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RESUMO 
 

O estudo avalia a assistência fisioterapêutica na Unidade de Medicina Física e 
Reabilitação do Hospital da Polícia Militar em Fortaleza-CE, sob a óptica dos 
usuários. O inquérito foi constituído por um questionário, com questões fechadas e 
abertas, agrupadas em seis aspectos: 1. perfil sociodemográfico e nosológico; 2.  
acesso ao serviço; 3. características gerais do serviço; 4. características da 
assistência fisioterapêutica; 5. percepção da função como usuários e 6. satisfação 
do usuário. O instrumento foi aplicado aos 172 usuários presentes na Instituição 
entre setembro a novembro de 2002. Os dados/informações coletados, referentes 
aos aspectos quantitativos, e as informações quantificadas a partir da análise de 
conteúdo temática, foram analisados através do software EPI INFO versão 6.04b, 
aplicando a razão de proporção e a prova do qui-quadrado, com o nível de 
significância de 5%.  Sob a óptica dos usuários, os dados/informações desta 
pesquisa parecem apontar para uma assistência fisioterapêutica satisfatória nos 
aspectos de processo e resultados do atendimento nesta unidade, apesar da 
deficiência em alguns itens de estrutura. Os fatores que se mostraram associados 
com a satisfação do atendimento fisioterapêutico foram: a faixa etária (p=0.00019); a 
quantidade de equipamentos (p=0.02117); a conservação dos equipamentos 
(p=0.00017); o atendimento na recepção (p=0.00541); informar prognóstico 
fisioterapêutico (p=0.00235); informar tratamento fisioterapêutico (p=0.01101); 
informar evolução (p=0.00014); orientar cuidados durante as atividades diárias 
(p=0.00141); fisioterapeuta demonstra interesse em conhecer as dúvidas dos 
usuários e procura ajudá-lo (p=0.00009); a relação fisioterapeuta-usuário 
(p=0.00004); expectativas atendidas (p=0.00009); algo que gostaria de receber e 
não está recebendo – necessidades (p=0.000003); e a satisfação com o resultado 
parcial da assistência fisioterapêutica (p=0.00076). Entretanto, esses aspectos 
devem ser considerados com certa precaução, para não perpetuar o status quo dos 
usuários, dando uma falsa condição satisfatória ao serviço, pois a maioria dos 
entrevistados provavelmente exercia função passiva como consumidores deste 
serviço no sistema de saúde. Além desse aspecto, tais conclusões não nos 
permitem de forma precisa responder à pergunta contida em um dos nossos 
objetivos: “Qual foi o nível de qualidade da assistência prestada?”. Isso porque nos 
faltam critérios padrões explicativos aplicáveis ao nosso meio. O desenvolvimento 
desses critérios de qualidade deveria ser um objeto prioritário de futuras pesquisas 
na área da avaliação qualitativa em assistência fisioterapêutica. Observa-se que a 
qualidade da assistência fisioterapêutica, neste estudo, também depende das 
condições objetivas para o funcionamento da Unidade. Não basta a satisfação 
individual, quanto às necessidades e expectativas, pois é necessária também toda 
uma gama de relações e de condições materiais para que os serviços prestem um 
atendimento de qualidade. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia (Especialidade). Satisfação do usuário. Qualidade dos 
cuidados de saúde. 



 

ABSTRACT 
 

The study evaluates the physiotherapeutic assistance in the Unit of Physical 
Medicine and Rehabilitation from the Military Police’ Hospital in Fortaleza-CE, Brazil, 
under the users’ point of view. The inquiry was composed of a questionnaire with 
closed and open questions, which were classified into six aspects: 1) socio-
demographic and nosological profile; 2) access to service; 3) general characteristics 
of service; 4) characteristics of the physiotherapeutic assistance; 5) perception of 
function as users; and 6) users’ satisfaction. The questionnaire was applied to the 
172 users present at the institution between September and November 2002. The 
data/information collected, related to the quantitative aspects, and the information 
quantified from the analysis of thematic content, were analyzed through the EPI INFO 
software, version 6.04b, by applying the proportion ratio and the test of the , with 
the level of significance of 5%. Under the perspective of the users, the 
data/information from this research seems to indicate satisfactory physiotherapeutic 
assistance in the aspects of process and results of the assistance in this unit, in spite 
of the shortcomings in some structure items. The factors that revealed themselves as 
related to the satisfaction with the physiotherapeutic assistance were: the age group 
(p=0.00019); the amount of equipment (p=0.02117); the conservation of the 
equipment (p=0.00017); the treatment received at reception (p=0.00541); to inform 
the physiotherapeutic prognosis (p=0.00235); to inform the physiotherapeutic 
treatment (p=0.01101); to inform evolution (p=0.00014); to guide care during the 
activities of daily life (p=0.00141); the physiotherapist shows interest in knowing the 
users' doubts and tries to help them (p=0.00009); the relationship between 
physiotherapist and user (p=0.00004); expectations met (p=0.00009); something that 
one would like to receive and does not get – needs (p=0.000003); and the 
satisfaction with the partial result of the physiotherapeutic assistance (p=0.00076). 
However, these aspects should be considered with some caution, so as not to 
perpetuate the status quo of the users, giving a false condition of satisfaction with the 
service, as most of the interviewees probably played a passive role as consumers of 
this service in the health system. Besides that aspect, such conclusions do not 
enable us to precisely answer the question contained in one of our objectives: “Which 
was the quality level of the assistance given?”. This is so because we lack 
explanatory standard criteria which can be applied to our environment. The 
development of those quality criteria should be a primary goal of future research in 
the field of qualitative evaluation in physiotherapeutic assistance. We note that the 
quality of physiotherapeutic assistance in this study also depends on the objective 
conditions for the working of the unity. Just individual satisfaction concerning needs 
and expectations is not enough, because there must also be a whole range of 
relationships and material conditions so that the services offer quality assistance. 
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Key words: Physical Therapy (Specialty). Consumer satisfaction. Quality of health 
care. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A atenção em saúde tem registrado marcantes mudanças nas últimas 

décadas no Brasil. Todo este processo, desenvolvido em torno do movimento pela 

Reforma Sanitária Brasileira, vem apontando para o estabelecimento de um sistema 

de saúde de caráter público e pautado na universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização das ações sanitárias e no controle social, no que tem se 

constituído, presentemente, como Sistema Único de Saúde - SUS (OLIVEIRA, 1998; 

SANTOS; LACERDA, 1999). 

