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1. 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-

escola de Fisioterapia. Metodologia: Pesquisa exploratória de natureza transversal, 

de caráter quantitativo e descritivo, foi desenvolvido um questionário que avalia a 

satisfação dos usuários de Clínicas-escola de fisioterapia. Avalição do construto foi 

realizada por 20 professores para adequação do questionário, 3 professores 

doutores avaliaram clareza, coerência e concordância, testada através do 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). Adequação cultural do questionário 

final foi realizada através de um estudo piloto. Resultado: Com base no resultado 

encontrado por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach (0,96) para todas as 

perguntas do questionário, pode-se dizer que o instrumento desenvolvido apresenta 

propriedades psicométricas que lhe asseguram a confiabilidade e validade 

necessária à mensuração da satisfação de usuários de Clínicas-escola de 

fisioterapia. 

 

2. 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 & 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). 

Para avaliar a qualidade do setor de saúde, consideramos a percepção do 

paciente. Rodrigues, Raimundo e Silva (2010), definem a satisfação como sendo as 



avaliações positivas do usuário a respeito das dimensões dos serviços de saúde, 

estabelecido de acordo com as expectativas e exigências do usuário. A satisfação 

do paciente com avaliações positivas, é obtida de acordo com as expectativas e 

exigências individuais, que se baseiam nos valores pessoais e sociais de cada 

indivíduo (MOREIRA, BORBA e MENDONÇA, 2007). A satisfação do indivíduo é 

multidimensional, podendo estar satisfeito em vários aspectos da assistência e 

insatisfeito simultaneamente em outros (VAITSMAN & ANDRADE, 2005). 

Redefinindo o usuário como um consumidor do serviço de saúde, ele pode se 

colocar ora como consumidor, avaliando o serviço do ponto de vista de seu ganho 

individual, ora como cidadão, avaliando o serviço ao levar em conta a sociedade 

como um todo (VAITSMAN & ANDRADE, 2005). Considerando que a percepção 

acontece de maneira diferente pelas pessoas, podendo modificar os resultados de 

uma mesma pessoa em tempos distintos e ainda, um mesmo indivíduo ter aspectos 

positivos em algumas dimensões e negativos em outras (CARVALHO et al, 2013; 

FREZ et al, 2011; GONÇALVES et al, 2011; MACHADO & NOGUEIRA, 2008; 

VIANA et al, 2014), assim, a satisfação do usuário é considerada uma meta a ser 

alcançada, para isso, deve ser pesquisada (SOUZA, GRIEBELER e GODOY, 2007).  

 

3. Objetivo 

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

satisfação dos usuários atendidos em Clínicas-escola de Fisioterapia. 

3.2 Especifico: Verificar quais questões se enquadram dentro de um 

questionário que avalia a percepção dos usuários do serviço de fisioterapia, por 

meio da análise qualitativa; caracterizar os usuários atendidos na Clínica-escola, de 

acordo com as variáveis sociodemográfico e econômicas; identificar como ocorre o 

encaminhamento dos usuários à Clínica-escola; avaliar e quantificar a percepção 

dos usuários quanto as variáveis respeito, gentileza, educação, ética, privacidade, 

esclarecimento de dúvidas e segurança; verificar a satisfação do usuário nas 

dimensões aluno-paciente, professor-aluno, professor-paciente, ambiente físico, 

acesso, e indicação/retorno. 

 

4. Metodologia 

Pesquisa exploratória de natureza transversal, de caráter quantitativo e 

descritivo. A fundamentação teórica do questionário foi realizada através do 



levantamento bibliográfico nas bases de dados LILACS, PubMed, SciELO, 

SPORTDiscus, MEDLINE e Ebsco, utilizando as palavras chaves “physiotherapy”, 

“satisfaction”, “clinc school” e “questionnaire”, para identificar pesquisas que 

avaliavam a satisfação de usuários com a fisioterapia em Clínicas-escola. Contudo 

não foi encontrado um questionário desenvolvido, estruturado e validado para avaliar 

o universo das Clínicas-escola de fisioterapia, no entanto os trabalhos de Santos & 

Garcia, (2009); Silva & Gavaz, (2007); Suda, Uemura e Velasco, (2009); Viana et al, 

2014  utilizaram questionários validados para clinicas particulares e do SUS em 

Clínicas-escola. Desta forma os artigos que fundamentaram a construção do 

questionário com uma atenção as Clinicas-escola foram o de Beattie et al., (2002) 

“Patient satisfaction with outpatient Physical Therapy: Instrument Validation”; 

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

medida da satisfação do paciente com a fisioterapia”; Moreira, Borba e Mendonça, 

(2007), “Instrumento para aferir a satisfação do paciente com a assistência 

fisioterapêutica na rede pública”; Monnin & Perneger, (2002), “Scale to measure 

patient satisfaction with Physical Therapy”; Oliveira et al., (2014), “Measurement 

properties of the brazilian portuguese version of the MedRisk Instrument for 

Measuring Patient Satisfaction with physical therapy care”; Roush & Sonstroem, 

(1999), Development of the Physical Therapy Outpatient Satisfaction Survey 

(PTOPS), questionários replicados em pesquisas que abrangeram clínicas 

particulares e clínicas do SUS, todos tiveram seus itens testados psicometricamente. 

