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1. RESUMO 

Introdução: A satisfação dos usuários de serviços de saúde vem sendo cada vez 

mais enfocada como um indicador da qualidade da atenção. A qualidade dos 

serviços de saúde passou a ser discutida, com maior ênfase, a partir da segunda 

metade do século 20, quando se iniciaram as pesquisas sobre a avaliação da 

assistência em saúde, com foco na qualidade do atendimento. Objetivo: O objetivo 

deste estudo foi verificar o grau de satisfação com o atendimento fisioterapêutico de 

64 pacientes que estavam recebendo tal atendimento em uma clínica-escola que 

atende gratuitamente. Metodologia: O nível de satisfação foi avaliado por um 

questionário brasileiro, validado, sobre a satisfação dos pacientes com a fisioterapia. 

Resultado e considerações: Os resultados mostram que os pacientes apresentam 

um alto nível de satisfação com o atendimento fisioterapêutico quanto à relação 

paciente-terapeuta, aos membros da equipe de atendimento, à dinâmica e à 

infraestrutura da clínica.  A soma do espaço físico com o acolhimento e o cuidado do 

profissional e estagiários com o usuário leva a um resultado positivo com a 

população. 

Palavras-Chaves: Satisfação do paciente, Tratamento fisioterapêutico, Prática de 

saúde pública, Educação em saúde 

2. INTRODUÇÃO  

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

enfocada como um indicador da qualidade da atenção (Mendonça e Guerra, 2007). 

(Ferraz 1990 e Rigolin 2001, apud Borges et al, 2010) salientaram que as 

expectativas do paciente vão além de suas percepções ao processo de tratamento e 

se direcionam em alcançar uma recuperação com realização efetiva de suas 

diferentes atividades diárias. Desse modo, podemos afirmar que a avaliação da 

satisfação dos usuários do serviço de fisioterapia é essencial para aperfeiçoar o 

atendimento, pois a partir dos resultados gerados, somos capazes de corrigir as 

possíveis desconformidades nos serviços prestados e assim transformá-los em mais 

eficientes atendendo ao interesse da população e satisfazendo suas expectativas. 

 A qualidade dos serviços de saúde passou a ser discutida, com maior ênfase, 

a partir da segunda metade do século 20, quando se iniciaram as pesquisas sobre a 



avaliação da assistência em saúde, com foco na qualidade do atendimento 

(Machado e Nogueira, 2008).  

 O Decreto-Lei n. 938, de 13 de outubro de 1969, destaca o fisioterapeuta 

como um profissional generalista, capaz de atuar em todos os níveis de atenção à 

saúde. Segundo o COFFITO, (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional) a fisioterapia: 

É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos 
funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados 
por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas, na atenção 
básica, média complexidade e alta complexidade. Fundamenta suas ações 
em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da 
biologia, das ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, das patologias, 
da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesia, da sinergia funcional, 
e da cinesia patológica de órgãos e sistemas do corpo humano e as 
disciplinas comportamentais e sociais. 

  
As clínicas escolas baseiam-se em serviços ligados a instituições de ensino 

superior, na qual o atendimento é realizado por alunos graduandos que cursam a 

especialidade em que realiza o atendimento. A Policlínica Iesep está em 

funcionamento desde o ano de 2016 na Faculdade Integrada do Vale do Ribeira – 

FVR, uma instituição privada localizada na cidade de Registro-SP, que oferece o 

curso de Graduação em Fisioterapia desde 2005, e procura intensificar a 

integralidade, um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), na 

qual alega que o sistema de saúde deve estar preparado para ouvir o usuário, 

entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e 

suas necessidades. A policlínica está implantada na rede pública de saúde, 

oferecendo atendimento a população em diversas áreas como a nutrição, serviço 

social, enfermagem e fisioterapia, e possibilita aos graduandos às práticas de 

estágios curriculares obrigatórios supervisionados, além de desenvolver pesquisas 

nas áreas afins e cumprir com seu comprometimento social, disponibilizando de 

atendimentos á comunidade dos bairros Nosso Teto, Ribeirópolis, Jardim América, 

Jardim Brasil, Jardim São Paulo, Jardim Paulistano, Jardim das Palmeiras, Bloco B, 

C e D. Porém, a policlínica tem a maior demanda no atendimento fisioterapêutico, 

que disponibiliza serviços na área de ortopedia, neurologia, pediatria, respiratória e 

geriatria. 

