204 92,3 

Total  221 100,0 

Outros*: Baixo salário, desemprego, desestímulo, desmotivação, dificuldade de acesso por morar no interior, 

localização geográfica, não trabalhar na profissão de enfermagem. 

 

Com relação aos motivos que se destacaram como dificultadores da 

participação dos egressos em atividades de aprimoramento o motivo que mais se 

destacou foi a falta de tempo 119(53,8%), seguido do alto custo de eventos 

116(52,5%).  

Resultados semelhantes foram evidenciados no estudo realizado em Sobral 

no estado do Ceará, com gerentes da Estratégia Saúde da Família revelou como 

principais dificuldades para o aprimoramento o alto custo dos eventos científicos, 

alto custo dos livros e revistas científicas, encargos familiares, falta de tempo e apoio 

institucional (XIMENES NETO; SAMPAIO, 2007). 
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O enfermeiro egresso mesmo diante de dificuldades que o impeça de 

participar de atividades de aprimoramento deve encontrar caminhos que 

complementem sua formação básica, e manter-se atualizado em tempo real face à 

acelerada disseminação do conhecimento, decorrente do desenvolvimento técnico-

científico (SOUZA; CRUZ; STEFANELLI, 2007). Deve ser capaz de investir no seu 

autoconhecimento, além de ter algumas características como agilidade, criatividade 

além de outras habilidades para se destacar no mercado (ESPERIDIÃO, 2001). 

 

5.4. A SATISFAÇÃO DOS EGRESSOS  

A gestão dos serviços nas instituições formadoras e de saúde tem priorizado 

a satisfação dos usuários como uma ferramenta de qualidade na prestação dos 

serviços, partindo do pressuposto de que a eficácia nos processos de ensino-

aprendizagem/atendimento só terá êxito se estiver a serviço da população envolvida. 

A satisfação pode ser entendida como o sentimento de prazer ou 

desapontamento decorrente do desempenho esperado em relação a expectativa do 

indivíduo (MALDANER; ZANON, 2001). 

Quanto à satisfação, os egressos deste estudo revelaram seus sentimentos 

que serão apresentados sob os aspectos a seguir.   

 

5.4.1 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A satisfação com a formação está fortemente ligada a experiência 

profissional, ao envolvimento institucional e a estabilidade adquirida (FORMIGA; 

GERMANO; VILAR; DANTAS, 2002).  

A Figura 3 mostra a satisfação dos egressos da FEN/UFG com relação a 

sua formação. 
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FIGURA 3 – Satisfação com a formação segundo dos egressos do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), 
formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 
 
 

Quanto à satisfação com a formação na FEN-UFG, 186(84,1%) dos 

egressos a consideraram dentro dos parâmetros de satisfatório. A satisfação dos 

egressos pode estar sendo atendida em função do modelo de formação, na qual 

mas necessidades pertinentes ao curso relaciona-se diretamente com o que é 

esperado no contexto da prática profissional e mercado de trabalho. 

Estudo com enfermeiras hospitalares da década de 80; revelou insatisfação 

do ponto de vista pessoal e profissional com a falta de perspectivas de ascensão e 

percepção da profissão. O mesmo não ocorreu com o enfermeiro formado nos anos 

90, sujeito da reformulação curricular que já possuía um perfil profissional definido, 

bem como suas competências gerais e específicas (MARTINS; KOBAYASHI; 

AYOUB; LEITE, 2006). 

O processo de redirecionamento na formação dos profissionais de 

enfermagem deve estar voltado para as transformações ocorridas na atualidade. 

Com isso, é esperado que a formação esteja integrada à realidade dos egressos e 

que esta incorpore os aspectos reais do século vigente (RODRIGUES; MENDES 

SOBRINHO, 2007). 

Durante o processo de formação em que o egresso encontra-se em uma 

fase de aquisição de conhecimentos, se ele gosta do que faz, esse processo terá 

uma estrutura reforçada, e por sua vez acompanhada de um nível adequado de 

satisfação. 
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 5.4.2 O SALÁRIO OFERECIDO PELA PROFISSÃO 

A satisfação no trabalho é considerada um dos indicadores de qualidade de 

vida no trabalho e o salário é um dos componentes que a integram e a influenciam 

(LINO, 2004).  

O salário é um aspecto de fundamental importância para aos egressos do 

curso de enfermagem da FEN/UFG, uma vez que é um fator que influencia na 

qualidade final da assistência de enfermagem, assim como na satisfação pessoal 

desse trabalhador, como mostra a Figura 4. 

 

 
FIGURA 4 – Satisfação com o salário segundo dos egressos do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (n=221), 
formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 
 

 

Em relação à satisfação com o salário oferecido na área de enfermagem, 

158(71,5%) dos egressos se enquadram dentro da classe de insatisfeitos. 

Sobre qualidade de vida no trabalho de profissionais de enfermagem de 

quatro hospitais de Londrina no Paraná apontou os baixos salários da categoria 

como uma das causas de maior insatisfação (SCHMIDT; DANTAS, 2006). Por isso, 

a maioria dos trabalhadores da enfermagem é obrigada a optar por mais de um 

vinculo empregatício e como consequência permanecerem no ambiente dos 

serviços de saúde a maior parte do tempo de suas vidas produtivas. Essa situação 

leva ao aumento do período de exposição aos riscos existentes nesses locais, 

podendo haver prejuízo para sua qualidade de vida. 

Já sobre a satisfação de enfermeiros de uma unidade de saúde, 84,6% dos 

profissionais estava insatisfeito com o salário e as justificativas foram semelhantes: 
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salário não atende às necessidades pessoais e profissionais, inadequado com 

realidade capitalista e, além do mais, consideram este valor incompatível para as 

atribuições, além da carga horária exaustiva (BATISTA; VIEIRA; CARDOSO, et al., 

2005). 

