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Resumo 

Introdução: Dor crônica é definida como uma experiência sensorial e 

emocional desagradável que gera lesões nos tecidos, com duração maior de seis 

meses, de caráter contínua e recorrente. A avaliação do grau de satisfação do 

paciente referente ao atendimento em um serviço de saúde é de grande importância, 

pois serve como feedback da eficácia do tratamento e da assistência recebida. 

Objetivo: classificar a satisfação dos pacientes com dor musculoesquelética crônica, 

e avaliar se há relação entre a satisfação e melhora da dor. Metodologia: o estudo 

foi realizado em uma Clínica-Escola da Faculdade dos grandes Lagos (UNILAGO), 

em São José do Rio Preto/SP. Foi aplicado um questionário criado pelas próprias 

autoras para classificar a satisfação, e a Escala Visual Analógica de dor (EVA) para 

avaliar a intensidade da dor.  Critérios de inclusão: pacientes com dor crônica 

musculoesquelética; e de exclusão: pacientes sem capacidade física e intelectual 

para responder aos questionários, manifestação voluntária para não participar da 

pesquisa e abandono do tratamento. Os dados foram analisados estatisticamente, 

levando em consideração os valores de referência do questionário. Resultados: 

Houve uma predominância de mulheres. Joelho e coluna foram classificados como 

queixa principal de dor, respectivamente. A média de idade da população estudada 

ficou em 61,1 anos. Observou-se satisfação dos pacientes de acordo com o 

ambiente e com os demais itens do questionário. Os itens que apresentaram baixa 

pontuação tiveram valores insignificantes. Houve melhora significativa na 

intensidade da dor. Conclusão: Concluiu-se que a melhora da dor tem ralação com 

a satisfação dos pacientes com o serviço prestado. 

Palavras chaves: hidroterapia, dor musculoesquelética, satisfação. 

INTRODUÇÃO 

A dor, segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP), é 

uma experiência sensorial e emocional desagradável que gera lesões nos tecidos. E 

dor crônica como aquela com duração maior de seis meses, de caráter contínuo e 

recorrente, tendo dor em três episódios durante três meses. Estima-se que 40% dos 

indivíduos em algum momento da vida manifestarão dor musculoesquelética. 

Encontra-se entre as principais causas de dor crônica no aparelho locomotor a 

fibromialgia, osteoartrose, periartrites, disfunções na coluna, miofascial, entre outras. 



 
 

A dor crônica pode ser causada por patologias crônica ou disfunção no sistema 

nervoso periférico (SNP) e sistema nervoso central (SNC). Fatores ambientais e 

psicopatológicos também pode ser a causa de dores crônicas. (CABRERA, 2008; 

MARTINEZ, 2010) 

A hidroterapia é bastante procurada e recomendada por médicos e 

fisioterapeutas para vários tipos de patologias, inclusive as musculoesqueléticas. 

Essa grande procura é devido aos benefícios das atividades e pela menor tendência 

em lesões e dor, pois a água permite a imersão e a flutuação corporal. A 

hidroterapia tem como um dos principais objetivos promover a funcionalidade do 

indivíduo com dor musculoesquelética crônica (BENTO, 2016; BRAZ, 2011) 

A satisfação é referida sendo multidimensional, podendo deixar o indivíduo 

extremamente satisfeito com um ou mais aspectos e ao mesmo tempo deixá-lo 

insatisfeito com outros aspectos. A avaliação do grau de satisfação do paciente 

referente ao atendimento em um serviço de saúde é de grande importância no que 

se diz respeito à qualidade do atendimento. (BRAGA, 2014; SUDA, 2009) 

Há várias características e fatores que podem influenciar na satisfação do 

paciente, como a relação terapeuta-paciente, a estrutura física e organizacional, 

melhorias em um todo, entre outras. Quanto maior o grau de satisfação do paciente, 

melhor eles poderão aderir ao tratamento, interferindo nos sintomas. (BRAGA, 2014; 

CLARK 2016; MACHADO, 2008) 

Apesar de a literatura ser ampla nas questões das dores crônicas e da 

hidroterapia, vale ressaltar a importância de novos estudos referentes a essa 

associação entre a relação da satisfação do paciente e melhora da dor em terapia 

na aquática. 

O presente estudo tem por objetivo de classificar a satisfação e avaliar a 

melhora da dor em pacientes com dor crônica musculoesquelética, que são 

submetidos à terapia aquática, com o intuito de saber se há relação entre paciente 

satisfeito e melhora da dor. Será realizado em uma Clínica Escola da Instituição 

União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, da cidade de São José do 

Rio Preto / SP, onde é prestado serviços pelos alunos de graduação em Fisioterapia 

da Instituição para a população. 