No entanto, na prática, o desempenho do SUS ainda está longe do 

modelo proposto, em que a população deve ter suas necessidades prontamente 

atendidas (OLIVEIRA, 1998; SANTOS; LACERDA, 1999). Percebem-se, como 

principais causas a severa escassez de verbas para o setor, a desmotivação de 

funcionários ameaçados com o fechamento de suas portas e a maneira 

descompromissada e insensível para com os problemas de seus usuários. 

Recentemente, em alguns países, incluindo o Brasil, têm surgido 

iniciativas tanto governamentais quanto da sociedade, exigindo maiores 

responsabilidades dos prestadores de serviços, com o intuito de proteger os 

consumidores. O número crescente de leis, normas e regulamentações evidencia 

este fato (FRANCO; CAMPOS, 1998). Portanto, a luta agora passa também a se 

concentrar na qualidade dos serviços, objetivando a melhor prestação de atenção à 

saúde e o resgate da cidadania (BOSI; AFFONSO, 1998; FRANCO; CAMPOS, 

1998). 

Especificamente em relação à Fisioterapia, como todas as outras 

profissões da área da saúde no Brasil, essa atividade vem se preocupando em 

ampliar seu objeto de trabalho assumindo a “responsabilidade básica” de participar, 

não só do tratamento e recuperação da saúde, como também da promoção da 

saúde individual e coletiva (aspectos estes previstos pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Resolução COFFITO 10 de 1978) e da 

progressiva caracterização do que seja considerado um sistema de saúde desejável, 

economicamente acessível ao País e voltado para a valorização do homem.  

Além dessas exigências da sociedade e da profissão, esta pesquisa 

surgiu a partir de vários questionamentos vivenciados por nós no decorrer dos sete 
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anos de atividades profissionais no serviço público: na pratica, nós, profissionais da 

saúde, conhecemos o quadro clinico dos indivíduos que atendemos, mas muito 

pouco sobre suas expectativas e fatores de satisfação com a assistência recebida e 

com os resultados desta. Então, como poderemos decidir a melhor assistência à 

saúde sem ouvi-los? 

A satisfação do usuário “é uma realidade inerente a qualquer indivíduo 

que busca um mínimo de dignidade, respeito e qualidade de vida” (TAHARA et al, 

1997, p. 501). Imanaka (1993 apud TAHARA et al, 1997) diz que os usuários 

satisfeitos são mais fiéis ao tratamento, refletindo positivamente na própria saúde, na 

continuidade do tratamento e na diminuição da freqüência e do tempo de 

acompanhamento terapêutico. Desta forma, considerar este conhecimento e 

participação dos usuários é uma questão-chave para o sucesso do 

serviço/atendimento na saúde. 

Compartilhando este pensamento, a gerente do Serviço de Fisioterapia da 

Unidade de Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Polícia Militar-HPM em 

Fortaleza considerou importante a realização deste estudo na Instituição. 

Esta unidade é uma das maiores instituições que presta assistência 

fisioterapêutica na cidade de Fortaleza.  

A escolha recaiu, também, sobre este serviço por se tratar de um dos 

campos de estágio dos alunos da graduação de Fisioterapia, merecendo uma 

avaliação para melhor adequação às necessidades dos usuários e conseqüente 

resultado satisfatório para estes, contribuindo assim na formação técnica acadêmica 

e no reconhecimento da importância da participação do usuário por parte dos futuros 

profissionais. 

O estudo consiste em avaliar a assistência fisioterapêutica na Unidade de 

Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Polícia Militar, sob a óptica dos 

usuários. 

Para alcançar este objetivo geral definimos os seguintes objetivos 

específicos: analisar a estrutura e o processo de prestação de serviço para avaliar a 

atenção fisioterapêutica; avaliar o nível de satisfação quanto ao atendimento 

fisioterapêutico e aos resultados desta assistência e identificar os fatores 

significantes na inter-relação da satisfação do atendimento fisioterapêutico com as 

demais variáveis dos aspectos de estrutura, processo e resultado. 



 15

No momento inicial desta pesquisa, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o Serviço de Fisioterapia, a avaliação em saúde e a avaliação sob 

a óptica dos usuários. Apesar de exaustiva pesquisa, nenhum trabalho sobre a 

avaliação de serviço/atendimento fisioterapêutico foi encontrado, impossibilitando a 

caracterização de outra realidade para comparação na área específica. 

A partir das informações analisadas ao longo da execução deste trabalho, 

será proposto um conjunto de estratégias técnicas e administrativas para os 

principais problemas encontrados, com vistas a incentivar a discussão e contribuir 

com a política de saúde executada pelos gestores da Unidade de Medicina Física e 

Reabilitação do Hospital da Polícia Militar do Ceará. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Serviço de Fisioterapia 
 

2.1.1 A profissão: Fisioterapia 

 

A profissão de fisioterapeuta é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 938 

(BRASIL, 1969), Lei nº 6.316 (BRASIL, 1975), Resoluções do COFFITO, Decreto nº 

90.640 (BRASIL, 1984) e Lei nº 8.856 (BRASIL, 1994a). 

Segundo definição do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – COFFITO (2003), 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. 
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 patologia de 
órgãos e sistemas do corpo humano e as disciplinas comportamentais e 
sociais. 

 

2.1.2 O profissional fisioterapeuta 

 

O fisioterapeuta é o profissional de saúde responsável pelas ações 

fisioterapêuticas, com intensa e significativa atuação na sociedade. Amparado por 

ampla, atualizada e científica formação universitária, busca a globalidade funcional 

biopsicossocial do ser (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL – COFFITO, 2003). 