Pesquisa sobre a satisfação no trabalho de uma equipe de enfermagem de 

uma UTI-adulto que destacou a remuneração como o principal motivo de 

insatisfação (MATSUDA; ÉVORA, 2003).  

Profissionais de Açores mostrou que os mesmos estavam parcialmente 

satisfeitos com o trabalho em equipe, com a relação enfermeiro paciente, com a 

cultura organizacional e com as condições de trabalho, mas, insatisfeitos com a 

renumeração profissional (ANDRÉ; NEVES, 2001). 

A insatisfação com o salário é um problema generalizado no âmbito da 

enfermagem, visto que a demanda e a complexidade dos serviços além do 

reconhecimento desse trabalhador, o que desmotiva o exercício da profissão 

(CARVALHO; LOPES, 2006). 

 

5.4.3 A PROFISSÃO  

A escolha da profissão é uma opção do próprio individuo e para que isso se 

faz necessário conhecimento dos aspectos inerentes à carreira e função a ser 

desempenhada na vida profissional.  

Neste sentido, a eficiência e o bom desempenho profissional de enfermagem 

é um grande influenciador para essa da mesma profissão. Isso pode ser 

demonstrado pelo grau de satisfação dos egressos com a profissão conforme a 

Figura 5. 
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FIGURA 5 – Satisfação com a escolha da profissão segundo dos egressos do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 
(n=221), formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 
 
 

Ao serem questionados sobre a escolha da mesma profissão, 133(60,1%) 

responderam que escolheriam novamente a profissão de enfermeiro. 

No estudo de 2002 com egressos, 59% dos egressos optaram pela 

enfermagem como profissão, mesmo considerando ser pouco valorizada 

(CARDOSO; MORIYA, 2002). 

Mais recentemente, pesquisas que tentavam evidenciar os motivos de 

escolha de um curso de graduação revelam que os principais motivos de escolha 

são os referentes ao mercado de trabalho, à profissão, aos familiares e outras 

pessoas, à área do conhecimento e ao processo educacional (BIASE, 2008). Isso 

pode ter influenciado os egressos deste estudo na reafirmação da escolha da 

enfermagem como profissão. 

A orientação da carreira supõe fazer escolhas e até mesmo repetir a mesma 

escolha vem do planejar e estabelecer metas; não se liga a uma ação, em especial, 

mas àquelas que são importantes para o desenvolvimento da carreira (SOARES, 

2000). 

A escolha de uma profissão não significa sucesso, para isso é preciso definir 

objetivos, adquirir conhecimentos necessários, ter dedicação e trabalhar ativamente 

para seu alcance. Estas são ações básicas para quem quer encaminhar bem sua 

carreira. 
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Os principais eixos da satisfação com a carreira são o sucesso profissional e 

o salário, o que justifica a satisfação dos egressos da FEN/UFG com a satisfação 

profissional conforme mostra a Figura 6.  

 

 
FIGURA 6 – Satisfação como sucesso profissional segundo os egressos do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 
(n=221), formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 
 
 

Quando indagados sobre a satisfação com o sucesso profissional, 

144(65,2%) dos egressos se consideram bem sucedidos. 

A carreira é a ocupação de uma pessoa ao longo de sua vida profissional e 

vem acompanhada pelo desenvolvimento profissional, cargos mais elevados e 

complexos (CHIAVENATO, 2004). 

Considerar-se bem sucedido profissionalmente é um ponto importante, e o 

domínio de conhecimentos gerais e específicos da área de atuação, é o meio para o 

desenvolvimento e atualização continuada no campo de prática (ARAÚJO, 2006).  

Quanto à relação do estresse com a profissão de enfermeiro, os egressos se 

expressaram conforme mostra a Figura 7.  
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FIGURA 7 – Opinião sobre o estresse profissional, segundo egressos do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 
(n=221), formado entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 
 
 

Dos 221 egressos que opinaram sobre o estresse da profissão, 191(86,4%) 

acreditam que a enfermagem é uma profissão estressante. 

O estresse é definido como o resultado de qualquer origem sobre o corpo, 

podendo ser de efeito mental, emocional e físico. Tem sido associado a sensações 

de desconforto, e visualizado como algo negativo que traz malefícios no 

desempenho global do indivíduo (STACCIARINI; TROCOLI, 2001; SELYE, 1956). 

O estresse dos egressos deste estudo pode está relacionado com a 

satisfação com a profissão e os duplos vínculos empregatícios. Isso foi relatado em 

estudo recente que cita o estresse como fator comum na área de saúde e 

relacionado diretamente com a satisfação na profissional. O estresse se configura 

como foco de interesse de várias pesquisas em diversas áreas do conhecimento, 

entre as quais se destaca a área da saúde (SILVA; CHIQUITO; ANDRADE; BRITO; 

CAMELO, 2011). 

A vulnerabilidade dos indivíduos ao estresse depende da sua habilidade 

para lidar com os eventos estressores. O estresse vem acompanhado por 

sentimentos de tensão, nervosismo, ansiedade, medo ou até mesmo sentimento de 

ameaça (BARSTOW, 1980).  

Hoje existe uma preocupação com o estresse ocupacional e, a enfermagem 

possui características que a torna suscetível ao fenômeno do estresse ocupacional, 

podendo gerar problemas físicos e mentais como hipertensão, úlcera, depressão 
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além de influenciar na satisfação e prejudicar o trabalho em equipe (HOLT, 1993; 

COOPER, 1993; MORAES; SWAN; COOPER, 1993). 

Em um estudo realizado com 33 enfermeiros de um hospital de oncologia 

pediátrica de Campinas, 70,84% dos profissionais apresentaram estresse (PAFARO; 

MARTINO, 2004). A enfermagem também foi classificada pela Health Education 

Authority, como a quarta profissão mais estressante (COOPER; MITCHEL, 1990). 