 
 

OBJETIVO  

Classificar a satisfação dos pacientes com dor musculoesquelética crônica, 

avaliar intensidade da dor, e correlacionar a satisfação e melhora da dor.  

 METODOLOGIA 

O presente estudo foi caracterizado pela aplicação de questionários, a fim de 

verificar a satisfação de pacientes que participaram de sessões de hidroterapia. 

Possibilitando assim, dimensionar a relação entre satisfação com a hidroterapia e 

nível de dor. Foi realizado na Clínica Escola da Faculdade de São José do Rio 

Preto, União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO. 

A amostra foi composta por 32 pacientes que participam de 12 sessões de 

hidroterapia, com frequência de duas vezes por semana e duração de 50 minutos 

cada sessão, e que apresentassem algum tipo de dor musculoesquelética crônica. 

Foram levados em consideração o quão satisfeito estão os pacientes quanto à 

higiene e conservação em geral a interação com os terapeutas e também o nível de 

dor sentida antes e depois do tratamento, entre outras questões importantes 

descritas no questionário. Esses foram aplicados ao final das 12 sessões na sala de 

espera da Clínica Escola, conforme os pacientes chegavam para os atendimentos 

em seus horários de costume. 

Para avaliar o nível de satisfação com relação às sessões de hidroterapia, foi 

aplicado um questionário criado pelas próprias autoras, constituído com questões 

relacionadas aos respectivos tópicos, sendo eles: Piscina; Banheiros e Vestiários; 

Equipamentos; Relação terapeuta-paciente e a Clínica em geral, e os valores de 

referência serão péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Foram feitas perguntas 

objetivas para fácil compreensão dos pacientes, sendo que esses responderão aos 

questionários sem acompanhamento dos terapeutas, estando ali somente para 

esclarecer possíveis dúvidas, a fim de evitar influência nas respostas e na estatística 

final. 

Para avaliar a intensidade de dor foi aplicada a Escala Visual Analógica de 

Dor (EVA), que é uma linha horizontal, de dez centímetros, numerados com o ponto 

inicial zero e final dez, na qual zero representa sem dor e dez dor insuportável. 

(Ludington e Dexter, 1998). A escala foi anexada no final do questionário e os 



 
 

pacientes responderam o nível de dor sentida antes de iniciar o tratamento e o nível 

de dor após terminarem as 12 sessões. 

Os dados serão analisados estatisticamente, levando em conta os valores de 

referência do questionário criado pelas próprias autoras. Possibilitará assim, a 

comparação entre os resultados do questionário e o nível de dor desse paciente, 

observando se pacientes mais satisfeitos apresentam melhores níveis de dor ao final 

das sessões propostas. 

Os critérios de inclusão serão todos os pacientes com dor musculoesquelética 

crônica. Os critérios de exclusão serão pacientes sem capacidade física e intelectual 

para responder aos questionários, manifestação voluntária para não participar da 

pesquisa e interrupção do tratamento. 

Foram aplicados os questionários no período de maio e junho de 2017. Os 

participantes responderam individualmente estando o pesquisador disponível para 

esclarecer dúvidas. Os dados sociodemográficos foram colhidos posteriormente nos 

prontuários dos participantes, disponibilizados pela Clínica-Escola, a fim de evitar 

constrangimento do participante e para não influenciar nas respostas. Todos 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, estando ciente da pesquisa 

realizada pelos acadêmicos de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes 

Lagos.  

Todos os dados colhidos na pesquisa foram planilhados no excel.A análise 

estatística descritiva foi conduzida a partir dos cálculos de frequências e medidas de 

tendência central.Em seguida, as análises foram planilhadas para os resultados 

estatisticos.O programa utilizado foi o Bioestat (Versão 5.0). 

 RESULTADOS 

Foram avaliados os questionários de 32 pacientes ao final das 12 sessões 

propostas, que frequentaram duas vezes na semana com duração de 50 minutos, os 

quais apresentam algum tipo de dor musculoesquelética crônica. Dos pacientes 

selecionados nenhum foi excluso por incapacidade física ou intelectual de responder 

o questionário, assim como nenhum abandonou do tratamento. Pode-se observar 

pelos dados sociodemográficos colhidos (Tabela 1), a idade média dos pacientes e 



 
 

as profissões respectivas. Quando ao sexo podemos perceber que o feminino foi 

predominante. Quanto ao local de dor é descrito pela tabela 2. 

Tabela 1: Dados demográficos 

 

Tabela 2: Local da dor 
 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados colhidos no setor de hidroterapia da IES pode-se 

observar resultados a respeito do nível de satisfação dos pacientes de acordo com 

as respostas obtidas e descritas na Tabela 3. 

