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RESUMO
A satisfação em saúde consiste na expectativa e na percepção dos indivíduos
quanto ao serviço recebido, diante do exposto três aspectos relevantes devem
ser observados: a atenção técnica, a relação interpessoal e o ambiente físico. A
avaliação da satisfação é uma importante ferramenta qualitativa na gestão em
sáude, uma vez que diante dos resultados obtidos, medidas resolutivas poderão
ser implementadas a fim de garantir que haja uma melhor percepção por parte
dos usuários acerca dos serviços prestados. Resultados produzem crescimento
no setor, além de representar uma oportunidade de conquistar o público alvo dos
serviços. A meta é inferir dados sobre a qualidade e a satisfação dos usuários de
serviços em fisioterapia no Brasil. As pesquisas foram realizadas nas seguintes
bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed considerando os unitermos
fisioterapia, satisfação do paciente, gestão da informação em saúde no periodo
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de 2012 a 2022. Foram selecionados 6 estudos para análise, dentro do método
de revisão e posterior produção deste estudo. De modo geral, os usuários se
mostraram satisfeitos em relação à prestação de serviço em fisioterapia. Em
geral as clínicas-escola foram os serviços mais bem avaliados, o que de certa
forma parece sugerir que os usuários se sentem confortáveis em serem
atendidos por estagiários.
Palavras-chaves: Fisioterapia. Satisfação do paciente. Gestao da informação em
saúde. Humanização.

ABSTRACT
Health satisfaction consists of the expectation and perception of individuals
regarding the service received, in view of the foregoing three relevant aspects
should be observed: technical attention, interpersonal relationship and the
physical environment. The assessment of satisfaction is an important qualitative
tool in health management, since in the face of the results obtained, resolutive
measures can be implemented in order to ensure that there are better perception
by users about the services provided. Results produce growth in the sector, as
well as representing an opportunity to conquer the target audience of services.
The goal is to infer data on the quality and satisfaction of service users in
physiotherapy in Brazil. Surveys were carried out in the following databases:
LILACS, SciELO and Pubmed Considering the unit physical therapy, patient
satisfaction, health information management in the period 2012 to 2022. 6
studies were selected for analysis, within the review and posterior method
production of this study. In general, users were satisfied in relation to service
provision in physiotherapy. In general the school clinics were the most wellevaluated services, which in a way seems to suggest that users feel comfortable
in being serviced by trainees.
Keywords: Physiotherapy. Patient satisfaction. Information management.
Humanization.

1 INTRODUÇÃO

Tratar da qualidade em serviços na área da saúde é estar diante de um
cenário complexo, com vários indivíduos envolvidos1. No Brasil, fazem parte
deste cenário o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelo Ministério
da Saúde e o Sistema de Saúde Suplementar (SS), composto pelas Operadoras
de Plano de Saúde (OPS), regulamentado pela Agência Nacional de Saúde
(ANS) (MANDELLI et al., 2016).
Atualmente, ressalta-se que os gestores das organizações e unidades de