Dentre os principais fatores de estresse na enfermagem se destacam: o número 

reduzido de enfermeiros na equipe, salários insatisfatórios, maior competitividade no 

mercado de trabalho, desemprego e sobrecarga de trabalho. 

Devem ser estimulados novas estudos relacionados à profissão de 

enfermagem no intuito de ajudar a compreender os problemas enfrentados pela 

profissão e gerar a elaboração de intervenções e busca de soluções. 

 

5.5 FATORES ASSOCIADOS AO TRABALHO NA ÁREA DA ENFERMAGEM, À 

SATISFAÇÃO COM A FORMAÇÃO E COM O SALÁRIO NA PROFISSÃO  

 

Atualmente a satisfação surge como um assunto, que tem sido objeto de 

vários estudos, pois uma pessoa satisfeita além de produtiva apresenta qualidade no 

desempenho profissional (MARTINEZ; PARAGUAY; LATORRE, 2004; 

GONÇALVES, 2007). 

As Tabelas 6, 7 e 8 mostram a análise univariada dos fatores associados a 

satisfação com a formação, com o salário e o trabalho na enfermagem. 
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TABELA 6 – Análise univariada da associação das variáveis de desfecho com a variável de 
exposição satisfação com a formação em 221 egressos do Curso de Graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás, formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 

Variáveis de exposição 

Satisfação com a 
formação OR IC 95% P 

Sim Não 

Sexo      

Masculino 11 1 2,13 0,26-17,10 0,696 

Feminino 175 34    
      

Idade      

>= 31 anos  71 13 1,04 0,49-2,20 0,908 

Até 30 anos 115 22    
      

Idade quando formou      

Até 23 anos 61 5 2,92 1,08-7,92 0,028 

>=24 anos 125 30    
      

Fez pós graduação      

Sim 153 26 1,60 0,68-3,74 0,270 

Não 33 9    
      

Considera-se bem sucedido      

Sim 130 14 3,48 1,65-7,33 0,001 

Não 56 21    
      

Considera a profissão estressante      

Não 27 3 1,81 0,51-6,33 0,431 

Sim 159 32    
       

É o principal provedor familiar      

Sim 58 6 2,19 0,86-5,56 0,093 

Não 128 29    
      

Ano que terminou a graduação      

Ate 2008 140 31 0,39 0,13-1,17 0,084 

2009 e 2010 46 04    
      

Escolheria a mesma profissão      

Sim 125 8 6,91 2,96-16,12 0,000 

Não 61 27    
      

Atividade      

Assistência 78 14 1,08 0,51-2,26 0,831 

Outra 108 21    
      

Participação em eventos científicos      

Sim 166 30 1,38 0,48-3,97 0,562 

Não 20 5    
      

Carga horária semanal      

>=40 horas 88 15 1,19 0,57-2,48 0,628 

Mais de 40 horas 98 20    
      

Renda      

Mais de 5 salários 99 16 1,35 0,65-2,78 0,414 

Até 5 salário 87 19    
      

Trabalha no setor público      

Sim 126 22 1,24 0,58-2,63 0,573 

Não 60 13    
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Os fatores associados com a satisfação com a formação na enfermagem 

mostram que os egressos formados com até 23 anos tem 2,92 mais de chance de 

estarem satisfeitos com a formação do que egressos com idade superior (p<=0,028).     

Os egressos que se consideram enfermeiros bem sucedidos tem 3,48 vezes 

mais chance de estarem satisfeitos com a formação (p<= 0,001) e por sua vez os 

egressos que fariam o mesmo curso novamente tem 6,91 mais chances de estarem 

satisfeitos com a formação do que outros egressos (p<= 0,000). 

A satisfação é uma variável multifatorial onde os fatores freqüentemente 

estudados são relacionados a uma determinada natureza específica.  

Estudos acreditam que a satisfação mostra as atitudes positivas ou 

negativas das pessoas em relação a sua expectativa (MONJAMED, 2004). Já outros 

também relacionam a satisfação como uma combinação de vários fatores que faz 

com que as pessoas se sintam satisfeitas em um momento específico de sua vida 

(KHODA RAHIMI; TAHERI, 2006). A ênfase em fatores como status social e renda, 

são condições que levam à satisfação e uma das formas para alcançar esses 

desejos está relacionando ao emprego, carreira e o salário e, a partir desses fatores, 

uma associação significativa entre várias características desses egressos irão gerar 

hipóteses que podem ou não ser consideradas. 

É possível que os egressos que se formaram com idade até 23 anos tenham 

tido oportunidade de ingressar de forma mais precoce no mercado de trabalho, 

assim como tiveram tempo para adquirirem experiência mais cedo ao contrário das 

pessoas que terminaram o curso com uma idade mais avançada. Os egressos 

satisfeitos com sua formação têm uma probabilidade de estarem mais satisfeitos 

com o seu salário e por isso se consideram bem sucedidos. 
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TABELA 7 – Análise univariada da associação das variáveis de desfecho com a variável de 
exposição satisfação com o salário oferecido para a enfermagem de acordo com 221 egressos do 
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, formados entre 1979 a 
2010. Goiânia-GO, 2012. 