No Brasil, é o único indivíduo profissional autorizado por leis específicas a 

assumir, etica, cientifica e tecnicamente, a responsabilidade pelo controle e pelo 

manejo diagnóstico e terapêutico das metodologias e técnicas próprias da 

assistência fisioterapêutica.  

Os atos profissionais do fisioterapeuta na clientela são privativos de quem 

é graduado em Fisioterapia por estabelecimento educacional oficial ou que seja 

oficialmente reconhecido, além do que é também exigido que esteja legalmente 
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habilitado à sua prática, através do comprovado registro em Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na jurisdição do seu domicílio profissional 

(COFFITO, 2003).  

As especialidades reconhecidas pelo COFFITO que podem ser 

desenvolvidas por este profissional são: Acupuntura (COFFITO, 1999, 2000), 

Quiropraxia (COFFITO, 2001), Osteopatia (COFFITO, 2001), Fisioterapia Pneumo 

Funcional (COFFITO, 1998a), Fisioterapia Neuro Funcional (COFFITO, 1998b). 

De acordo com o COFFITO (2003), o fisioterapeuta pode atuar nas 

seguintes áreas: 

−  Fisioterapia Clínica: hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e centros de 

recuperação bio-psico-social (reabilitação); 

− Saúde Coletiva: programas institucionais, ações básicas de saúde, Fisioterapia 

do Trabalho e vigilância sanitária; 

− Educação: docência (níveis secundário e superior), extensão, pesquisa, 

supervisão (técnica e administrativa) e direção e coordenação de cursos; 

− Indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico; 

− Esportiva; 

− Consultorias, perícias judiciais e auditorias técnico-profissionais e 

− Administração de serviços públicos e privados. 

A partir de sua formação acadêmica, o fisioterapeuta detém habilidades 

para (COFFITO, 2003): 

a) no âmbito da Fisioterapia Clínica 

− avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica 

intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e 

exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas 

envolvidas; 

− elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, 

supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos 

clientes; 

− estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as 

adequações necessárias; 

− solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro 

funcional do cliente, sempre que necessário e justificado; 
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− recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos 

especializados, quando necessário; 

− reformular o programa terapêutico, sempre que necessário;  

− registrar no prontuário do cliente as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, 

as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica; 

− integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com 

participação plena na atenção prestada ao cliente; 

− desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação; 

− colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, 

orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço;  

− efetuar controle periódico da qualidade e da resolubilidade do seu trabalho;  

− elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitado;  

− colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária;  

− efetuar controle periódico da qualidade e funcionalidade dos seus equipamentos, 

das condições sanitárias e da resolubilidade dos trabalhos desenvolvidos;  

− zelar pela autonomia científica de cada um dos membros da equipe, não 

abdicando da independência científico-profissional e da isonomia nas suas 

relações profissionais;  

− participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e 

contributiva aos objetivos pretendidos.  

b) Na Saúde Coletiva 

Atribuição Principal 

− Educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva na atenção em 

saúde.  

Atribuições Específicas 

− Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, 

controlar e executar políticas, projetos, programas, cursos, pesquisas ou eventos 

em Saúde Pública; 

− contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos;  

− promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de 

atuação; 

− integrar os órgãos colegiados de controle social; 
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− participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde 

coletiva; 

− avaliar a qualidade, a eficácia e os riscos à saúde decorrentes de equipamentos 

eletro-eletrônicos de uso em Fisioterapia; 

− participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos 

humanos em saúde;  

− promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam 

à incapacidade funcional para o trabalho;  

− analisar os fatores ambientais, contributivos ao conhecimento de distúrbios 

funcionais trabalhistas;  

− desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de 

acidente de trabalho;  

− integrar a equipe de vigilância sanitária;  

− cumprir e fazer cumprir a legislação de vigilância sanitária;  

− encaminhar às autoridades de fiscalização profissional relatórios sobre condições 

e práticas inadequadas à saúde coletiva e/ou impeditivas da boa prática 

profissional;  

− integrar comissões técnicas de regulamentação e procedimentos relativos à 

qualidade, à eficiência e aos riscos sanitários dos equipamentos de uso em 

Fisioterapia;  

− verificar as condições técnico-sanitárias das empresas que ofereçam assistência 

fisioterapêutica à coletividade.  

c) Na Educação 

− Dirigir, coordenar e supervisionar cursos de graduação em Fisioterapia/Saúde;  

− lecionar disciplinas básicas e profissionalizantes dos cursos de graduação em 

Fisioterapia e outros cursos na área da saúde;  

− elaborar planejamento de ensino, ministrar e administrar aulas, indicar bibliografia 

especializada e atualizada, equipamento e material auxiliar necessários para o 

melhor cumprimento do programa; 

− coordenar e/ou participar de trabalhos inter e transdisciplinares; 

− realizar e/ou participar de atividades complementares à formação profissional; 

− participar de estudos e pesquisas em Fisioterapia e Saúde; 

− supervisionar programas de treinamento e estágios; 
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− executar atividades administrativas inerentes à docência; 

− planejar, implementar e controlar as atividades técnicas e administrativas do ano 

letivo, quando do exercício de direção e/ou coordenação de cursos de graduação 

e pós-graduação; 

− orientar o corpo docente e discente quanto à formação do fisioterapeuta, 

abordando a visão crítica da realidade política, social e econômica do País;  

− promover a atualização didático-pedagógica em relação à formação profissional 

do fisioterapeuta.  

d) Equipamentos e produtos para Fisioterapia (industrialização e comercialização) 

− Desenvolver/projetar protótipos de produtos de interesse do fisioterapeuta e/ou 

da Fisioterapia; 

− desenvolver e avaliar a utilização destes produtos no meio social; 

− elaborar manual de especificações;  

− promover a qualidade e o desempenho dos produtos;  

− coordenar e supervisionar as demonstrações técnicas do produto junto aos 

profissionais fisioterapeutas;  

− assessorar tecnicamente a produção;  

− supervisionar e coordenar a apresentação do produto em feiras e eventos;  

− desenvolver material de apoio para treinamento;  

− participar de equipes multiprofissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos 

produtos, pelo seu controle de qualidade e análise de seu desenvolvimento e 

risco sanitário.  

e) Esporte 

− Planejar, implantar, coordenar e supervisionar programas destinados à 

recuperação funcional de atletas;  

− realizar avaliações e acompanhamento da recuperação funcional do cliente;  

− elaborar programas de assistência fisioterapêutica ao atleta de competição;  

− integrar a equipe multiprofissional de saúde do esporte, com participação plena 

na atenção prestada ao atleta.  