Por ser um projeto que iniciou recentemente na instituição, e analisando que 

seria primordial a perspectiva dos pacientes que estão sendo atendidos, foi 

compartilhado o pensamento dessa pesquisa avaliativa com a supervisora do 



serviço de Fisioterapia da Policlínica, que julgou importante a realização desse 

estudo na instituição para melhor adequação dos serviços prestados às 

necessidades dos pacientes, além de contribuir na formação dos graduandos em 

busca da melhora em seus atendimentos. 

3. OBJETIVO  

O estudo tem como objetivo geral, avaliar o índice de satisfação dos usuários no 

atendimento oferecido pelo setor de fisioterapia da Policlínica Iesep, caracterizar seu 

perfil sócio demográfico e avaliar sua satisfação com a agilidade para agendamento 

da consulta, acolhimento, acessibilidade, privacidade, infra-estrutura, conforto, 

higiene, atendimento do estabelecimento, quantidade de sessões realizadas, tempo 

de espera e a interação terapeuta-paciente, analisando assim o perfil do serviço de 

fisioterapia sob o ponto de vista do usuário. 

4. METODOLOGIA  

Esse estudo trata-se de uma análise quantitativa, descritiva e transversal, 

executada pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia das FVR, elaborada na 

Policlínica Iesep, que atua no setor público de saúde em parceria com a Secretaria 

de Saúde Municipal da cidade de Registro - SP. A amostra foi composta por 

usuários que receberam atendimento fisioterapêutico ambulatorial, portadores de 

diversas patologias. 

Por meio de um termo de consentimento livre assegurando aos pacientes a 

liberdade de recusa e preservação do sigilo aos participantes, foi solicitada uma 

autorização de análise e coleta de dados. Para avaliar o nível de satisfação dos 

pacientes foi utilizado o Questionário sobre a satisfação dos pacientes com a 

Fisioterapia, desenvolvido por Mendonça e Guerra na língua portuguesa, com 

confiabilidade e validade constatadas. O participante recebeu o questionário ao fim 

do seu tratamento e respondeu em uma sala reservada, sem influência do aplicador 

e ao fim da pesquisa o questionário foi depositado pelo próprio paciente em uma 

caixa coletora para preservação dos dados e sigilo da identificação.  

Os critérios de inclusão foram usuários do gênero masculino e feminino com 

idade a partir de 14 anos portadores de patologias diversas que receberam 

atendimento nas diferentes áreas de Fisioterapia ambulatorial (Neurologia, 



Ortopedia, Pneumologia e Atenção Primária), que tivessem recebido no mínimo dez 

sessões de tratamento e o de exclusão usuários abaixo de 14 anos; pacientes que 

não tinham recebido no mínimo dez sessões de atendimento fisioterapêutico; 

indivíduos que não tinham o cognitivo preservado ou condições para compreender o 

questionário; pessoas analfabetas, que apresentem dificuldade/incapacidade de ler 

e responder o questionário. 

5. DESENVOLVIMENTO 

De inicio foi realizado uma pesquisa de dados sobre o assunto em questão, 

disponíveis em revistas especializas, periódicos online, dissertações, teses e 

publicações legais que forneceram subsídios teóricos para a fundamentação do 

presente estudo e seguiu com a coleta de dados por meio de um questionário 

proposto e validado por Mendonça e Guerra, composto por 35 questões objetivas e 

discursivas que aborda a Satisfação dos Pacientes com a Fisioterapia. 

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

IBM SPSS Statistics 21, 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, os resultados obtidos 

foram apresentados em forma de gráfico. 

6. RESULTADOS 

A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2017, dos 133 pacientes que 

foram atendidos na clínica, apenas 69 destes participaram do questionário proposto. 

O critério estabelecido para seleção dos pacientes destinados ao questionário se 

deu a partir do parâmetro de inclusão. Dos 69 questionários respondidos, apenas 5 

apresentaram preenchimento incompleto, por isso foram excluídos do estudo. 

Dos 64 questionários validados para o estudo, 42,2% (n=27) são homens, e 

57,8% (n=37) são mulheres. A idade média dos participantes foi 53,5 anos, vale 

destacar que a idade com maior frequência foi acima de 60 anos. Aproximadamente 

82% dos indivíduos realizaram entre 10 e 20 sessões fisioterapêuticas nessa 

unidade de tratamento.  