Variáveis de exposição 
Satisfação salário 

OR IC 95% P 
Sim (n)  Não (n) 

Sexo      

Masculino 4 8 1,27 0,36-4,38 0,462 

Feminino 59 150    
      

Idade      

>= 31 anos 31 53 1,91 1,05-3,47 0,030 

Até 30 anos 32 105    
      

Idade quando formou      

Até 23 anos 19 47 1,02 0,53-1,92 0,952 

>=24 anos 44 111    
      

Fez pós graduação      

Sim 57 122 2,80 1,11-7,03 0,023 

Não 6 36    
      

Principal provedor familiar      

Sim 18 46 0,97 0,51-1,85 0,936 

Não 45 112    
      

Ano que terminou a graduação      

Até 2008 53 118 1,79 0,83-3,86 0,130 

2009 e 2010 10 158    
      

Escolheria a mesma profissão      

Sim 43 90 1,62 0,87-3,01 0,122 

Não 20 68    
      

Tipo de atividade      

Assistência 34 58 2,02 1,11-3,65 0,019 

Outra 29 100    
      

Participação em eventos científicos      

Sim 56 140 1,02 0,40-2,59 0,952 

Não 7 18    
      

Carga horária semanal      

>= 40 horas 31 72 1,15 0,64-2,07 0,625 

Até 40 horas 32 86    
      

Renda (Salários Mínimos)      

Até 2 2 28 1   

2 -- 3 2 25 1,12   

3 -- 5 10 39 3,59   

5 -- 7 14 25 7,84   

7 -- 9 9 15 8,40   

Mais que 9 26 26 14,00 2 = 27,05* 0,000 
      

Satisfação com a formação      

Sim 59 127 3,60 1,21-10,66 0,015 

Não 4 31    
      

Trabalha no setor público      

Sim 50 98 2,35 1,18-4,69 0,013 

Não 13 60    

* Qui-quadrado de tendência 
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Os fatores associados com a satisfação com o salário na enfermagem que 

tiveram significância (p<=0,05) mostram que os egressos que tem idade >= 31 anos 

têm 1,91 vezes mais chance de estarem satisfeitos com o salário do que os com 

idade inferior. Assim como aqueles que trabalham na assistência têm 2,02 mais 

chances; os que fizeram pós-graduação têm 2,8 mais chances; os que estão 

satisfeitos com a renda tem 27,05 mais chances; aqueles que estão satisfeitos com 

a formação tem 3,6 vezes mais chances; assim como aqueles egressos que 

trabalham no setor público tem 2,35 têm mais de chances de estarem satisfeitos 

com o salário. 

A associação da satisfação com as variáveis sócio-demográficas demonstra 

uma tendência para as mulheres mostrarem maior insatisfação que os homens em 

relação à remuneração auferida (p < 0,1). Um estudo francês (1984) apresentava 

resultados coincidentes, em que as mulheres tendem a maior insatisfação em 

relação à remuneração e a outras características de uma forma geral.  

A satisfação quando associada à idade, também aumenta indo de encontro 

com o estudo em questão (SANTOS; SUSTELO, 2009). Porém, investigações 

mostra que no início da vida profissional os enfermeiros sentem alguma satisfação, e 

que esta tende a diminuir com a idade (DAVIS; NEWSTROM, 1992). Assim verifica-

se que as variáveis sócio-demográficas desses estudos não se associam a todas as 

dimensões da satisfação analisadas. 

O Núcleo de Apoio aos Estudos de Graduação (NAEG), um órgão de 

integração da Universidade de São Paulo, criado pela Resolução nº 3824, de 

24.05.9, mostrou que 20% dos enfermeiros abandonam a profissão devido à baixa 

remuneração e 58,8% estão insatisfeitos com a renda, mas continuam exercendo a 

profissão (SECAF; RODRIGUES, 1998). A desvalorização da enfermagem com o 

baixo salário leva o profissional a assumir mais de um emprego para manter 

condições dignas de vida (SANTOS, 1999). 

São inúmeros os fatores que influenciam na satisfação e que por sua vez 

afeta de forma diferente cada indivíduo (FERREIRA, 2006). Os principais problemas 

das condições de trabalho que levam a insatisfação são as remunerações 

acompanhadas pela oportunidade de carreira, horas de trabalho, descanso e férias, 

segurança, proteção à saúde, oportunidade de formação e educação continuada, 

organização do trabalho; participação na determinação das suas condições de 

trabalho e de vida; e em tudo que contribui para a satisfação no trabalho (MAURO; 
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VEIGA, 2008). Ou seja, verifica-se que os fatores que tiveram mais relação com a 

satisfação desses egressos foram aqueles que forneciam um estimulo além de 

características relacionadas ao salário como oportunidade de formação e demais 

características já evidenciadas. 

 
TABELA 8 – Análise univariada da associação das variáveis de desfecho com a variável de 
exposição trabalho na enfermagem para 221 egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás, formados entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 

Variáveis de exposição 
Trabalha na enfermagem 

OR IC 95% P 
Sim (n)  Não (n) 

Sexo      

Masculino 11 1 1,63 0,20-13,14 1,000 

Feminino 182 27    
      

Idade      

Até 30 anos 80 4 4,24 1,41-12,71 0,006 

>= 31 anos 113 24    
      

Idade quando formou      

Até 23 anos 60 6 1,65 0,63-4,28 0,297 

>=24 anos 130 22    
      

Satisfeito com a formação      

Sim 166 20 2,45 0,98-6,14 0,057 

Não 27 8    
      

Fez pós graduação      

Sim 168 11 10,38 4,36-24,71 0,000 

Não 25 17    
      

Considera a profissão estressante      

Sim 168 23 1,46 0,50-4,19 0,553 

Não 25 5    
      

Ano que terminou a graduação      

Ate 2008 156 15 3,65 1,60-8,33 0,001 

2009 e 2010 37 13    
      

Participação em eventos científicos      

Sim 176 20 4,14 1,58-10,80 0,006 

Não 17 8    
      

Carga horária semanal      

>= 40 horas 98 5 4,74 1,73-12,99 0,001 

Até 40 horas 95 23    

 

Os fatores associados com o trabalho na enfermagem e que foram 

significantes (p<=0,05) mostram que os egressos que formaram até o ano de 2008 

têm 3,65 vezes mais de chance de trabalharem na enfermagem do que quem 

formou depois, e quem tem até 30 anos tem 4,24 vezes mais de chance de trabalhar 

na enfermagem do que egressos com uma idade mais avançada, os egressos que 

tem pós-graduação tem 10,38 mais chances de estar trabalhando na enfermagem, 

quem participa de eventos científicos tem 4,24 mais chances, quem trabalha mais 

que 40 horas semanais tem 4,74 mais chances, os egressos satisfeitos com a 

formação tem 2,45 mais chances de trabalhar na enfermagem. 
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A satisfação no trabalho influencia a satisfação com a vida, por isso uma 

pode interferir na outra, assim como podem afetar, as relações sócio-familiares 

(MARTINEZ; PARAGUAY, 2004). 