Foram listadas questões consideradas relevantes pelos autores do estudo, que se 

relacionavam ao universo da pesquisa para elaborar o questionário. 

 

5. Desenvolvimento 

O projeto de estudo de Desenvolvimento e validação de um questionário de 

avalição do grau de satisfação de usuários atendidos em Clínicas-escolas de 

Fisioterapia iniciou-se após o parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) (Parecer Nº 1.625.845, 

CAAE: 55795616.8.0000.5493). 

5.1 Instrumento de coleta dos dados: O questionário proposto, contém 

onze questões que caracterizam o perfil sociodemográfico 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 trinta e três questões 

objetivas para avaliar a satisfação do usuário, dividida em seis dimensões: relação 

aluno-paciente (13 questões), professor-aluno (3 questões), professor-paciente (3 

questões), ambiente físico (9 questões), acesso (3 questões) e indicação/retorno (2 

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

bom, ótimo e excelente. Exceto a questão 28 que avaliava a importância do 

atendimento fisioterapêutico prestado na clínica-escola na recuperação do paciente 

que tinha a opção de resposta: nenhuma importância, pouca importância, média 

importância e grande importância e, as questões 32 e 33 que avaliavam se o 

paciente retornaria à clínica ou se a recomendaria, as opções de respostas eram: 

nunca, não, talvez, sim, com certeza. 

5.2 Análise qualitativa do questionário: A análise do questionário foi 

realizada por meio da apreciação de suas questões, julgados conforme a proposta 

da pesquisa. Um painel com 20 docentes da instituição avaliou o questionário, uma 

concordância mínima de 85% foi estipulada para retenção dos itens no questionário, 

inicialmente o questionário tinha 40 questões após a avalição pelos docentes foram 

excluídas 7 questões que não alcançaram a média proposta, outras 4 questões 

foram adaptadas para melhor compreensão dos usuários. 

5.3 Validade do construto: A validada do construto foi testada através do 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). A avaliação do questionário foi 

realizada por três professores doutores da instituição. Os três juízes avaliaram três 

vertentes (clareza, coerência e concordância) em cada questão. 

Utilizou-se descritores Péssimo, Ruim, Bom, Ótimo e Excelente para avaliar 

os itens. Foi atribuído valores às respostas criando uma escala intervalar de 5 

pontos tipo Likert (DALMORO e VIEIRA, 2013): péssimo valor 1, ruim valor 2, bom 

valor 3, ótimo valor 4, e excelente valor 5. Adotou-se um p ≥ 0,90 para considerar 

que o questionário fosse validado. O CVC alcançado na pesquisa foi de 0,93. 

5.4 Estudo piloto: Um estudo piloto com 30 pacientes foi realizado para 

verificar a adequação cultural do questionário. A coleta caracterizou-se como 

transversal, quantitativa, baseado em um modelo epidemiológico descritivo, através 

de um questionário autoaplicável aos usuários da Clínica-escola de Fisioterapia da 

Faculdade Anhanguera de Taubaté. Foi incluso a alternativa “Não compreendi a 



questão” em cada item da segunda parte do questionário, desta forma pode-se obter 

resultados de perguntas que tinham necessidade de readequação coloquial. 

5.5 Procedimento: Participaram deste estudo 30 usuários da Clínica-escola 

que foram abordados de forma aleatória pelo pesquisador, antes ou após o 

tratamento fisioterapêutico, garantindo, assim, que nenhum prejuízo ocorresse ao 

atendimento. 

Como critérios de inclusão foram adotados: usuários atendidos em todos os 

setores da Clínica-escola com capacidade cognitiva de escrita e verbal de 

responderem o questionário. Critérios de exclusão adotados: usuários da Clínica-

escola que tinham frequentado menos que cinco sessões de fisioterapia, menores 

de dezoito anos.  

Os usuários que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e foram informados sobre a confidencialidade 

das respostas. 

Para minimizar qualquer exposição dos voluntários da pesquisa, foi 

designado um local especifico na clínica, com carteiras, para que o usuário pudesse 

responder o questionário de forma acomodada e sem riscos a sua integridade 

pessoal. 

Enquanto o participante respondia o questionário, permaneceu na sala um 

pesquisador com o intuito de sanar quaisquer dúvidas sobre as questões. O tempo 

para responder o questionário era de aproximadamente dez minutos. Os dados 

foram coletados no mês de outubro de 2016 e posteriormente transportados para o 

Excel 2016 para análise de dados. 