São deveres éticos do fisioterapeuta, segundo a Resolução COFFITO 10 

(COFFITO, 1978): 
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− praticar sua atividade com zelo, probidade e decoro e cumprir os preceitos da 

ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, 

o prestígio e as tradições de sua profissão; 

− respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais auxiliando em 

ato em que voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque em risco a 

integridade física ou psíquica do ser humano; 

− prestar assistência, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, 

independentemente de qualquer consideração relativa a etnia, nacionalidade, 

credo político, religião, sexo e condições socio-econômicas e culturais e de modo 

a que a prioridade no atendimento obedeça exclusivamente a razões de 

urgência; 

− utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos ao seu alcance para 

prevenir ou minorar o sofrimento do ser humano e evitar o seu extermínio; 

− respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente; 

− respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem-estar; 

− informar o cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico fisioterápico e objetivos do 

tratamento, salvo quando tais informações lhe possam causar dano; 

− manter segredo profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob 

sua direção; 

− colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de 

guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal; 

− assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do 

exercício de Fisioterapia; 

− divulgar ou oferecer seus serviços profissionais de forma compatível com a 

dignidade da profissão e a leal concorrência; e 

− cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos na Resolução COFFITO 10 e levar 

ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

da sua jurisdição, o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos. 

 

2.1.3 O Serviço de Fisioterapia em clínicas e ambulatórios de hospital 

 

Para que o Serviço de Fisioterapia possa funcionar, este deverá ser 

registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, 



 22

de sua jurisdição, de acordo com a Lei n.º 6.316 (BRASIL, 1975), Resolução 

COFFITO-37 (COFFITO, 1984), Resolução COFFITO-80 (COFFITO, 1987) e 

Resolução COFFITO-139 (COFFITO, 1992). 

Os profissionais fisioterapeutas deverão prestar uma jornada de trabalho, 

segundo a Lei n.º 8.856, de no máximo 30 horas semanais (BRASIL, 1994a), com 

uma remuneração de no mínimo 3,4 salários mínimos1. Também deverão, em suas 

atividades, seguir as normas estabelecidas pelo COFFITO, em especial as que 

delimitam os aspectos éticos profissionais quanto às responsabilidades 

fundamentais ao exercício profissional, perante as entidades das classes, os colegas 

e demais membros da equipe de saúde e dos honorários profissionais (COFFITO, 

1978).  

O fisioterapeuta, em sua conduta clínica, realiza inicialmente a consulta 

fisioterapêutica para estabelecer o diagnóstico cinesiológico-funcional, o prognóstico 

fisioterapêutico, os objetivos do tratamento, a prescrição de métodos e técnicas 

próprios da Fisioterapia disponíveis e adequados a cada caso e os critérios de alta 

de tratamento (que permitirá mostrar que os objetivos foram atingidos) (VIEL, 2001). 

Também solicita e pode executar, analisar e interpretar os exames complementares 

no diagnóstico e acompanhamento clínico da demanda cinético-funcional, se 

necessário; induz o processo terapêutico e mantém controle evolutivo dos recursos e 

técnicas fisioterapêuticas mais adequados ao usuário/cliente (através de 

reavaliações sistemáticas); encaminha, com bases clínicas, os usuários/clientes para 

intervenções profissionais de competência específica; explica ao cliente/usuário 

todos os procedimentos a serem realizados para que este possa exercer sua 

autonomia; orienta quanto às recomendações e intervenções a serem realizadas 

durante as atividades diárias e decide pela alta fisioterapêutica (COFFITO, 1978, 

1987). 

Ainda compete ao fisioterapeuta registrar todos os dados/informações 

referentes aos seus clientes/usuários e zelar para que o prontuário permaneça fora 

do alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição (COFFITO, 1978). 

 

 

                                            
1 Informação adquirida por conversa telefônica com a presidente do SINFITO – Sindicato dos 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, de Fortaleza-CE, em 06 de março de 2003. 
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2.1.3.1 Relação número de clientes/usuários por profissional 

 

De acordo com o ofício COFFITO GAPRE N.º 007/96 (COFFITO, 1996), 

referente à portaria do SUS que estabeleceu o limite máximo, tolerável, de 

atendimento por profissional, as relações fisioterapeuta/cliente, ficaram assim 

delineadas: 

− atuação profissional em consultório, decorrente de qualquer patologia – máximo 

de 3 (três) clientes/hora; 

− atuação profissional em clínica especializada e ou centro de saúde em face da 

amplitude de sua área física, sua estrutura tecnológica e a possibilidade da 

simultaneidade de ações, sob o controle de um mesmo profissional –  

- máximo de 3 (três) clientes/hora com disfunções decorrentes de neuropatias, 

cardiopatias, pneumopatias, grande queimado, doentes grabatários e pré e 

pós operatório; e 

- máximo de 5 (cinco) clientes/hora com disfunções decorrentes de patologias 

traumato-ortopédicas, reumatológicas e vascular periféricas. 

