
Introdução Resultados

Torna-se evidente a qualidade de atendimento do serviço

fisioterapêutico prestado pelos estagiários e toda a equipe

envolvida na clinica-escola da UNIVR. 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.

Conclusão

Trata-se de uma análise quantitativa, descritiva e

transversal, executada pelos acadêmicos do curso de

Fisioterapia na clínica-escola do Centro Universitário do Vale

do Ribeira (UNIVR/UNISEPE), na cidade de Registro - SP. A

amostra (N=123) foi composta por usuários que receberam

atendimento fisioterapêutico ambulatorial, portadores de

diversas patologias no período de março a setembro de

2019.

Os participantes foram convidados e orientados quanto

aos objetivos e procedimentos do estudo. Foi solicitada uma

autorização de análise e coleta de dados. Responderam o

Questionário de forma impressa sobre a satisfação dos

pacientes com a Fisioterapia 1, ao fim do seu tratamento.

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; que tivessem recebido no mínimo dez sessões

de tratamento. Foram excluídos os usuários que: não tinham

recebido no mínimo dez sessões de atendimento

fisioterapêutico; indivíduos que não tinham o cognitivo

preservado ou condições para compreender o questionário.

Para analise dos dados coletados, foi elaborada uma

planilha no Excel e exportada para o 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.

Método

Referências

Dos 123 pacientes que foram atendidos na clínica, 106

questionários foram respondidos. Destes, 10 apresentaram

preenchimento incompleto e foram excluídos do estudo.

Dos 96 questionários validados para o estudo, 37,8% são

homens, e 62,2% são mulheres. A idade média dos participantes

foi 58,9 anos (p<0,01), vale destacar que a idade com maior

frequência foi acima de 60 anos. Aproximadamente 84% dos

indivíduos realizaram entre 10 e 20 sessões fisioterapêuticas

nessa unidade de tratamento. A Tabela 1 resume os dados

sociodemográficos dos usuários participantes.
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Caracterizar o perfil sóciodemográfico e avaliar a

satisfação dos usuários de serviços de Fisioterapia ofertados

na clínica-escola na cidade de Registro (SP), com relação à

agilidade para agendamento da consulta e atendimento,

acolhimento, confiança, ambiência, humanização,

acessibilidade, eficácia e expectativa sobre os serviços

recebidos.

Objetivo 

A satisfação dos usuários de serviços de saúde vem sendo

cada vez mais enfocada como um indicador da qualidade da

atenção 1. 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 2.

Os estudos sobre o perfil dos usuários de saúde são

informações relevantes para possibilitar aos órgãos de

saúde, às instituições de ensino e aos órgãos de classe o

planejamento de ações assistenciais e educativas 3.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SATISFAÇÃO DOS 

USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA EM UMA 

CLÍNICA-ESCOLA DE REGISTRO/SP.
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Variável N %

Renda Familiar (em salários-mínimos -SM)

1-3 SM 79 82,2

4-6 SM 10 10,4

7 OU MAIS 7 7,2

Plano de Saúde

UNIMED 9 9,3

Angelus 39 40,6

Outro 33 34,3

Não tem 15 15,6

Grau de escolaridade

1º grau incompleto 30 31,2

1º grau completo 10 10,4

2º grau incompleto 11 11,4

2º grau completo 29 30,2

Superior 16 16,6

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

saúde) 

No que se referem às respostas relativas à satisfação geral com

a fisioterapia, 79,3% apontaram satisfação máxima revelando

excelente seu nível de satisfação com o serviço recebido, 15,7%

qualificaram “ótimo” e 5,0% “bom”. Isso justifica 95,0% dos

entrevistados responderem que retornariam “com certeza” para

essa clínica, se no futuro precisarem de atendimento e 90,5%

responderam que recomendariam “com certeza” esta clínica para

familiares e amigos.