É impossível ter ambientes de trabalho eficientes, principalmente na saúde, 

sem profissionais motivados e satisfeitos. Considerando os resultados de 

associação entre a variável de desfecho e as demais variáveis dependentes é 

recomendado o planejamento de ações melhorando a satisfação com o trabalho do 

pessoal de enfermagem, o que leva à satisfação dos pacientes e melhoria da saúde 

da qualidade do serviço. 

Se existir uma grande diferença entre aquilo que o trabalhador espera obter 

(expectativas) e aquilo que acaba por conseguir (os resultados ou recompensas), 

naturalmente ficam insatisfeito e desmotivado para novas tarefas. Neste sentido, 

quanto maiores forem às expectativas pessoais em relação ao trabalho 

(desenvolvimento pessoal, independência de espírito e ação), mais a insatisfação 

assume fortes conseqüências (FONTES, 2009). 

 

5.6 PREVALÊNCIA DA SATISFAÇÃO COM A FORMAÇÃO, COM O SALÁRIO E 

O TRABALHO NA ENFERMAGEM  

A satisfação dos profissionais de saúde ganha relevância sendo importante 

elemento da qualidade dos serviços oferecidos à população. 

O trabalho na enfermagem possui uma essência e especificidade no cuidado 

ao ser humano, na família ou na comunidade e se responsabiliza, pelo conforto, 

acolhimento e bem estar dos pacientes, seja prestando o cuidado, seja coordenando 

outros setores para a prestação da assistência (ROCHA; ALMEIDA, 2000). Mesmo 

sabendo que o ser humano não trabalha só pelo salário que recebe, mas pelos 

resultados de seus esforços, o salário é motivador de insatisfação dos profissionais 

pesquisados (CHRISTOPHORO; WAIDMAN, 2002). 

Por esses motivos acredita-se que seja impossível desvincular a satisfação 

com a formação, do trabalho na enfermagem, que por sua vez sofre transformações 

sendo um ponto de diferença entre essas prevalências quando estimulados pelo 

salário oferecido a enfermagem. 

A Figura 8 abaixo mostra que a prevalência dos egressos que trabalham na 

enfermagem e estão satisfeitos com o salário é de 29,53% (57/193; IC95% 23,42-

36,26). No entanto, a prevalência dos egressos atuantes na enfermagem e que não 
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estão satisfeitos com o salário é de 70,46% (136/193; IC95% 63,74-90,84) e valor de 

p=0,375.  

A partir desses resultados percebemos que quem trabalha na enfermagem 

não está satisfeito com o salário oferecido para a profissão. 

 

 FIGURA 8 – Prevalência e respectivos intervalos de confiança de 95% com o trabalho na 
enfermagem e da satisfação e não satisfação com o salário oferecido para a enfermagem, dos 
egressos entre 1979 a 2010. Goiânia-GO, 2012. 

 

Vários podem ser os motivos que fazem com que pessoas trabalhem na 

enfermagem e esteja insatisfeita com o salário, um deles seria a simples idéia de 

ficarem cinco anos se preparando para exercer a profissão, dificuldade na inserção 

no mercado de trabalho, falta de apoio familiar e até fatores financeiros. Porém 

podemos perceber que talvez o simples fato de gostar da enfermagem faça com que 

esses egressos mesmo insatisfeitos com o salário continuem exercendo a profissão. 

A Figura 9 mostra que a prevalência dos egressos satisfeitos com a 

formação e que trabalham na enfermagem é de 89,24% (166/186; IC95% 84,16-

93,12). No entanto, a prevalência dos egressos satisfeitos com a formação e que 

não trabalham na enfermagem é de 10,75% (20/186; IC95% 6,88-15,84) e valor de 

p=0,05, o que nos leva a concluir embasados nesses resultados que quem está 

satisfeito com a formação geralmente está trabalhando na enfermagem. 
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 FIGURA 9 – Prevalência e respectivos intervalos de confiança de 95% da satisfação com a formação e 
com o trabalhar na enfermagem e não trabalhar na enfermagem dos egressos entre 1979 a 2010. 
Goiânia-GO, 2012. 

 

Apesar da relação existente entre as variáveis, esta investigação apresenta 

limitações e a necessidade de aprofundar nesse contexto, até mesmo porque vários 

questionamentos se colocam a partir do presente estudo em que se procuraria 

determinar a influência da formação, do mercado de trabalho, do aprimoramento 

profissional e satisfação no desenvolvimento da cultura organizacional, avaliando-as 

comparativamente a grupos de egressos que façam parte de outras instituições de 

ensino. 
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6. CONCLUSÃO  

A certeza no alcance dos objetivos propostos se dá na clareza apresentada 

pelos dados sobre a realidade profissional e social vivenciada pelos egressos. A 

metodologia aplicada no estudo teve papel fundamental dada à complexidade para 

mapeamento dessa população em decorrência do tempo percorrido da formação 

além de tratar-se de uma modalidade tecnológica de fácil acessibilidade, de longo 

alcance e atual. 