saúde devem atuar promovendo a qualidade de serviço, sustentabilidade
financeira, eficácia e eficiência. Por essa razão, ferramentas de gestão e
qualidade devem ser consideradas para estruturar, analisar e monitorar o
desempenho de uma organização das quais podemos citar a avaliação de
satisfação do clientes (NASCIMENTO et al, 2021).
Avaliar a satisfação é uma importante ferramenta de gestão, tendo em
vista que seus resultados produzem conhecimento quantitativo e qualitativo, além
de representar uma oportunidade de identificação, redimensionamento e
reordenação das ações e serviços, visando as necessidades reais do seu público
alvo. Assim, a avaliação da satisfação de usuários subsidia a tomada de decisões
e planejamento de ações dos gestores em saúde, sendo altos níveis de
satisfação uma meta a ser atingida (BASTOS; FASOLO, 2013).
Satisfação, em saúde, é determinada pela expectativa e percepção dos
indivíduos ao serviço recebido, logo três aspectos relevantes devem ser
observados: atenção técnica, relação interpessoal e ambiente físico (SENA et al.,
2015; VALE et al., 2021; BASTOS; FASOLO, 2013).
A atenção técnica em saúde é constituída de um grupo muito diversificado,
como: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas,
fonoaudiólogos, técnicos de radiologia, farmacêuticos, fisioterapeutas entre
outros (FERREIRA, 2015). Especificamente aos fisioterapeutas podemos dizer
que são profissionais qualificados e habilitados para intervirem no sentido de
desenvolver, manter e restaurar o máximo de movimento e capacidade funcional
de indivíduos acometidos por patologias diversas. Além disso, atuam junto de
seus clientes com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, visando o bemestar físico, psicológico, emocional e social. No fundo, podemos afirmar que
estes profissionais de saúde atuam numa lógica de promoção da saúde,
prevenção, tratamento/intervenção e reabilitação, para tal devem estar pautados
nas melhores evidencias cientificas e atualizados em suas condutas para com os
pacientes (WCPT, 2017).
Além da competência técnica, esse profissional precisa saber relacionarse com o paciente, oferecendo atenção individualizada, avaliando e cuidando
daquele que o procura de uma forma integrada, considerando tanto os aspectos
físicos como emocionais, logo, devem construir uma abordagem que integre as
competências profissionais e as habilidades para lidar com o outro de forma

abrangente (SUBTIL et al., 2011).
Por último também é observado o ambiente físico onde muitas vezes um
estabelecimento em fisioterapia pode estar deixando de lado detalhes que
comprometem a satisfação dos clientes, como a identidade visual, recepção,
limpeza e organização do ambiente, pontualidade nos atendimentos, poucas
opções ou formas de pagamento (FMU 2020).
Considerando a oferta e procura de serviços em fisioterapia, ampla
concorrência e a necessidade do cliente em ter a melhor experiência durante sua
reabilitação associado a necessidade de conhecimentossobre gestão em
saúde,para melhor prestação de serviço e tomada de decisões no setor este
estudo tem como objetivo realizar um revisão da literatura sobre a satisfação dos
usuários de serviços de fisioterapia no Brasil.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram pesquisadas as bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed, além
de busca manual por estudos, quando foram analisadas as referências dos
artigos selecionados para revisão e das revisões da literatura já existentes sobre
essa temática. Foram usados as seguintes palavras-chave: Fisioterapia.
Satisfação do paciente. Gestao da informação em saúde. Humanização.
Esses termos foram utilizados nos idiomas português e inglês e
distribuídos de forma heterogênea para seleção dos estudos.
Foram considerados como critérios de inclusão: (1) artigos disponíveis na
integra, (2) publicados nos idiomas: português, inglês e espanhol, (3) envolvendo
usuários de serviços de fisioterapia da rede ambulatorial, (4) que avaliaram a
satisfação dos usuários de serviços de fisioterapia do Brasil, (5) com período de
publicação entre 2012 a 2022. Foram excluídos artigos duplicados, do tipo
revisão da literatura e aqueles que não avaliavam a satisfação de usuários de
serviços de fisioterapia.
Inicialmente, a seleção dos estudos foi realizada com uso dos descritores
nas bases de dados, seguida da leitura dos títulos dos artigos selecionados. Após
essa etapa, os estudos que se enquadraram nos critérios de elegibilidade e no
escopo da presente revisão foram selecionados para leitura na integra que
embasou a seleção da amostra final.

Após a seleção dos estudos, foram extraídos dados referentes a:
informações gerais (ano de publicação e autor), população e amostra (número de
participantes, idade e gênero), características do setor avaliado (cidade, estado,
área de atuação da fisioterapia, categoria de financiamento do serviço),
instrumentos de avaliação do nível de satisfação dos usuários e principais
resultados (fatores positivos/negativos e fatores correlacionados ao nível de
satisfação dos usuários).