TABELA 3: Satisfação dos pacientes quanto ao ambiente da piscina.  
TEMPERATURA DA AGUA N %   

Ótima  19 59,37   
Bom  13 40,62   
HIGIENE DA PISCINA     

SEXO N=32 % 

Feminino 25 78,12 

Masculino 7 21,87 

IDADE MEDIA 61,1  

   

ESTADO CIVIL   

Casado 20 62,5 

Divorciado 5 15,62 

Solteiro 4 12,5 

Viúvo 3 9,37 

   

PROFISSÃO   

Diarista 1 3,12 

Costureira 3 9,37 

Do lar 10 31,25 

Vendedor 1 3,12 

Motorista 1 3,12 

Aposentado 10 31,25 

Auxiliar    Escritório 1 3,12 

Orives 1 3,12 

Cozinheira 2 6,25 

Cuidadora 2 6,25 

               QUEIXA PRINCIPAL N=32 % 

Joelho e coluna 2 6,25% 

Joelho 7 21,87% 

Joelho e quadril 2 6,25% 

Quadril e coluna 1 3,12% 

Membros inferiores 1 3,12% 

Membro inferior e pé 1 3,12% 

Coluna 7 21,87% 

Quadril 6 18,75% 

Poliartralgia 2 6,25% 

Ombro e joelho 2 6,25% 

Ombro e poliartralgia 1 3,12% 



 
 

Ótimo  20 62,5   
Bom 12 37,5   
ACESSIBILIDADE DA PISCINA     
Ótimo 19 59,37   
Bom  12 37,5   
Sem resposta 1 3,12   
TAMANHO DA PISCINA     
Otimo  15 46,87   
Bom  10 31,25   
Regular  4 12,5   
Péssimo  1 3,12   
Sem resposta 2 6,25   
QUANTIDADE DOS BANHEIROS/ VESTIARIOS     
Otimo 16 50   
Bom 9 28,12   
Regular 4 12,5   
Ruim 2 6,25   
Pessimo  1 3,12   
HIGIENE DOS BANHEIROS/VESTIARIOS     
Otimo  19 59,37   
Bom  10 31,25   
Regular  1 3,12   
Sem resposta 2 6,25   
CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
UTILIZADOS EM HIDROTERAPIA 

    

Otimo  23 71,87   
Bom 9 28,12   
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS      
Otimo 22 68,75   
Bom 10 31,25   
VARIEDADE DE EQUIPAMENTOS     
Otimo 18 56,25   
Bom  12 37,5   
Regular  1 3,12   
Sem resposta 1 3,12   
 
Fonte: autores 
 
 
 

Tabela 4: Qualidade do atendimento      
 
SEGURANÇA TRANSMITIDA PELOS 
ACADEMICOS/ALUNOS/ESTAGIARIOS 

    

Otima  25 78,12   
Boa  6 18,75   
Regular 1 3,12   
GENTILEZA DO TERAPEUTA COM OS 
PACIENTES 

    

Ótima 28 87,5   
Boa  3 9,37   
Regular 1 3,12   
EXPLICAÇÃO/CONHECIMENTO DO PACIENTE 
SOBRE A PATOLOGIA 

    

Otimo 26 81,25   
Bom 5 15,62   
Regular  1 3,12   
AVALIAÇÃO CLINICA /RECEPÇAO AOS     



 
 

PACIENTES 
Otimo 31 96,87   
Bom 1 3,12   
ATENDIMENTO SUPERVISOR/PROFESSOR      
Otimo 32 100   
MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS/ESTAGIARIOS     
Otima 29 90,62   
Boa 3 9,37   
ATENDIMENTO VIA TELEFONE/TEMPO PARA 
ATENDIMENTO/ PRATICIDADE 

    

Otimo  23 71,87   
Bom 5 15,62   
Regular  1 3,12   
Ruim 1 3,12   
Pessimo 1 3,12   
Sem resposta 1 3,12   
     

Em seguida no questionário, foi perguntado aos pacientes o nível de dor 

antes e depois de realizarem o tratamento, tendo como referência a escala EVA 

onde 10 é dor insuportável e 0 nenhuma dor. Como podemos observar no gráfico 6, 

a dor apresentou melhora na maioria dos pacientes. 

   

Gráfico 6: Nível de dor antes e depois do tratamento. 

De acordo com os dados descritos e os gráficos apresentados, podemos 

observar que a maioria dos pacientes se dizem satisfeitos com todos os itens do 

questionário, sendo que em poucos deles foram vistas avaliações negativas, e nos 

que ocorreram os números foram baixos. Quanto ao nível de dor, podemos observar 

melhora em quase todos os pacientes, os que não tiveram foram números 

insignificantes. 
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DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados dos questionários colhidos, foi encontrada uma 

média de 61,1 anos de idade, dominando uma população mais idosa com dor 

crônica musculoesquelética. Observou-se também uma predominância de mulheres. 