5.6 Análise dos dados: Para analisar as características dos usuários foram 

calculadas a média e desvio padrão (DP), das variáveis continuas, as descrições 

dos dados categóricos foram calculadas em porcentual. O software Excel 2016 foi 

utilizado para realizar as análises estatísticas. Atribuiu-se valores às respostas de 

cada questão do questionário criando uma escala intervalar de 5 pontos tipo Likert 

(DALMORO e VIEIRA, 2013): péssimo/nunca/nenhuma importância valor 1, 

ruim/não/pouca importância valor 2, bom/talvez/média importância valor 3, 

ótimo/sim/grande importância valor 4, e excelente/com certeza valor 5 (Quadro 02).  

A confiabilidade do questionário foi testada através do Coeficiente de Alfa de 

Cronbach que mede a consistência interna dos resultados obtidos com um 

instrumento.  



6. Resultados 

Participaram deste estudo 30 indivíduos com idade média de 62,5 anos 

(DP=14,66), sendo 53% do sexo feminino, com predominância de escolaridade de 

nível fundamental incompleto 33%; nível fundamental completo 10%; nível médio 

incompleto 7%; nível médio completo 30%; superior incompleto 3% e superior 

completo 17%. Quanto a renda, 93% dos indivíduos informaram que a renda familiar 

era de 1 a 3 salários mínimos. A adesão a clínica-escola ocorreu por duas principais 

vias: indicação de um médico 37% e indicado por um amigo 30%, outras duas vias 

menos expressivas foram: indicado por pacientes anterior 13% e outros 20%. Dos 

30 pacientes entrevistados 30% relatou que foi o primeiro contato com fisioterapia. 

Observou-se que 83% dos pacientes eram atendidos por fisioterapeutas do sexo 

feminino, 10% pelo sexo masculino e 7% alternavam entre os dois sexos. Em 

relação a questão sobre o conhecimento do diagnóstico médico 80% dos pacientes 

sabiam o seu diagnostico. As especialidades fisioterapêuticas foram: ortopedia 50%, 

cardiorrespiratória 20%, neurologia adulta 20% e 10% alternam em mais de uma 

especialidade.  

A confiabilidade calculada por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach, 

alcançou um valor de 0,96, medida calculada com todas as perguntas do 

questionário. Entretanto foi calculado o Alfa de Cronbach, para cada dimensão do 

questionário obtendo os valores 0,94 (Aluno-paciente), 0,95 (Professor-aluno), 0.95 

(Professor-paciente), 0,91 (Ambiente físico), 0,77 (Acesso) e 0,77 

(Indicação/retorno). 

As seis dimensões da segunda parte do questionário estão dispostas em 

quadros com escore descrito em percentual, média e desvio padrão (DP). Em geral 

os indivíduos deste estudo mostraram-se satisfeitos com o atendimento, ambiente 

físico e acesso, apresentando média de 4,27 (DP=0,23) de escore total.  

O Quadro 03 expõe os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão aluno-paciente. Observa-se que a pergunta 05 foi a que obteve maior 

escore dentre as 13 perguntas desta dimensão. 

Quadro 03: Dimensão aluno-paciente. 

Aspectos avaliados  NC Ruim Bom Ótimo Excelente Média e DP 

1- Explicações oferecidas com clareza 

pelo aluno no primeiro contato 

0% 3% 27% 40% 30% 3,97 (0,85) 

2- Segurança transmitida pelo aluno 0% 0% 23% 40% 37% 4,13 (0,78) 



durante o tratamento 

3- Respeito e interesse do aluno durante 

o tratamento 

0% 0% 20% 30% 50% 4,30 (0,79) 

4- Gentileza do aluno 0% 0% 10% 30% 60% 4,50 (0,68) 

5- Esclarecimento de suas dúvidas pelo 

aluno 

0% 0% 10% 7% 83% 4,73 (0,64) 

6- Confiança nas orientações dada pelo 

aluno 

0% 0% 20% 27% 53% 4,33 (0,80) 

7- Atenção às suas queixas 0% 3% 23% 23% 50% 4,20 (0,92) 

8- Oportunidade dada pelo aluno para 

expressar sua opinião sobre o tratamento 

0% 0% 27% 23% 50% 4,23 (0,86) 

9- Habilidade do aluno durante o 

atendimento 

0% 0% 23% 23% 53% 4,30 (0,84) 

10- Gentileza dos outros alunos 0% 0% 20% 20% 60% 4,40 (0,81) 

11- Aprofundamento do aluno na 

avaliação do seu problema 

3% 0% 17% 27% 53% 4,23 (1,10) 

12- Linguagem usada pelo aluno 0% 0% 27% 20% 53% 4,27 (0,87) 

13- Explicações dadas pelo aluno para 

você realizar os exercícios do tratamento 

0% 0% 27% 27% 47% 4,20 (0,85) 

NC = Não compreendeu a questão Total 4,29 (0,11) 

 

O Quadro 04 apresenta os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão professor-aluno. A pergunta 16 obteve o maior escore dentre as 03 

perguntas desta dimensão. 