3 RESULTADOS
Foram identificados 80 estudos. A partir dos critérios de exclusão, 6
referências foram utilizadas. Durante a leitura dos artigos dados, referentes a
informações gerais (autor e ano de publicação), população e amostra (número de
participantes, idade e gênero), características do setor avaliado (cidade, estado,
área de atuação da fisioterapia, categoria de financiamento do serviço),
instrumentos de avaliação do nível de satisfação dos usuários e principais
resultados (fatores positivos/negativos e fatores correlacionados ao nível de
satisfação dos usuários) foram alocados em formato de tabela para fins
comparativos (tabela 1).
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Tabela 1: Autores, Principais dados coletados nesta revisão.

Os estudos foram realizados em diferentes serviços de fisioterapia, sendo
quatro clínicas privadas, sete clínicas privadas conveniadas ao sistema único de
saúde (SUS), cinco clínicas-escola e um hospital universitário. Não foi possivel
coletar segmentadamente os dados relacionados a patologia de todos os
usuários. Para os estudos que disponibilizaram esse dado foi somado o número
de pacientespor setores de tratamento: traumatologia/ortopedia (n=211),
neurologia (n=35), respiratória (n=2), angiologia (n=1), dermato-funcional (n=7),
e áreas não especificadas (n=26).
Quanto aos instrumentos utilizados para avaliação do nível de satisfação,
todos os estudos fizeram uso de questionários como método avaliativo. Mais
especificamente, um artigo fez uso do questionário do Programa Nacional de
Avaliação de Serviços de Saúde - PNAS (BRASIL, 2004/2005),um estudo teve
como subsídio para coleta de dados o questionário SERVQUAL desenvolvido
por Parasuraman et al. (1990), uma artigo utilizou o questionário desenvolvido
por Moreira et al. (2007), para registro de informações sobre a satisfação do
paciente quanto à assistência fisioterapêutica ambulatorial no serviço público de
saúde, um artigo fez uso do Instrumento MedRisk Instrument for Measuring
Patient Satisfaction (MRPS), validado por Oliveira et al. (2014) e um artigo
lançou mão do instrumento desenvolvido e validado por Mendonça e Guerra
(2007) para avaliar o nível de satisfação de usuários brasileiros em serviços de
Fisioterapia.
De modo geral, os instrumentos de avaliação abordaram três dimensões
(1) relação interpessoal, (2) ambiência, que envolvia questões referentes a
estrutura

física,

higiene,

estacionamento

e

(3)

acesso

aos

serviços/confiabilidade. Dessas dimensões, questões relacionadas à relação
interpessoal, sobretudo a relação terapeuta e paciente, apresentaram nível de
satisfação excelente e ótimo em dois estudos (CARVALHO et al., 2013;
MORENO et al., 2019). O único ponto que parece deixar a desejar nessa
relação é o profissional não relatar informações importantes sobre o tratamento
aos pacientes (BRITO; JESUS; FERNANDES, 2012).
Juntamente a esses dados, apareceu com baixos níveis de satisfação a
conveniência e ambiente físico (MORENO et al., 2019).

Alguns dos estudos avaliados investigaram fatores relacionados ao nível
de satisfação dos usuários, sendo observado que a confiança no fisioterapeuta
(BRITO; JESUS; FERNANDES, 2012), é considerado aspecto positivamente
correlacionado com a satisfação do usuário. Além disso, o gênero e
escolaridade foram fatores que surgiram como fortes influenciadores no grau de
satisfação, quando homens apresentam melhores níveis de satisfação
(MEDEIROS; COSTA; OLIVEIRA, 2016) e indivíduos com maior escolaridade
apresentam

menores

níveis

de

satisfação

(ALMEIDA;

NOGUEIRA;

BOURLIATAUX- -LAJOINE, 2013).
De modo geral, os estudos em clínicas/serviços de Fisioterapia obtiveram
conceito muito satisfatório ou satisfatório. No entanto, o trabalho de Moreno et
al. (2019) demonstrou que clínicas-escola geralmente obtém melhor conceito
quando comparadas às clínicas públicas estaduais ou municipais.