No estudo de Machado (2008), também teve uma superioridade em mulheres com 

dor crônica, comparado aos homens. Acreditamos que essa característica pode 

estar relacionada as  rotinas de atividades diárias. 

No nosso estudo observou-se grande prevalência do local da dor em joelho. 

Este achado contradiz ao estudo de Casserley (2008), que avaliou 131 indivíduos 

com dor musculoesquelética de uma clínica privada, cujos resultados apontaram 

evidentemente que a maioria das algias era em região de coluna.  

Suda (2009) estudou a satisfação de 51 pacientes de uma Clínica-Escola de 

Fisioterapia de Santo Andre- SP onde não obtiveram resultados insatisfatórios no 

quesito paciente-terapeuta. Verificou-se que a satisfação do paciente está ligada aos 

aspectos de um bom relacionamento, em que o terapeuta seja sempre agradável, 

oferecendo atenção e auxiliando-o no que necessário, passando segurança, e tendo 

uma boa ética e conduta profissional durante todo o atendimento. Diógenes (2009) 

também defendeu que a relação terapeuta-paciente é um dos principais 

componentes associados às respostas positivas de sua abordagem. Todo este 

contexto explica os resultados do nosso estudo, onde houve resultado satisfatório 

em todos os pacientes. Acreditamos que este fato tem resposta positiva, devido que 

o cuidado de um terapeuta para com um paciente associa-se a emoção, tornando-se 

uma terapia mais humanista. 

Na questão de infraestrutura da piscina, englobando temperatura da água, 

higiene, acessibilidade e tamanho, houve pontos negativos na questão do tamanho 

da piscina, pressupomos que isso se deve ao fato da demanda de paciente por 

horário ser grande para o tamanho da piscina. A piscina atende as Normas e a 

vigilância sanitária, sendo feito periodicamente manutenção e higiene.  

Ao abordar a infraestrutura dos banheiros/vestiários foram encontradas 

algumas respostas insatisfatórias diante de higiene e quantidade. Segundo Braz 

(2011), o âmbito banheiro/vestiário tem que ser ajustado para fornecer o essencial 



 
 

para as necessidades dos pacientes, sendo indispensável o básico como: toaletes, 

pias, tomadas e armários. 

Neste estudo não foi encontrado resultados com pontuação insatisfatória 

diante da quantidade e conservação dos equipamentos, entende-se por 

equipamentos os flutuadores de sobrecarga e de flutuação, que são utilizados como 

formas de intervenção física para os exercícios dentro da água. Esses achados são 

consistentes ao trabalho de Braz (2011), que demonstrou satisfação no tributo 

equipamento, que são utilizados durante a terapia aquática. 

Na avaliação geral foram indagadas as questões atendimento da recepção, 

do supervisor e telefônico, como são os atendimentos realizados na clínica e a 

motivação passada pelo supervisor. Diante dos resultados obtidos, todos foram 

satisfatórios, tendo alguns pontos negativos no quesito atendimento telefônicos.  

Como principal objetivo de correlacionar o nível de satisfação com a melhora 

da dor, o presente estudo utilizou a Escala Visual Analógica de Dor (EVA) para 

avaliar a dor antes e após dez sessões de terapia. Na abordagem, tivemos 

resultados de 93,75% (n=30) avaliados que alegaram melhora significativa, e 7,25% 

(n=2) que relataram que a dor se manteve. Diante deste, observou-se que a 

satisfação do paciente pode ser um bom indicador nos resultados da intensidade da 

dor. O estudo de Braga (2014) sustenta que diante das características dos usuários, 

os níveis de respostas podem variar, assim, pacientes com dor com menor duração 

tem a propensão de apresentar melhores expectativas frente ao tratamento 

oferecido, tendo um maior índice satisfatório. 

CONCLUSÃO 

Diante dos dados obtidos nesta pesquisa, observamos altos níveis de 

satisfação na maioria dos quesitos, onde pudemos retratar também a diminuição 

significativa da dor em boa parte dos pacientes. Acreditamos que o fator terapeuta-

paciente seja um indicador preponderante para a satisfação destes, uma vez que, 

quando o profissional mostra interesse pelo sofrimento de um paciente e atende 

suas necessidades, o mesmo se sentirá acolhido, tendo confiança e aderindo melhor 

ao tratamento proposto.  



 
 

Portanto, concluímos que há relação entre a satisfação do serviço e cuidado 

do terapeuta, com a melhora da dor. Porém, vale ressaltar a importância de novos 

estudos com maior embasamento em números de amostras, envolvendo 

características socioeconômicas e escolaridade dos pesquisados, pois acreditamos 

que tais dados também podem influenciar nos resultados. Diante dos resultados, o 

estudo servirá para melhorias no local do serviço prestado, e na conduta dos 

profissionais. 
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