Acredita-se que quantificar é um fator importante para diagnosticar a 

realidade em que vivem os profissionais egressos do Curso de Enfermagem da 

FEN-UFG 

Foi evidenciada nesse estudo que o perfil dos egressos é constituído por 

mulheres, a maioria solteira que cursou o ensino médio em escola privada e com 

idade variável de 23 a 60 anos e mediana de 28. O local de residência antes do 

início e após a conclusão do curso de graduação em enfermagem foi Goiânia. 

Os egressos buscaram qualificação profissional visto que 49,3% tem algum 

tipo de especialização, 62% participaram de algum aprimoramento. O 

reconhecimento da dificuldade em participar de programas de qualificação e 

educação continuada foi devido ao alto custo dos eventos, falta de apoio 

institucional, falta de tempo, encargos familiares, baixo salário, desemprego e  

desmotivação.  

A inserção dos egressos no mercado de trabalho formal foi positiva visto que 

80,5% se encontram ativos, trabalhando como enfermeiros e predominantemente 

com vinculo empregatício público e a carga de trabalho semanal de 40 horas para 

46,6% dos egressos.  

A renda salarial liquida de 23% é acima de 9 salários mínimos e 22,2% até 5 

salários mínimos. 

A atividade predominante de 41,6% dos egressos é a assistência direta ao 

paciente e 85,1% sente-se bem de saúde e nunca tiveram problemas que 

dificultassem suas atividades na enfermagem. 

Os egressos que terminaram o curso com até 23 anos de idade têm mais  

chance de estarem satisfeitos com a formação em enfermagem. No entanto, de 

forma geral os egressos se consideram bem sucedidos profissionalmente e se 

pudessem optar novamente por uma profissão escolheriam a enfermagem. 
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Os egressos mais satisfeitos com o salário da enfermagem são os com idade 

acima de 30 anos, os que fizeram pós-graduação, que atuam na assistência, que 

ganham até nove salários mínimos e que possuem vinculo empregatício no setor 

público. 

Os egressos mais satisfeitos com o trabalho na enfermagem são os que 

concluíram a graduação até o ano de 2008, que têm idade até 30 anos, que fizeram 

pós-graduação, que participaram de atividades científicas e que trabalham mais que 

40 horas semanais. 

A análise da prevalência evidenciou que os egressos que trabalham na 

enfermagem estão satisfeitos com formação, porém, apresentam considerável 

insatisfação com o salário ofertado no mercado de trabalho para o enfermeiro.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar essa temática foi gratificante, pois, mostrou uma realidade positiva 

dos egressos quanto a sua formação e a sua prática profissional. No entanto, a 

revisão da literatura mostrou o pequeno número de investigações realizadas sobre 

egressos, apontando pouco conhecimento da trajetória desse segmento, 

especialmente na enfermagem. Dessa forma, este estudo permitiu verificar que a 

trajetória de egressos é um tema pouco investigado, possivelmente devido a grande 

dificuldade em localizar essa população e o percentual de participantes seja pouco 

considerável em relação ao total de egressos de um determinado curso.  

Entre os obstáculos a serem ultrapassados estão a localização dos egressos, 

uma vez que na maioria das instituições de ensino o endereço residencial do aluno 

nos cadastros de matrículas, são provisórios e se alteram com grande freqüência, 

além disso, essas instituições não possuem um banco de dados atualizado que 

permita o acompanhamento do egresso. Outra dificuldade é conseguir o retorno dos 

dados solicitados, mesmo por via eletrônica.  

As principais contribuições deste estudo é a compreensão das variáveis que 

afetam a satisfação com a formação, com o salário e com o trabalho na enfermagem 

de um grupo de egressos de uma determinada universidade, desde o inicio do curso 

e servirá para subsidiar o planejamento de ações de melhorias com vista a fortalecer 

a formação, a prática profissional e potencializar a satisfação dos egressos. Mas, 

sugere-se, a construção de um instrumento de avaliação temporal do curso de 

graduação em enfermagem e a sua institucionalização como ferramenta para 

acompanhamento sistemático dos seus egressos na FEN-UFG, assim como novos 

estudos, em nível local, regional e nacional. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Meu nome é Nayla Cecília Silvestre da Silva Branquinho, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é na formação, desenvolvimento 

e avaliação de recursos humanos no contexto da saúde e educação. Após ler este 

documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, marque ao final deste documento. Em caso de duvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, 

Enfermeira Nayla Cecília Silvestre da Silva Branquinho mestranda do Programa de 

Pós Graduação em Enfermagem da FEN-UFG nos telefones: (62) 84263543 ou 

85860396 ou a Profª Dra. Ana Lúcia Queiroz Bezerra, nos telefones: (62) 3269-8338 

ou 3269-8426. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

Título: “Perfil de Enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem de 

uma Universidade Pública da Região Centro Oeste: percepção de egressos” 

Sou Nayla Cecília S. da S. Branquinho, mestranda do curso de enfermagem 

da Universidade Federal de Goiás, pesquisadora e participante deste estudo, sob a 

orientação da Profª Dra Ana Lúcia Queiroz Bezerra. 

O objetivo geral deste estudo é: Avaliar o processo de formação e inserção 

profissional dos egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, segundo a opinião dos mesmos. 

Detalhamento dos procedimentos: Você participará deste estudo 

respondendo a um questionário com questões de múltiplas escolhas sobre a 

formação e inserção no mercado de trabalho pela qual passou. Garantimos não 

sentirá nenhum desconforto, nem terá riscos ou prejuízos ao participar do estudo. 