A Tabela 1 resume os dados sóciodemográficos, a análise dos dados 

demonstrou que o nível de escolaridade se distribuiu da seguinte forma, 28,1% 

(n=18) não concluíram o ensino fundamental, 23,4% (n=15) foram à 

representatividade daqueles que concluíram o 2º grau completo e 20,3% (n=13) 

aqueles que possuem ensino superior completo. Os dados apontam que 87,5% 

(n=56) dos pacientes, possuem renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, e 

apenas 4,7% (n=3) possuem renda maior que 7 salários. Resultados como este 

corrobora os efeitos do nível de escolaridade na renda familiar, que por sinal 

apresentaram percentuais muito similares. 

Variável N % 

Renda Familiar (em salários-
mínimos -SM) 

1-3 SM 56 87,5 

4-6 SM 5 7,8 

7 OU MAIS 3 4,7 

Plano de Saúde 

UNIMED 2 3,1 

Angelus 26 40,6 

Outro 28 43,8 

Não tem 8 12,5 

Grau de escolaridade 

1º grau 
incompleto 

18 28,1 

1º grau completo 9 14,1 

2º grau 
incompleto 

9 14,1 

2º grau completo 15 23,4 

Superior 13 20,3 

Tabela 1 – Dados Sociodemográficos (Grau de escolaridade, Renda familiar, Plano de saúde)  

Dos entrevistados, cerca de 87,5% (n=56) tem convênio com plano de saúde, 

desses 3,1% (n=2) possui o convênio com a UNIMED e 40,6% (n=26) com a 

ANGELUS, que são planos regionais. Embora a maioria dos participantes serem 

conveniados com um plano de saúde particular, os mesmos optaram por um serviço 

oferecido por uma clínica escola, que oferece serviço gratuito.  

A saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado, é o que está 

proposto na Constituição Federal de 1988. Mais que um direito, saúde 

no Brasil é item de relevância pública. A situação em que a saúde pública está 

passando, e a qualidade dos serviços privados, são de conhecimento de toda 

sociedade, de acordo com o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor, 2006), os 

planos privados de saúde, que atendem a 36 milhões de brasileiros, estão longe de 



representar a solução para a saúde e muitas vezes negam o atendimento quando o 

cidadão mais precisa.  

Alguns dos pacientes atendidos já usufruíram do tratamento fisioterapêutico 

anteriormente, no entanto o percentual de pacientes que tiveram a primeira 

experiencia com esse tipo de tratamento na clínica Iesep foi relativamente alto, 

90,6%. Estes resultados reforçam a importância que a clínica Iesep tem para a 

saúde municipal, e o quanto pode contribuir em melhorar a vida dos pacientes, além 

de agregar conhecimento aos alunos que acompanham os tratamentos juntamente 

com professores e responsáveis.  

Constatou-se ainda que 87,5% (n=56) dos pacientes têm conhecimento de 

seu diagnóstico clínico, enquanto 12,5% (n=8) desconheciam. Embora 8 usuários 

afirmem não conhecer seu diagnóstico todos os participantes responderam ter 

recebido informações sobre o seu tratamento. No entanto, há um ponto importante 

que deve ser revisto durante os atendimentos, que revela que alguns estagiários não 

estão cumprindo o seu dever de esclarecer ao paciente dados referentes a sua 

patologia. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil é direito 

dos usuários obterem informações claras, objetivas, respeitosas e compreensíveis 

sobre hipótese diagnóstica e ações terapêuticas, o que pode ocorrer delas, duração 

prevista dos tratamentos propostos, bem como os riscos de não realizá-los e o 

instrumental a serem utilizados, as partes do corpo afetadas, os riscos e 

conseqüências indesejáveis e duração esperada do procedimento. 

As respostas equivalentes à relação do terapeuta-paciente são compostas por 

oito perguntas, todas as questões revelam um índice de alta aprovação revelando o 

maior percentual com respostas entre bom, ótimo e excelente (Gráfico 1). A 

avaliação dos itens relacionados à conduta ética e profissional do fisioterapeuta e da 

equipe em que está inserido mostrou que a relação terapeuta-cliente é um dos 

principais pilares para se obterem resultados benéficos dentro da conduta realizada. 

