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Resumo 

Introdução: Pesquisas de satisfação dos usuários de serviços de saúde são 

indispensáveis à avaliação e ao planejamento, vem sendo cada vez mais apontada 

como um indicador de atenção a qualidade. Para avaliar a qualidade do setor de 

fisioterapia, será analisado a satisfação do usuário através da percepção e expectativa 

do usuário sobre o serviço recebido. Objetivo: Desenvolver e validar um questionário 

que avalie o grau de satisfação dos usuários atendidos em Clínicas-escolas de 

Fisioterapia. Metodologia: A pesquisa caracteriza-se no desenvolvimento de um 

questionário, que no primeiro momento será avaliado por uma banca de professores. 

A versão pré-final será avaliada por três juízes, assim será obtido a validade do 

construto, através do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). A aplicação de um 

estudo piloto em caráter transversal, quantitativo, através do questionário pré-final a 

30 usuários de uma Clínica-escola de Fisioterapia, será realizado para obter dados 

que colaborem com a validação do questionário através do Coeficiente de Alfa de 

Cronbach, a reprodutibilidade será testada através do Coeficiente de Correlação 

Intraclasse e Erro Padrão de Medida. 

Palavras – chaves: Avaliação em saúde; Satisfação do paciente; Fisioterapia; 

Confiabilidade; Validade;  

 

Introdução 

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

apontada como um indicador de atenção a qualidade. 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, 2007; SANTOS e GARCIA, 2009). Estudos revelam que usuários de 

serviços de fisioterapia satisfeitos, tendem ser participativos com as didáticas 

propostas, fornecem informações com mais detalhes, aderem melhor ao tratamento 

proposto, continuam utilizando o serviço, indicam a seus familiares, o que resulta no 

principal objetivo: são mais propensos a ter melhor qualidade de vida (SOUZA, 

GRIEBELER e GODOY, 2007). 

 

Objetivos 



Geral: Desenvolver e validar um questionário que avalie o grau de satisfação 

dos usuários atendidos em Clínicas-escolas de Fisioterapia. 

Especifico: Caracterizar os usuários atendidos na Clínica-escola, de acordo 

com as variáveis sóciodemográfico e econômicas; Identificar a forma de 

encaminhamento dos usuários para a Clínica-escola; Avaliar e quantificar as opiniões 

dos usuários da Clínica-escola em relação ao atendimento fisioterapêutico, respeito, 

gentileza, educação, ética, privacidade, esclarecimento de dúvidas e segurança; 

Verificar a satisfação do usuário nas dimensões: relação docente-paciente, docente-

aluno, aluno-paciente, ambiente físico, agendamento de consulta, tempo de espera, 

acesso, estrutura física e padrão de higienização. 

 

Metodologia 

Pesquisa exploratória de natureza transversal, de caráter quantitativo e 

descritivo. A fundamentação teórica da pesquisa foi realizada atreves de uma extensa 

revisão de literatura para identificar pesquisas que avaliavam a satisfação de usuários 

com a fisioterapia em clinicas-escolas. Contudo não foi encontrado um questionário 

desenvolvido, estruturado e validado para avaliar o universo das clinicas-escolas. 

Desta forma os artigos que fundamentaram a realização do questionário com uma 

atenção as Clinicas-escolas foi o de Moreira, Borba e Mendonça, (2007), “Instrumento 

para aferir a satisfação do paciente com a assistência fisioterapêutica na rede pública” 

e Mendonça e Guerra, (2007), “Desenvolvimento e validação de um instrumento de 

medida da satisfação do paciente com a fisioterapia”, questionários replicados em 

pesquisas que abrangeram clinicas particulares e clinicas do SUS. 

O questionário proposto (Anexo 1), contem onze questões que caracteriza o 

perfil sóciodemográfico através de idade, sexo, grau de escolaridade, renda familiar, 

forma de conhecimento da clínica, experiências prévias com fisioterapia e com a 

clínica, sexo do fisioterapeuta que faz o atendimento, especialidade que é atendido, 

diagnóstico clinico, quantidade de atendimentos que recebeu. A segunda etapa, 

consiste em quarenta questões objetivas para avaliar a satisfação do usuário, dividida 

em sete dimensões: relação aluno-paciente (14 questões), docente-aluno (4 

questões), docente-paciente (4 questões), agendamento de atendimento (2 

questões), ambiente físico (11 questões), acesso (3 questões) e indicação/retorno (2 

questões). Todas apresentavam as mesmas 5 opções de respostas: péssimo, ruim, 

bom, ótimo e excelente. Exceto as duas últimas questões objetivas que irão avaliar se 



o usuário retornaria à clínica ou se ele a recomendaria, nesses itens as respostas são: 

nunca, não, talvez, sim, com certeza. 

Para as análises dos dados serão calculadas frequências para as variáveis 

categóricas, utilizando o software Excel 2011 para fazer as análises estatísticas 

descritivas e medias para variáveis continuas. Será atribuído valores às respostas 

criando uma escala intervalar (tipo Likert): péssimo/nunca valor 1, ruim/não valor 2, 

bom/talvez valor 3, ótimo/sim valor 4, e excelente/com certeza valor 5 (tabela 01). 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa deu-se início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), recebendo parecer de 

aprovado de acordo com o protocolo CAAE: 55795616.8.0000.5493. O 

desenvolvimento da pesquisa é composto por 3 etapas. A primeira é a análise 

qualitativa do questionário realizada por 20 professores da área da saúde da 

instituição. Segunda etapa é a validade do construto que será validade através do 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), a avaliação será realizada por 3 

professores doutores da instituição, avaliando 3 vertentes (clareza, coerência e 

concordância. Terceira e última etapa será um estudo piloto com o questionário pré-

final, assim realizando uma adequação cultural. Será incluso a alternativa “Não 

compreendi a questão” em cada item da segunda parte do questionário, desta forma 

poderá obter-se resultados de perguntas que tenham necessidade de readequação 

coloquial. 

 

Resultados preliminares 

Após a análise qualitativa do questionário pelos 20 professores 6 itens foram 

excluídos do questionário, por não alcançarem a média estipulada de 85% para se 

manter na pesquisa. 
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