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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DO 

SETOR PRIVADO DA CIDADE DE CAJATI-SP: UM ESTUDO PILOTO 

  

1. RESUMO 

A satisfação dos usuários de serviços de saúde vem sendo cada vez mais 

enfocada como um indicador da qualidade da atenção. Não existem até o momento, 

trabalhos que tenham sido realizados com o objetivo de conhecer melhor o campo de 

atuação do fisioterapeuta no setor público e privado da região. O estudo tem como 

objetivo geral avaliar a satisfação dos usuários de serviços de Fisioterapia de uma 

clínica de Fisioterapia privada na cidade de Cajati-SP., através da aplicação de um 

instrumento desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora – MG, que abordam o perfil dos 

usuários do serviço de Fisioterapia na saúde pública e questões peculiares sobre as 

características do serviço de atendimento fisioterapêutico. As características da 

assistência fisioterapêutica foram consideradas satisfatórias pelos usuários. O estudo 

mostrou uma população satisfeita com os serviços que vêm recebendo. 

 

Palavras-Chaves: Satisfação do Usuário, Qualidade da Assistência à Saúde, 

Fisioterapia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A satisfação dos usuários de serviços de saúde vem sendo cada vez mais 

enfocada como um indicador da qualidade da atenção. Embora a qualidade da 

assistência continue sendo uma grande preocupação na saúde, o principal foco de 

pesquisas ainda tem sido principalmente na qualidade técnica das especialidades 

clínicas e não nos aspectos da satisfação do paciente e de sua opinião (MENDONÇA e 

GUERRA, p.370, 2007). Segundo MALIK e SCHIESARI (1998) apud Polizer e 

D´INNOCENZO (2006), a expressão "usuário" caracteriza-se como: aquele que recebe 

o serviço, ou benefício de determinado trabalho, ou seja, para que alguém 

efetue/ofereça o serviço e sua satisfação se torne um fator de sucesso. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde plena é definida como 

o bem-estar físico, mental, social e espiritual da pessoa e não apenas a ausência de 
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doença (SEGRE, 1997). Portanto, promover a saúde do ser humano vai além de utilizar 

técnicas e tratamentos de última linha, o bom atendimento também deve ser oferecido 

com profissionalismo, empatia, comunicação, segurança, educação e eficácia ao 

usuário. (LOPES, 2009; VILA, 2002). A Fisioterapia exerce um papel importante na 

reabilitação do paciente e na sua reinserção no convívio social, atuando na prevenção, 

tratamento e reabilitação dos indivíduos. Previne e trata os distúrbios cinético-

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 

alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas (MACHADO, 2008; COFFITO, 

2014).  

Machado & Nogueira (2008), avaliaram a satisfação dos usuários de serviços 

de fisioterapia em Teresina (PI), com relação à agilidade para agendamento da 

consulta e atendimento, acolhimento, confiança, ambiência, humanização, 

acessibilidade, eficácia e expectativa sobre os serviços recebidos em uma amostra 

constituída por 376 pacientes selecionados em três clínicas de fisioterapia da rede 

particular, municipal e estadual. O estudo apontou que 75,5% dos participantes 

relataram satisfação com o tratamento recebido e indicariam os serviços a terceiros. 

Ainda, os autores afirmam que satisfação dos usuários se apresenta como importante 

subsídio para aferir a qualidade dos serviços de Fisioterapia, necessitando, portanto, 

de produção científica maior que permita o avanço no conhecimento sobre avaliação 

da satisfação de serviços de Fisioterapia que são oferecidos aos pacientes.  

A microrregião conhecida como Vale do Ribeira, é composta por 15 

municípios e totalizam uma área de 13.292,80 Km2, ou 5,36% da área do estado de 

São Paulo. Os municípios ficam distribuídos por uma grande área da região do Vale do 

Ribeira entre a capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo e a capital 

do estado do Paraná, que é a cidade de Curitiba. As Faculdades Integradas do Vale do 

Ribeira - FVR é uma instituição privada localizada na cidade de Registro e oferece o 

curso de Graduação em Fisioterapia desde 2005, recebendo alunos de pelo menos 12 

municípios da Microrregião e formando profissionais para atuar no Vale do Ribeira 

(FVR, 2013). Atualmente, a região possui aprox. 215 profissionais fisioterapeutas e 57 

empresas e consultórios de fisioterapia. 