Você não receberá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa.  
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Você terá total liberdade de se recusar a participar ou retirar o 

consentimento a qualquer momento, mesmo após o início do preenchimento do 

questionário, sem qualquer prejuízo ou penalidade. Entre os benefícios esperados 

com os resultados da pesquisa, inclui a possibilidade de revisão do planejamento de 

processos de trabalho com gestão de pessoas para o alcance da melhoria da 

qualidade da assistência aos usuários atendidos nesta instituição.  

Garantimos também o sigilo quanto ao seu nome ou qualquer informação 

que possa identificá-lo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 

pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros. 

Após estas explicações, se o Sr (a) concordar em participar do estudo, peço-

lhe o obséquio de assinar ao final do presente Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em duas vias. Uma é sua e a outra do pesquisador responsável.  

 

Nome do Pesquisador: ______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: __________________________________ 
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APÊNDICE 2 - CARTA CONVITE  

 

Estimada(o) Colega, 

 

Meu nome é Nayla Cecília Silvestre da Silva Branquinho, sou mestranda do 

Programa de Pós Graduação da FEN-UFG e estou desenvolvendo uma pesquisa 

intitulada: Perfil de Enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem de uma 

Universidade Pública da Região Centro Oeste: percepção de egressos. O objetivo é 

avaliar o processo de formação, atuação profissional e inserção no mercado de 

trabalho dos egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Lúcia Queiroz Bezerra. 

É com satisfação com que venho convidá-la(o), como egressa(o) desta 

Universidade, para participar desta pesquisa. A sua contribuição será importante e 

servirá para avaliar as transformações e realidade da formação profissional e 

inserção do enfermeiro no mercado de trabalho. Posteriormente, você será 

convidada(o) para conhecer os resultados finais desta pesquisa. 

Neste momento, você deve estar ocupada(o) em alguma atividade, mas 

certamente poderá dispor de 10 minutos de sua atenção para esta atividade. O 

questionário é rápido e a maioria das questões é de múltipla escolha. Não deixe de 

participar, responda hoje mesmo, se puder. Caso não seja possível respondê-lo no 

momento, por favor, responda-o com o prazo máximo de 20 dias. 

Caso aceite participar, o link se encontra no fim da página, depois das 

instruções. Caso não queira participar, tem um link bem abaixo para esta opção. 

                                Obrigada pela sua atenção! 

 

                                         Um abraço. 

 

Nayla Cecília Silvestre da Silva Branquinho 

Enfermeira e Mestranda da FEN-UFG 
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Instruções 

 

Clique em (Próximo) e você terá acesso ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido clique em (Li e aceito o termo) depois em (Próximo) de continuidade 

respondendo todo o instrumento. 

Ao terminar de responder clique na opção (Enviar) e o questionário será 

enviado ao pesquisador. 

Ao clicar na opção (Continuar mais tarde) você poderá salvar o questionário 

incompleto através de um nome e senha que dará a opção de continuá-lo outro 

horário.  As informações salvas serão encaminhadas para o e-mail que você 

fornecerá ao salvar o questionário. Se você não tiver esse e-mail mais, pode ainda 

entrar no site http://www.eloengenhariajr.com.br, entrar no questionário e clicar na 

opção (Carregar questionário não concluído) utilizando nome e senha previamente 

registrados por você. 

A opção (Sair e limpar questionário) apaga todas as suas respostas e você 

perde tudo que já respondeu. Não clique nela mesmo após salvar seu questionário! 

Você perderá tudo e terá de recomeçar. 

 

 

---------------------------------------------- 

Clique no link para responder o questionário: 

http://www.eloengenhariajr.com.br/limesurvey/index.php?lang=pt-

BR&sid=48571&token=m8fwpaem4f2gqtb 

 

Se você não deseja participar deste questionário e não deseja receber mais 

convites, por favor clique no seguinte link: 

http://www.eloengenhariajr.com.br/limesurvey/optout.php?lang=pt-

BR&sid=48571&token=m8fwpaem4f2gqtb 
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APÊNDICE 3 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

QUESTIONÁRIO 
 
Formulário n°: ______________           Data:___/___/______     
 
_______________________________________________________________ 
Instruções para preenchimento 
 

1. Leia atentamente o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE). 

2. Em seguida, leia o questionário e responda-o conforme o enunciado.  
3. Por favor, verifique se nenhuma questão ficou em branco. 
4. Devolva o questionário preenchido e uma cópia do TCLE assinada. 

 
OBS.: Por favor, devolva o questionário o mais rápido possível para viabilizar a 
analise das respostas. 
______________________________________________________________ 
 

A. CARACTERIZAÇÃO  
 
A. 1 - Sexo: 
(   ) 1- Masculino                  (   ) 2- 
Feminino 
 
A. 2 - Data de nascimento: ___/____/_____ 
 
A. 3- Estado civil: 
(   ) 1- solteiro(a) 
(   ) 2- casado(a) ou vive com companheiro(a) 
(   ) 3- divorciado(a) 
(   ) 4- viúvo(a) 
 
A. 4- Têm filhos:   (   )Sim   (   )Não    
Se sim quantos? _______ 
 
A. 5- Local de residência fixa antes do curso: 
(   ) 1- Goiânia 
(   ) 2- Interior de Goiás 
(   ) 3- Outro estado 
(   ) 4- Fora do país 
 
A. 6- Local de residência atual: 
(   ) 1- Goiânia 
(   ) 2- Interior de Goiás 
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(   ) 3- Outro estado 
(   ) 4- Fora do país 
 
A. 7- Você cursou o ensino médio, predominantemente em que tipo de escola:  
(   ) Pública   (   ) Privada    
 
A. 8- Ano que terminou o curso de graduação na FEN-UFG: _______ 
 

B. MERCADO DE TRABALHO 
 
B. 1- Qual a sua situação formal de trabalho, no momento? 
(  ) Ativo (exercendo papel de enfermeiro)    
(  ) Ativo (exercendo outro tipo de atividade não relacionada com a enfermagem) 
(  ) Desempregado 
 