Nesta pesquisa os resultados pertinentes ao respeito, gentileza, segurança e 

confiança demonstraram que na opinião dos pacientes, os estudantes do último 

semestre e a equipe envolvida na estrutura de estágio direcionam sua atenção 

máxima para a individualidade do paciente, tentando desenvolver um trabalho ético 

e eficiente. 



Gráfico 1 Respostas às dimensões de avaliação da interação paciente-terapeuta 

 

A facilidade na marcação das sessões após o primeiro atendimento ficou 

entre “bom”, “ótimo” e “excelente”, assim como a disponibilidade de horários 

convenientes, tendo esse item um percentual de 1,6% (n=1) classificando essa 

questão como “péssimo”, o tempo de permanência na sala de espera após horário 

marcado, dividiu-se em “bom”, “ótimo” e 53,1% (n=34) como “excelente”, denotando 

que os horários agendados para os atendimentos são respeitados. Percentuais 

como os observados no questionário aplicado, são destacados como um dos fatores 

que contribui para a satisfação dos pacientes, que segundo (Mendonça, 2007 apud 

McIver 1991), no contexto do paciente ambulatorial, o tempo de espera e a atitude 

da equipe de apoio são componentes críticos para a satisfação do paciente. 

Os itens pertinentes a conveniência, como a localização da clínica e 

disponibilidade de estacionamento apresentaram resultados positivos, tendo como 

resposta predominante “excelente”, sendo 48,4% (n=31) e 57,8% (n=37) 

respectivamente. Segundo, (Mendonça, 2007 apud Roush e Sonstroem 1999), a 

satisfação do paciente é fortemente influenciada por fatores como localização e 

custo. O Gráfico 2 aponta os índices de satisfação dos usuários com relação ao 

ambiente clínico da Policlínica. 



 

Gráfico 2 Respostas referentes ao ambiente físico da clínica. 

No que se referem às respostas relativas à satisfação geral com a fisioterapia, 

71,9% (n=46) apontaram satisfação máxima revelando excelente seu nível de 

satisfação com o serviço recebido, 21,8% (n=14) qualificaram “ótimo” e 6,3% (n=4), 

“bom”, com nenhuma resposta negativa assinalada nesse item. Isso justifica 85,9% 

(n=55) dos entrevistados responderem que retornariam “com certeza” para essa 

clínica, se no futuro precisarem de atendimento e 87,5% (n=56) responderam que 

recomendariam “com certeza” esta clínica para familiares e amigos. O atendimento 

humanizado interfere diretamente, na satisfação do usuário, ainda conforme 

Mendonça e Guerra (2007), no presente estudo, verificou-se que os pacientes 

mostraram-se satisfeitos com o respeito, gentileza e o tratamento dos estagiários, 

mesmo modo que, com a privacidade respeitada durante as sessões, com a 

peculiaridade das terapias realizadas e com os esclarecimentos de dúvidas sanadas 

pelo estagiário, da mesma maneira, dando lhes oportunidades para que o mesmo 

expresse seus sentimentos e opiniões.  

O fato de quase 90% dos pacientes se sentirem confortáveis na clínica, para 

retornar ou mesma indicá-la a familiares e amigos, sugere uma visão humanística, 

crítica e profissional por parte da equipe de estagiários e terapeutas. 

A princípio, com o decorrer do funcionamento da clínica, não tinha como 

quantificar e qualificar a satisfação em relação ao que era oferecido pelo setor da 

fisioterapia, o questionário demonstrou ser apropriado para avaliar a qualidade e o 

perfil do usuário do serviço de fisioterapia nesta Policlínica. No entanto, o 

desenvolvimento de um estudo com a aplicação deste questionário em diversos 



serviços de fisioterapia se faz necessário para entender melhor o comportamento 

das questões abordadas aqui em comparação com outras unidades prestadoras do 

mesmo serviço localizadas na região do Vale do Ribeira. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

qualidade de atendimento do serviço fisioterapêutico prestado pelos estagiários e 

toda a equipe envolvida na Policlínica Iesep. A soma do espaço físico com o 

acolhimento e o cuidado do profissional com o usuário leva a um resultado positivo 

com a população, tais valores expressos nos resultados desse estudo. Porém a 

melhora com o local e o atendimento oferecido para chegar a excelência ainda 

estará como meta para a instituição, visando aprimorar cada vez mais e oferecer um 

tratamento púbico de qualidade à população.  
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