Diante do desenvolvimento significativo da profissão de fisioterapia na região, 

bem como, do aumento da demanda de serviços torna-se necessário conhecer melhor 

o campo de atuação do fisioterapeuta, seu processo de profissionalização, bem como 
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os serviços oferecidos a população desta região. Assim esse estudo procurou 

estabelecer a relação de qualidade de uma clínica privada de atendimento em 

fisioterapia no Vale do Ribeira do ponto de vista dos usuários. Norteando-se nos 

seguintes questionamentos: Quais são as maiores deficiências nas prestações desse 

serviço na região? Qual seria o perfil almejado para um bom atendimento 

fisioterapêutico destes usuários? 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A satisfação dos usuários de serviços de saúde vem sendo cada vez mais 

enfocada como um indicador da qualidade da atenção. Não existem até o momento, 

trabalhos que tenham sido realizados com o objetivo de conhecer melhor o campo de 

atuação do fisioterapeuta no setor público e privado da região. No Vale do Ribeira, SP, 

existem 57 empresas e consultórios de fisioterapia de cadastradas no Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região em 2013. Dessas, a 

clínica FISIOMED é referência no atendimento fisioterapêutico no setor privado na 

cidade de Cajati e cidades vizinhas, atendem em média, 40 usuários por dia nos mais 

variados tipos de atendimento fisioterapêutico merecendo assim, avaliação para melhor 

adequação às necessidades dos usuários e conseqüentes resultados satisfatórios.  

Este estudo foi elaborado pensando como piloto para que futuramente, 

possamos avaliar a satisfação dos usuários das 57 empresas e consultórios de 

fisioterapia localizados no Vale do Ribeira. Com a participação dos usuários na 

avaliação da satisfação, pode ser feita uma melhor adequação no uso dos serviços 

oferecidos tanto em relação à estrutura, quanto em relação ao processo do cuidado da 

saúde. 

 

4. OBJETIVOS 

 

O estudo tem como objetivo geral avaliar a satisfação dos usuários de 

serviços de Fisioterapia de uma clínica de Fisioterapia privada na cidade de Cajati-SP., 

caracterizar seu perfil sócio demográfico e avaliar sua satisfação com a agilidade para 

agendamento da consulta, acolhimento, metodologia de avaliação e atendimento do 

estabelecimento, número de sessões realizadas, tempo de duração das sessões, 
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melhora clínica do paciente, orientações recebidas e expectativa sobre os serviços 

recebidos,  analisando assim,  o perfil do serviço de fisioterapia sob o ponto de vista do 

usuário.  

5. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal, desenvolvida 

na clínica de Fisioterapia FISIOMED, que atua no setor privado da cidade de Cajati-

SP., A amostra foi composta por 10 usuários, portadores de patologias diversas e que 

receberam atendimentos na clínica no período de Maio a Junho de 2014. A pesquisa 

foi realizada pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia das FVR. Foi encaminhado um 

ofício para a proprietária da clínica, solicitando autorização para análise e coleta de 

dados, onde foi entregue um termo de consentimento livre e esclarecido garantindo 

liberdade de recusa e garantia de sigilo aos participantes. Foram excluídos da pesquisa 

pacientes que: (1) tinham algum tipo de doença que dificultava a fala e/ou a 

compreensão; (2) que eram menores de idade. 

 

6. DESENVOLVIMENTO 

 

A coleta de dados ocorreu de duas formas: a pesquisa teve início com busca 

de dados sobre o assunto, disponíveis em revistas especializadas, periódicos, 

dissertações, teses e publicações legais que forneceram subsídios para a 

fundamentação teórica do presente estudo e seguiu com a coleta de dados, através da 

aplicação de um instrumento desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora – MG, contendo 22 

perguntas objetivas e discursivas que abordam o perfil dos usuários do serviço de 

Fisioterapia na saúde publica e questões peculiares sobre as características do serviço 

de atendimento fisioterapêutico.  

Para analise dos dados coletados, foi elaborada uma planilha no programa 

Microsoft Office Excel 2007, a qual compôs um banco de dados, que foi alimentado 

com os resultados obtidos nos instrumentos para posterior análise e discussão. Para 

melhor visualização e compreensão dos dados recolhidos na clínica de fisioterapia 

FISIOMED, os resultados obtidos foram analisados em etapas: relacionando total de 
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usuários, total de respostas satisfatórias e não satisfatórias, pacientes que iniciaram o 

tratamento a pouco tempo e a bastante tempo e principais patologias apresentadas.  

 

7. RESULTADOS 

A partir dos resultados apresentados, pudemos perceber que os 

encaminhamentos ao tratamento fisioterapêutico eram geralmente feitos pelo 

médico ortopedista, a mesma especialidade que fazia o diagnóstico clínico. A maior 

reclamação referiu-se à demora para se conseguir a guia para a fisioterapia ou a 

consulta médica. Mas, após conseguirem a primeira guia de encaminhamento, estes 

iniciaram o tratamento de forma imediata ou em até uma semana, executando as 10 

sessões mensais e relataram que conseguiam voltar ao mesmo médico para 

receberem nova guia (gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 - Tempo que o usuário levou para conseguir iniciar a fisioterapia. 