Recentemente o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 6ª Região - CREFITO-6 ([2003]), em virtude do desenvolvimento 

tecnológico e cientifico dos métodos e técnicas próprias da Fisioterapia, e após 

criterioso estudo com representantes dos diversos serviços de assistência 

fisioterapêutica de Fortaleza, elaborou os “Parâmetros assistenciais nos serviços de 

Fisioterapia – Modalidades: clínicas, consultórios, ambulatórios e domicílio”. Este 

documento constitui um conjunto de sugestões visando a contribuir para uma 

assistência fisioterapêutica de qualidade, pela melhor adequação na relação 

fisioterapeuta/cliente. Em resumo, este documento recomenda: 

− máximo de 2 (dois) clientes/hora – para consulta/reavaliação e assistência às 

disfunções decorrentes de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico, 

cardiovascular, linfático e/ou vascular periférico, queimaduras, alterações 

endócrino-metabólicas, acompanhamento individual de gestante e puérpera; 

− máximo de 3 (três) clientes/hora – quando disfunção decorrente de alterações do 

sistema músculo-esquelético (origem ortopédica, traumática, congênita e/ou 

reumática), respiratório, pré e pós-cirúrgico e em recuperação de tecidos; 
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− máximo de 2 (dois) clientes em 90 minutos, quando consulta, e 1 (um) 

cliente/hora para assistência terapêutica através de terapias manipulativas 

(osteopatia, crochetagem, cadeias musculares e similares), por terapias para 

reestruturação postural (RPG, reposturar-se e similares) e acupuntura; e 

− para atendimento em grupo de gestantes e puérperas – até 6 (seis) clientes por 

hora. 

 

2.1.3.2 Instalações físicas 

 

Existem normas e padrões de construção para instalações do Serviço de 

Fisioterapia, regidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do 

Ministério da Saúde, através da Resolução RDC n.º 50 de 21 de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2003), que estabelece os critérios técnicos para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde (EAS). 

Esta norma descreve os sistemas básicos a serem adotados para 

instalações elétricas e eletrônicas, área física e instalações, condições ambientais de 

controle de infecção e condições de segurança contra incêndio para os EAS. 

Especificamente quanto à Fisioterapia, os aspectos do dimensionamento e as 

instalações prediais dos ambientes2 encontram-se organizados no quadro a seguir. A 

quantificação refere-se ao número de vezes em que o mesmo ambiente se repete e o 

dimensionamento é o tamanho do ambiente (superfície e dimensão), em função do 

equipamento e/ou população presentes. A quantificação e o dimensionamento adotado 

no quadro 1 são o mínimo necessário, podendo ser aumentados a partir da demanda 

gerada. 

Os ambientes de apoio obrigatórios da Fisioterapia são a área para 

registro de pacientes, sala de espera de pacientes e acompanhantes, sanitários com 

vestiários para pacientes, depósito de material de limpeza, consultório de 

Fisioterapia. Os de apoio não obrigados e que podem ser compartilhados entre duas 

ou mais unidades, a depender do lay-out dessas, são a área para guarda de macas 

                                            
2 Esta norma entende ambiente “como o espaço fisicamente determinado e especializado para o 
desenvolvimento de determinada(s) atividade(s), caracterizado por dimensões e instalações 
diferenciadas” (BRASIL, 2003, p. 49). 
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e cadeira de rodas, copa, sala administrativa, rouparia e depósito de equipamentos 

(BRASIL, 2003). 

Quadro 1- Dimensionamento, quantificação e instalações prediais ambientais da Fisioterapia. 
DIMENSIONAMENTO AMBIENTE QUANTIFICAÇÃO DIMENSÃO INSTALAÇÕES 

Box de terapias 

2,4m2 com dimensão mínima = 
1,2m (cada). Ao menos um dos 
boxes deve possuir dimensão 
mínima = 1,5m 

- Água fria 
- A depender dos 
equipamentos utilizados 

Sala para turbilhão 

- Água fria 
- Água quente 
- Sistema elétrico 
diferenciado 

Piscina 

- Água fria 
- Água quente 
- A depender dos 
equipamentos utilizados 

Salão para 
cinesioterapia e 
mecanoterapia 

O número de boxes e 
salas depende das 
atividades desenvolvidas e 
da demanda de pacientes A depender dos equipamentos 

utilizados 

- Água fria 

Fonte: BRASIL, 2003. 
 

Segundo Marques (1997), a área física destinada a atender os pacientes 

deve levar em conta o fato de que uma parcela dos usuários pode vir a ser de idosos 

e de pessoas com dificuldades de locomoção, justificando a criação de um serviço 

adequado para evitar acidentes. A norma que fixa os padrões e critérios, visando a 

propiciar às pessoas portadoras de deficiências condições adequadas e seguras de 

acessibilidade autônoma a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos 

é a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994). 

 

2.1.3.3 Equipamentos 

 

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde, 

conceituou equipamentos médico-hospitalares como um conjunto de aparelhos, 

máquinas e acessórios que compõem uma unidade assistencial em que são 

desenvolvidas ações de diagnose e terapia, atividade de apoio, de infra-estrutura e 

gerais (BRASIL, 1994b). Por essa definição, os equipamentos são agrupados em 

quatro classes específicas: equipamentos médico-assistenciais, de apoio, de infra-

estrutura e gerais. Os equipamentos mais utilizados no serviço de fisioterapia são 

classificados como médico-assistenciais (os de diagnose e terapia). 
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Para avaliação das necessidades dos equipamentos, este documento 

estabelece critério que leva em consideração sua importância para o tipo de 

assistência que se pretende oferecer, sendo a seguinte: 

− equipamento classe A – INDISPENSÁVEL – nesta classificação, encontram-se 

os equipamentos sem os quais o serviço não pode ser desenvolvido, ou seja, 

sem eles o centro de atendimento fisioterapêutico não pode prestar serviço à 

clientela; 

− equipamento classe B – NECESSÁRIO – inclui os equipamentos fisioterapêutico 

sem os quais o atendimento seria dificultado, mas passível de ser executado; 

− equipamento classe C – RECOMENDÁVEL – são os equipamentos sem os quais 

o serviço pode ser prestado, só que não nas condições ideais para o paciente e o 

fisioterapeuta no que se refere a conforto e facilidade. 

Os equipamentos estabelecidos para o serviço de Fisioterapia, pelo 

Ministério da Saúde, são distribuídos de acordo com o número de pacientes e o tipo 

de instituição – hospitais de pequeno e médio porte, hospitais de grande porte e 

hospitais universitários (ANEXO A). 