Quadro 04: Dimensão professor-aluno. 

Aspectos avaliados  Ruim Bom Ótimo Excelente Média e DP 

14- Explicações oferecidas com clareza ao 

aluno 

3% 27% 40% 30% 4,30 (1,09) 

15- Respeito e gentileza com o aluno 0% 23% 40% 37% 4,23 (1,07) 

16- Confiança nas orientações dada pelo 

docente ao aluno 

0% 20% 30% 50% 4,27 (1,11) 

 Total 4,27 (0,02) 

 

O Quadro 05 expõe os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão professor-aluno 

Quadro 05: Dimensão professor-paciente. 

Aspectos avaliados  NC Bom Ótimo Excelente Média e DP 

17- Esclarecimento de dúvidas do paciente pelo 3% 10% 30% 57% 4,33 (1,06) 



docente 

18- Respeito e gentileza com o paciente pelo 

docente 

3% 10% 33% 53% 4,30 (1,06) 

19- Confiança nas orientações dada pelo docente 

ao paciente 

3% 20% 30% 47% 4,13 (1,11) 

NC = Não compreendeu a questão Total 4,26 (0,03) 

 

O Quadro 06 expõe os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão ambiente físico. Observa-se que as perguntas 26 e 28 foram as que 

obtiveram maior escore dentre as 09 perguntas desta dimensão. 

Quadro 06: Dimensão ambiente físico. 

Aspectos avaliados  NC Bom Ótimo Excelente Média e DP 

20- Privacidade respeitada durante sua sessão 

de fisioterapia 

0% 23% 30% 47% 4,23 (0,82) 

21- Limpeza, higiene e segurança dos 

equipamentos/matérias utilizados pelo 

fisioterapeuta 

0% 23% 23% 53% 4,30 (0,84) 

22- Limpeza e higiene da Clínica-escola 0% 23% 27% 50% 4,27 (0,83) 

23- Conforto do ambiente onde você realiza 

fisioterapia 

0% 23% 33% 43% 4,20 (0,81) 

24- Tempo gasto na sala de espera 0% 13% 33% 53% 4,40 (0,72) 

25- Conforto da sala de espera 3% 30% 30% 37% 3,93 (1,11) 

26- Atendimento da secretaria 0% 17% 20% 63% 4,47 (0,78) 

27- Condições gerais da Clínica 0% 27% 33% 40% 4,13 (0,82) 

28- Importância do atendimento fisioterapêutico 

prestado na clínica-escola na sua recuperação 

0% 0% 0% 100% 4,00 (0,00) 

NC = Não compreendeu a questão Total 4,24 (0,12) 

 

O Quadro 07 expõe os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão acesso. 

Quadro 07: Dimensão acesso. 

Aspectos avaliados  NC Ruim Bom Ótimo Excelente Média e DP 

29- Facilidade para se deslocar dentro do 

serviço de fisioterapia 

3% 0% 20% 27% 50% 4,17 (1,12) 

30- Condições de acesso para pessoas 

com deficiência física 

3% 0% 37% 23% 37% 3,87 (1,14) 

31- Localização da Clínica-escola 0% 3% 33% 20% 43% 4,03 (0,96) 

NC = Não compreendeu a questão Total 4,02 (0,09) 



 

O Quadro 08 expõe os resultados obtidos das questões que avaliavam a 

dimensão indicação/retorno 

Quadro 08: Dimensão indicação/retorno. 

Aspectos avaliados  Talvez Sim Com certeza Média e DP 

32- Você retornaria para esta Unidade se 

precisasse novamente da fisioterapia 

7% 20% 73% 4,67 (0,61) 

33- Você recomendaria este serviço a familiares e 

amigos? 

3% 17% 80% 4,77 (0,50) 

 Total 4,72 (0,07) 

 

7. Considerações Finais 

O presente estudo mostrou a multidimensionalidade do construto que avalia 

a satisfação de pacientes em Clínicas-escolas de fisioterapia, com ênfase na 

interação interpessoal de aluno-paciente, professor- aluno e professor-paciente, na 

qual há uma falta na atual literatura, especialmente em relação aos aspectos de 

comunicação, tal como respeito e explicações para o paciente. 

Com base nos objetivos propostos e resultados alcançados, pode-se dizer 

que o instrumento desenvolvido apresenta propriedades psicométricas que lhe 

asseguram a confiabilidade e validade necessária à mensuração da satisfação de 

usuários de Clínicas-escola de fisioterapia. 
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