 

A maioria dos encaminhamentos foi feito por ortopedistas, o que confere com 

os dados demonstrados por Ramos (2006), que estes especialistas detinham a 

maior parte das guias de encaminhamento, podemos inferir que este processo é que 

está determinando a demanda atendida nas clínicas de fisioterapia. Ainda assim, 

este modelo instituído de liberação da guia de encaminhamento, feito 

exclusivamente por médicos, principalmente por ortopedistas, percebe-se que 

dificulta a marcação de vaga dessa consulta, que além de atrasar o fluxo de 
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usuários para o serviço de fisioterapia, faz com que os usuários que necessitam 

dessa intervenção médica, fique um mês ou mais na fila.  

Em relação ao tratamento fisioterapêutico, todos relataram ter retornado ao 

profissional médico para receber nova guia de encaminhamento ao serviço de 

fisioterapia, quando o usuário não conseguiu melhorar em 10 sessões. Esse 

processo fere a autonomia do fisioterapeuta, uma vez que cabe a este determinar o 

número de sessões necessárias para a completa recuperação (COFFITO, 2014). 

Além disso, este tempo de retorno ao médico promove uma descontinuidade no 

tratamento fisioterapêutico, podendo piorar o prognóstico. Dos usuários 

entrevistados, todos responderam que quando retornavam com nova guia 

realizavam o tratamento fisioterapêutico na mesma clínica.  

Cem por cento dos usuários foram avaliados e acompanhados pelo 

fisioterapeuta durante os atendimentos obedecendo ao decreto Lei 938 de 13 de 

outubro de 1969, em seu Artigo 3º, e também a Resolução COFFITO-80, impõem 

que os métodos e técnicas fisioterápicos são atividades privativas do fisioterapeuta 

(COFFITO, 2014). 

  As sessões duravam mais de 40 minutos e geralmente o tratamento era 

baseado tanto na aplicação de equipamentos como na aplicação de exercícios 

terapêuticos, observamos que 60% destes usuários foram tratados com 

equipamentos e exercícios e apenas 20% com terapia manual. O fisioterapeuta tem 

toda a autonomia para prescrever sua terapêutica, baseando-se em seus 

conhecimentos e recursos próprios, nas condições psico-físico-social do usuário e 

na validação e aceitação da técnica por parte dos órgãos competentes (COFFITO, 

2014). Isso é citado na Resolução COFFITO-80, que menciona ainda a utilização 

isolada ou em conjunto de “fontes geradoras termoterápicas, crioterápicas, 

fototerápicas, eletroterápicas, sonidoterápicas e aeroterápicas, bem como, agentes 

cinésio-mecano-terápicos, e outros, decorrentes da evolução e produção científica 

nesta área”, para que o fisioterapeuta possa alcançar os fins e objetivos propostos. 
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Gráfico 2 - As orientações recebidas do fisioterapeuta durante o tratamento. 

 

Gráfico 3 - As orientações recebidas do fisioterapeuta ao término do tratamento. 

 

Foi observado também que a maioria, 80% dos usuários receberam 

orientações durante e após o período de tratamento (gráficos 2 e 3). A orientação 

por parte do fisioterapeuta durante e após o tratamento é indispensável para a 

melhora do prognóstico deste usuário, bem como para a melhor informação deste 

em relação a seu quadro e aos possíveis cuidados futuros. Quando cruzamos estes 

dados com a melhora do quadro, percebemos que todos os usuários perceberam 

melhora, 40% relataram melhora total e 60% melhora parcial. Isso mostra que as 

orientações podem ser um dos fatores que levam ao aumento da efetividade do 

tratamento (gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Melhora da queixa do paciente após o tratamento fisioterápico. 

 

Os pontos de insatisfação dessa pesquisa se referem a demora no 

atendimento médico e para conseguir a guia para iniciar o tratamento 

fisioterapêutico. As características da assistência fisioterapêutica foram 

consideradas satisfatórias pelos usuários. Pode-se considerar que as condutas 

foram seguidas adequadamente em virtude dos altos percentuais apresentados de 

melhora. O estudo mostrou uma população satisfeita com os serviços que vêm 

recebendo. 

Na condição de estudo piloto, o questionário demonstrou ser apropriado para 

avaliar a qualidade e o perfil do usuário do serviço de fisioterapia privada nesta 

cidade, porém, é possível que o baixo número de participantes possa ter interferido 

nos resultados do estudo, sendo assim, sugerimos o desenvolvimento de um estudo 

com a aplicação deste questionário em diversos serviços de fisioterapia Municipal 

localizados na região do Vale do Ribeira. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante aos resultados apresentados neste estudo, torna-se evidente que a 

satisfação dos usuários do serviço de fisioterapia privado retratam resultados 

temporários e que precisam sempre estar em evidência, pois refletem as condições 

dos serviços que são oferecidos aos usuários, bem como a avaliação das políticas 
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dos sistemas de saúde, necessitando de contínuo aprimoramento até mesmo em 

razão do crescimento da população, sob pena de se tornarem ineficazes.  
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