O serviço será considerado apto a operar quando existirem todos os 

equipamentos classe A, 70% e 30%, respectivamente, dos equipamentos classe B e 

C, com distribuição uniforme. 

Outro ponto importante a ser destacado é a qualidade dos equipamentos 

a serem utilizados em suas diversas áreas. Marques (1997) recomenda que, além 

da boa qualidade, deve-se ter uma garantia de manutenção da fábrica, com 

facilidade no seu reparo ou ainda a sua rápida reposição. 

 

2.2 Avaliação em Saúde 
 

2.2.1 Diferenças conceituais: avaliação, medição, estimação, seguimento e 

controle, segundo Aguilar e Ander-Egg (1995) 

 

Avaliação, em sentido lato, refere-se ao ato de emitir um juízo de valor 

sobre algo (objeto, situação ou processo), sem preocupar-se de maneira explicita 

com um método. Em sentido estrito, baseia-se no emprego de procedimentos, 

apoiados no uso do método científico, para identificar, obter e proporcionar a 
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informação pertinente e julgar o mérito e o valor de algo. Conseqüentemente, entre 

os dois significados, “não há uma diferença de propósitos, mas de métodos” (p. 23). 

A medição pretende “determinar a extensão e/ou quantificação de alguma 

coisa” (p. 19). Esta facilita certo tipo de informação, enquanto a avaliação implica 

valorar a informação, a fim de emitir um juízo sobre o objeto avaliado. Podemos 

medir sem valorar e podemos valorar algo sem medir. Entretanto, devemos levar em 

conta o fato de que, em muitos casos, a medição ajuda na tarefa de avaliar. O fato 

de ser necessário ou pelo menos útil, para fazer uma avaliação sistemática, medir 

certos aspectos ou dimensões do objeto a avaliar faz com que muitas vezes se 

confunda esses dois termos. 

A estimação é a determinação do valor aproximado sobre alguma coisa, 

freqüentemente, carregada de subjetividade. Trata-se de um julgamento cujos 

critérios são difusos, subjetivos, que não se baseiam em procedimentos rigorosos. A 

avaliação julga algo aplicando os conhecimentos e regras do método científico. 

Seguimento ou monitoração é o exame contínuo e periódico, requerido 

por uma unidade administrativa, com o propósito de assegurar a adequada operação 

de um projeto ou a prestação de um serviço, de acordo com os objetivos 

considerados no plano. Enquanto isso, o controle “é uma verificação dos resultados, 

(...) é constatar o que acontece” (p. 21). 

 

2.2.2 Conceito de avaliação em saúde 

 

A Organização Mundial de Saúde define avaliação como “processo de 

determinação quali e quantitativa, por meio de métodos específicos e apropriados, 

do valor de alguma coisa ou acontecimento” (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD/OMS, 1985 apud CARVALHO; ROSEMBURG; BURALLI, 2000, p. 

73). 

Segundo Pereira (1995), o termo “avaliar” significa determinar, apreciar o 

sentido de determinar o valor ou a quantidade de alguma coisa, ou fazer 

julgamentos e comparar os resultados com normas ou valores e quantidades outros 

que sirvam como parâmetros, tais como os obtidos por consenso ou verificados em 

um grupo-controle. 
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Para Nemes (2000, p. 3,5), “avaliar é julgar, atribuir valor”. (...) “Uma ‘boa’ 

e ‘completa’ avaliação julga e explica” (atributos da investigação científica). 

Conforme Carvalho; Rosemburg e Buralli (2000), “O cerne da avaliação é 

a expressão do ‘juízo de valor’” (p. 73). Para emitir esse juízo, é necessário buscar 

parâmetros que podem “(...) ficar na subjetividade individual do avaliador ou na 

consensualidade dos peritos e entendida em cada objeto a ser avaliado” (p. 73). 

Acrescenta, ainda, que, na avaliação em saúde esses parâmetros podem ser 

universais ou ajustados a “(...) uma realidade específica de tempo e lugar, ligados 

não exclusivamente ao aspecto técnico, mas também sóciocultural” (p.74). 

Portanto, a avaliação em saúde busca julgar comparando a parâmetros 

específicos, para atribuir valor. 

 

2.2.3 Classificação da avaliação em saúde 

 

O esforço mais bem-sucedido de classificação das abordagens para a 

avaliação em saúde, e o mais utilizado em todo o mundo, foi proposto por 

Donabedian na década de 1960 (CARVALHO; ROSEMBURG; BURALLI, 2000; 

PEREIRA, 1995; SILVA; FORMIGLI, 1994).  

Donabedian (1990a) utiliza três categorias de análise, denominadas de 

estrutura, processo e resultado: 

− a “estrutura” diz respeito aos recursos existentes para a execução da assistência 

à saúde; 

− “processo” engloba as atividades ou os procedimentos empregados pelos 

profissionais de saúde para transformar os recursos em resultados; 

− os “resultados” são representados pelo grau de satisfação e pelas respostas ou 

mudanças verificadas nos pacientes e o grau de satisfação dos profissionais de 

saúde. 

O termo estrutura refere-se aos atributos materiais e organizacionais 

relativamente estáveis nos locais onde se proporciona a atenção (DONABEDIAN, 

1990a). 

Os recursos podem ser classificados em humanos (categorias de pessoal 

em atividade, seu número e qualificação), físicos (ou materiais, que se referem aos 

diferentes estabelecimentos de saúde – número, tipo e localização – e o que existe 
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no seu interior) e financeiros (procedência dos recursos, recursos destinados a 

“investimentos” ou “manutenção”), havendo ainda o componente organizacional da 

estrutura (PEREIRA, 1995). 

Este atributo organizacional e referente aos recursos, que podem facilitar 

ou dificultar os esforços do cliente em obter cuidado, Donabediam, em 1973 (apud 

ACURCIO; GUIMARÃES, 1996), distinguiu como acessibilidade sócio-

organizacional. Já o “isolamento espacial”, uma função do tempo e da distância 

física a ser percorrida pelo paciente para a obtenção do cuidado, o autor classificou 

como acessibilidade geográfica. 