4 DISCUSSÃO

Questões relacionadas a relações interpessoais foram as de melhor
avaliação, enquanto questões relacionadas ao agendamento de consultas
obtiveram pior avaliação pelos usuários. Além disso, fatores como gênero,
escolaridade, confiança no terapeuta, respeito e gentileza estiveram diretamente
relacionados com o nível de satisfação dos usuários.
No que diz respeito aos métodos de avaliação descritos pelos estudos
selecionados, todos os autores optaram pelo uso de questionários. Entretanto,
mesmo tendo em comum o uso de questionários para análise de dados, seis
tipos de questionários diferentes foram utilizados pelos estudos aqui
selecionados. Essa diversidade pode comprometer a comparação entre os
achados, o que sugere a necessidade de elaboração de um referencial próprio
de pesquisa de satisfação para os serviços de saúde brasileiros (Nascimento;
Silva; Santos et al 2021).
As dimensões avaliadas na maioria dos estudos que fizeram parte da
presente revisão (relação profissional/paciente, ambiente e acesso) estão de
acordo com estudos que avaliam o nível de satisfação em outros serviços de
saúde (Valeet al., 2021).
Apesar de todos os serviços avaliados terem conceito muito satisfatório

ou satisfatório por seus usuários, clínicas-escola obtiveram melhores conceitos
quando comparadas às clínicas particulares e públicas. Esses achados estão
associados a premissa na qual pacientes atendidos em clínicas-escola se
sentem confortáveis e acolhidos, por serem atendidos por estagiários e que, não
só voltariam caso precisassem, mas também indicariam o serviço para
familiares e amigos (VIANA et al., 2014).
Tal fato pode ser explicados pelo esforço diário dos estagiários em
ampliar seus conhecimentos sobre as diversas patologias, além de proporcionar
um atendimento individualizado, ético e de qualidade (SANTOS; BICALHO;
BORGES, 2012).
Dentre as dimensões avaliadas como ruins, destaca-se o tempo de
espera para agendamento da primeira consulta, tempo de espera antes do início
da consulta e espera entre as consultas seguintes, sendo isto

um grave

problema que compromete o pleno acesso do paciente ao serviço de saúde,
cabendo aos gestores em saúde propor novas medidas e modelos
organizacionais de administração do tempo que reduzam a espera entre aos
atendimentos. (Brito, Jesus e Fernandes 2012).

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da importância do tema investigado e das relevantes informações
geradas pelo presente estudo, o mesmo apresenta algumas limitações como a
ausência de avaliação quantitativa dos estudos selecionados, número de artigos
reduzidos e uma margem temporal extensa quanto a busca dos mesmos.
Essas limitações sugerem a realização de estudos futuros de caráter a
fim de complementar os achados disponíveis na literatura sobre o tema de
forma a ser um norteador aos gestores de serviço em fisioterapia. Entender o
cenário e perfil do paciente, reconhecer as dimensões (principalmente a
ambiência) e ter o nivel de satisfação elevado é um desafio que pode e deve ser
enfrentado de modo a melhorar as condições de atendimento tanto em serviços
privados quanto em publicos que neste artigo se mostrou subestimado.
Como fatores positivos encontrados a partir dos resultados da presente
revisão, de modo geral, usuários estão satisfeitos com os serviços de
fisioterapia que frequentam, principalmente no que se refere a relação com os

profissionais. Vale ainda salientar que clínicas-escola foram os serviços mais
bem avaliados, o que demonstra que os usuários se sentem confortáveis em
serem atendidos por estagiários.
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