B. 2- Você está tendo dificuldades para encontrar emprego na enfermagem?  
(  ) Sim   (  ) Não   (  ) Não se aplica 
 
B. 3- Qual o seu vínculo empregatício predominante: 
Vínculo Público: (  ) 
Vínculo Privado: (  )  
Não se aplica: (  )  
 
B. 4- Qual sua carga horária de trabalho semanal?  
(   ) 1- ≤ 20 horas  
(   ) 2- ≥ 21 e <40 horas  
(   ) 3- ≥ 40  
(   ) 4- Não se aplica 
 
B. 5- Com base no valor atual do salário mínimo do nosso país (aproximadamente 
R$545,00), você poderia informar em qual das faixas encontra-se sua renda líquida 
mensal? 
(   ) 1- Não se aplica 
(   ) 2- até 2 salários mínimos 
(   ) 3- até 3 salários mínimos 
(   ) 4- até 5 salários mínimos 

(   ) 5- até 7 salários mínimos 
(   ) 6- até 9 salários mínimos 
(   ) 7- Acima de 9 salários mínimos 

 
B. 6- Qual a sua satisfação em relação ao salário oferecido para o profissional de 
enfermagem: 
(   ) 1- Muito Insatisfatório 
(   ) 2- Insatisfatório 
(   ) 3- Neutro 

(   ) 4- Satisfatório 
(   ) 5- Muito Satisfatório 

 
B. 7- A enfermagem é a sua principal fonte de renda? 
(  ) Sim    
(  ) Não    
(   ) Não se aplica 
 
B. 8 - Você é o principal provedor familiar? 
(  ) Sim  
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(  ) Não 
(   ) Não se aplica 
 
B. 9- Você considera a enfermagem como sua principal ocupação profissional? 
(  ) Sim    
(  ) Não    
(   ) Não se aplica 
 
B. 10- Qual a sua atividade profissional predominante, na enfermagem?  
(   ) Docência 
(   ) Gerencia 
(   ) Assistência 
(   ) Não se aplica 
 
B. 11- Tem ou teve problemas de saúde que dificultam a prática na enfermagem? 
(  ) Sim    
(  ) Não    
(   ) Não se aplica 
 
B.12- Considera a profissão de enfermagem estressante? 
(   ) 1- Com certeza não 
(   ) 2- Provavelmente não 
(   ) 3- Neutro 
(   ) 4- Provavelmente sim 
(   ) 5- Com certeza sim 
 

C. PROCESSO DE FORMAÇÃO E SATISFAÇÃO COM O CURSO 
 
C. 1- Qual o seu nível de satisfação com a sua formação? 
(   ) 1- Muito Insatisfatório 
(   ) 2- Insatisfatório 
(   ) 3- Neutro 

(   ) 4- Satisfatório 
(   ) 5- Muito Satisfatório 

 
C.2- Você se considera um enfermeiro bem sucedido profissionalmente? 
(   ) 1- Com certeza não 
(   ) 2- Provavelmente não 
(   ) 3- Neutro 
(   ) 4- Provavelmente sim 
(   ) 5- Com certeza sim 
 
C. 3- Se você pudesse optar novamente, você escolheria a mesma profissão?  
(   ) 1- Com certeza não 
(   ) 2- Provavelmente não 
(   ) 3- Neutro 
(   ) 4- Provavelmente sim 
(   ) 5- Com certeza sim 
 
C. 4- Qual a sua satisfação relacionada à sua formação de graduação? 
(   ) 1- Muito Insatisfatório 
(   ) 2- Insatisfatório 

(   ) 3- Neutro 
(   ) 4- Satisfatório 
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(   ) 5- Muito Satisfatório 
 

D. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 
 
D. 1- Qual o seu mais alto nível de qualificação: 
 (   ) Especialização       (   ) Residência  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado  (  ) Não se 
aplica 
 
D. 2- Tem participado de eventos científicos ou cursos de aprimoramento 
profissional após a graduação? 
(   ) Sim, de forma satisfatória. 
(   ) Sim, mas não na medida que gostaria 
 
(   ) Não 
 
D. 3 - Motivos que dificultam a participar em atividades para aprimoramento 
profissional:  
(  ) Alto custo dos eventos científicos 
(  )  Alto custo dos livros e periódicos 
(  )  Falta de programas de treinamento no local de trabalho 
(   ) Falta de apoio institucional  
(  )   Falta de tempo 
(  )  Encargos familiares 
(  ) Dificuldade de acesso ao computador e internet 
(  ) Outra:___________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 - LEMBRETE 

 

Caro(a)_____________________  

Recentemente, nós lhe convidamos para participar de uma pesquisa. Notamos que 

ela ainda não foi finalizada e desejamos lembrar-lhe que o questionário ainda está 

disponível caso deseje completá-lo. 

O título da pesquisa é: 

"Perfil de Enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem de uma 

Universidade Pública da Região Centro Oeste: percepção de egressos" 

"O objetivo geral deste estudo é: Avaliar o processo de formação e inserção 

profissional dos egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás." 

Para participar, por favor utilize o link abaixo. 

Atenciosamente, 

Nayla (naylacecilia@gmail.com) 

---------------------------------------------- 

Clique no link para responder o questionário: 

{SURVEYURL} 

 

Se você não deseja participar deste questionário e não deseja receber mais 

convites, por favor clique no seguinte link: 

{OPTOUTURL} 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO DIRETOR DA FEN-UFG 
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ANEXO 2 - PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NO COMITÊ 

DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 
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ANEXO 3 - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS REGISTROS DOS 

EGRESSOS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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ANEXO 4- AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AS LISTAS DE TODOS OS 

EGRESSOS PELA PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

 