A avaliação estrutural parte do pressuposto de que garantir uma boa infra-

estrutura propicia bom atendimento aos clientes, o que facilita a obtenção de 

resultados (DONABEDIAM, 1990a).  

Entretanto, é consenso que a avaliação baseada somente na abordagem 

estrutural é fraca (DONABEDIAM, 1990a; VUORI, 1991a; PEREIRA, 1995).  

Conforme Pereira (1995), a fraqueza maior desta abordagem está relacionada 

exatamente com o seu pressuposto, pois, 
Freqüentemente, o argumento é levado um pouco longe, postulando-se 
então que, quanto mais recursos houver, melhor pode ser a situação de 
saúde. Mas nem sempre a existência de mais recursos significa melhor 
qualidade dos serviços, ou melhor nível de saúde para a população (p. 543).  

Outro aspecto que deve ser questionado é a confiança excessiva em 

medidas estruturais que podem até afetar negativamente a qualidade, como, por 

exemplo, nas situações em que as normas inibem a inovação (VUORI, 1991a). 

Apesar do fato de uma boa estrutura não garantir resultado favorável e 

estar claramente afastada dos resultados, a avaliação estrutural é mais simples e 

menos custosa em confronto com as de processo e resultado (PEREIRA, 1995) e 

“pode prevenir contra a deterioração de qualidade que poderia ocorrer caso não 

houvesse padrões mínimos ou outras proteções estruturais” (VUORI, 1991a, p. 22). 

O termo processo refere-se à atenção que os profissionais da saúde e 

outros provedores dispensam aos pacientes, assim como a habilidade com que 

efetuam essa atenção. Também se inclui aqui o que os pacientes fazem por si 

mesmos (DONABEDIAN, 1990a).  

Na abordagem de processo, o fundamento é simples: “se todos fazem 

aquilo que, a luz do conhecimento corrente, é considerado correto, é mais provável 
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que o resultado seja melhor do que se o processo correto não for seguido” (VUORI, 

1991a, p. 21). 

Para essa avaliação há necessidade de estabelecer padrões ótimos 

possíveis, o que é feito por meio da padronização de conteúdo, normas, 

procedimentos e programas realizados por universidades ou por peritos, reunidos 

em comitês, que expressem o conhecimento científico e tecnológico alcançado e 

que representem consenso entre os estudiosos (CARVALHO; ROSEMBURG; 

BURALLI, 2000; PEREIRA, 1995). 

Para César e Tanaka (1996), não é possível realizar a avaliação do 

processo sem o envolvimento do usuário, na medida em que o processo de trabalho 

do setor saúde implica necessariamente a efetiva participação do usuário para a 

obtenção de um produto. 

Quanto às limitações da avaliação de processo, Pereira (1995) descreve: 

− em virtude de o foco principal de atenção ser o profissional de saúde, este 

enfoque tende a motivar os avaliadores e desmotivar os avaliados; 

− a demora da avaliação por dificuldades , como as relativas a prontuários, a falta 

de padrão de referência para confrontar resultados, ou as decorrentes da demora 

na obtenção dos dados necessários para a composição dos indicadores; 

− e a sua insuficiência no tocante às investigações causais, pois 
Não é possível inferir, apenas pela análise isolada dos procedimentos, se as 
ações a esse nível são responsáveis pela melhoria das condições de saúde 
das pessoas. Somente estudos controlados poderiam avaliar, com maior 
propriedade, a relação causal entre processos e resultados (PEREIRA, 
1995, p. 548). 

Apesar das limitações, trata-se de um tipo de avaliação que tende a 

crescer no futuro. Pereira (1995, p. 548) ressalta três motivos que justificam esse 

crescimento: 

− o fato de estar o processo “mais próximo” dos resultados do que os recursos e, 

”quanto mais próximo do efeito estiver a causa, maior especificidade pode ter 

uma intervenção, sobre essa causa, o que pode também significar maior impacto 

resolutivo”; 

− pelo simples fato de existir, ela tende a melhorar a qualidade da assistência ou, 

pelo menos, a prevenir a sua deterioração – o que poderia ocorrer, se não 

houvesse esse tipo de avaliação; 
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− e “o sentimento dominante, entre usuários e profissionais da saúde, de que há 

muito a fazer, na prestação de serviços, para aumentar a sua produtividade”. 

O estudo de processo tornará os profissionais capazes de entender 

melhor suas próprias formas de trabalhar, assim contribuindo para desenvolver 

abordagens melhores e mais racionais, pois, “se se quer melhorar a assistência, isto 

tem que acontecer a nível do processo ou da estrutura. Resultados são sempre 

conseqüência de alguma coisa” (VUORI, 1991a, p. 23). 

Outro aspecto, considerado pelos defensores da avaliação de processo, é 

que os resultados são influenciados por muitos fatores, não podendo assim 

constituir-se em um indicador válido de desempenho do profissional de saúde 

(DONABEDIAN, 1990a). 

O termo resultado refere-se ao que se obtém para o paciente e supõe 

uma alteração no estado de saúde que possa ser atribuída à atenção sob avaliação. 

Os resultados também incluem outras conseqüências da atenção, como, por 

exemplo, conhecimento sobre a enfermidade, mudanças na conduta e a satisfação 

do paciente (DONABEDIAN, 1990a). 

Para Donabedian (1990a), a satisfação do paciente constitui um elemento 

particularmente importante, sob três aspectos. Em primeiro lugar, “é um ‘resultado’ 

de valor inquestionável já que a satisfação é um aspecto do bem-estar que a 

atenção à saúde objetiva promover” (p. 21). Em segundo, a satisfação do paciente 

contribui na assistência porque, provavelmente, o usuário participará de maneira 

mais efetiva na atenção a saúde. Finalmente, “a satisfação e o descontentamento 

constituem juízos do paciente sobre a qualidade da atenção recebida e seus 

resultados” (p. 21). 

De acordo com Gattinara et al (1995) e Pereira (1995), a medida usual de 

resultados deve considerar a satisfação de modo geral, bem como aquela referente 

a aspectos específicos dos serviços.  

A dificuldade na realização da avaliação dos resultados, segundo Pereira 

(1995), recai na escolha do melhor indicador para expressar os resultados – se a 

longo ou curto prazo. Porém, em ambos, a avaliação se baseia no já ocorrido, ou 

seja, é tarde para tomar providências e serve apenas como lição para o futuro. 

Outro problema dessa abordagem é que não existe um padrão (isto é, o 

resultado esperado) para se medir o resultado observado, pois a Medicina não está 

realmente equipada para definir um prognóstico confiável. Freqüentemente, estas 
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avaliações são especificadas, levando-se em consideração os resultados a serem 

evitados, como, por exemplo, as complicações de procedimentos e as reações 

adversas a drogas (VUORI, 1991a). 

Na perspectiva de Donabediam (1990a), o mais razoável para escolher 

qual tipo de categoria avaliar (estrutura, processo ou resultado) é definir o que se 

deseja saber e a melhor maneira de como obter a informação. Porém, desde que 

seja possível, esse autor recomenda utilizar os três enfoques de avaliações, “já que 

a comparação dos três o confere uma maior confiabilidade aos juízos e ajuda a 

explicar as deficiências do desempenho” (p. 22). 

 

2.2.4 Objetivos da avaliação em saúde 

 

Para Carvalho; Rosemburg; Buralli (2000) e Hartz (1997), a avaliação 

tanto poderá estar medindo o grau de aptidão da unidade para prestação de 

serviços, como a produtividade e as deficiências qualitativas e quantitativas dos 

serviços oferecidos, como também oferecendo subsídios para o planejamento e 

organização dos serviços. Ressaltam estes pesquisadores que a avaliação deve 

formar um elemento motivador para desencadear modificações e deve oferecer ao 

gerente, aos prestadores e usuários uma mensuração sobre o objeto avaliado e 

levar aqueles que, em todos os níveis, prestam serviços na área de saúde a refletir, 

raciocinar e agir da melhor maneira. 

Escudeiro (1989) afirma que a verdadeira intencionalidade da avaliação 

em sua concepção global e holística, ainda que se refira ao já ocorrido, é apoiar a 

tomada de decisões e ajudá-la com sua experiência e instrumentação. 

Outro objetivo utilizado é o educativo, com o emprego de material de 

ensino para a educação continuada dos profissionais de saúde e definições das 

funções e responsabilidades do paciente no processo de atenção – reconhecer os 

direitos de cidadania (FRANCO; CAMPOS, 1998). 

Segundo Aguilar e Ander-Egg (1995, p. 62-65), são objetivos da 

avaliação: 
− estabelecer o grau de pertinência, idoneidade, efetividade/eficácia e 

eficiência/rendimento de um programa, projeto ou serviço, 
− determinar as razões dos êxitos e fracassos, 
− facilitar o processo de tomada de decisões para melhorar e/ou modificar 

o programa ou projeto, 
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− estabelecer até que ponto ocorreram outras conseqüências ou efeitos 
imprevistos. 

Weiss, 1978 (apud AGUILAR; ANDER-EGG, 1995, p. 65), acredita que a 

avaliação pode permitir que se alcancem outros objetivos, além dos já mencionados 

por Aguilar e Ander-Egg, como: 
− estabelecer projetos semelhantes em realidades semelhantes, 
− compatibilizar a concessão de recursos escassos ou destinados a 

programas que competem entre si, 
− aceitar, rejeitar ou reajustar determinados enfoques ou metodologias de 

intervenção social, 
− revisar criticamente os supostos teóricos que sustentam o programa, 
− aumentar o conhecimento sobre o problema que dá origem ao 

programa”. 

Assim, em relação a esses objetivos, a avaliação é entendida não como o 

final de uma cadeia linear de ações e sim como elo que liga o presente, o passado e 

o futuro. 

Avaliar é, portanto, um passo indispensável quando se estabelece a meta 

de buscar a melhoria na atenção à saúde (ACURCIO; CHERCHIGLIA; SANTOS, 

1991; CARVALHO; ROSEMBURG; BURALLI, 2000; FRANCO; CAMPOS, 1998; 

MALIK, 1996).  

 

2.2.5 Avaliação em saúde pelos usuários 

 

O sociólogo Parsons, em 1965 (apud SERAPIONI, 1999), estudando a 

relação médico-paciente, deu muita relevância à adesão (“compliance”) do paciente 

durante o tratamento prescrito pelo médico, assim descobrindo a importância da 

participação dos pacientes no sucesso das terapias. A partir daí, foram visualizados 

potenciais benefícios se o comportamento de pacientes pudesse ser mais bem 

estudado. Para tanto, utilizaram-se questionários para quantificar a avaliação dos 

pacientes, o que tornou possível a descoberta de um elo entre três tipos de atitudes, 

visto como “satisfação do paciente”: manutenção da consulta, cumprir o tratamento 

recomendado e usar a medicação (WILLIAMS, 1994).  

− Segundo Williams (1994, p. 510), 
O relacionamento com a adesão tem sido usado para debater a importância 
da satisfação como um necessário objetivo do serviço de saúde. Visto que a 
alta qualidade do resultado clínico é dependente da adesão, o qual, por sua 
vez, é dependente da satisfação do paciente que chegou a ser visto como 
um pré-requisito de qualidade do cuidado. Conseqüentemente isso tem 
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contribuído a legitimar a importância da perspectiva do cliente entre os 
profissionais de saúde que estão principalmente preocupados com os 
resultados clínicos. 

A partir do final dos anos 1960 e começo dos 1970, em razão do aumento 

dos custos com serviços de saúde e da competitividade acirrada, o consumidor 

passou a ser figura central nas relações de troca, pressionando por mudanças 

organizacionais e estruturais. Nos serviços de saúde, esta pressão resultou em 

avanços na definição de qualidade, tornando a satisfação de usuários um atributo 

desta definição e uma meta legítima dos serviços de saúde. Aqui a satisfação é um 

resultado, não podendo o serviço ter qualidade, ao menos que o paciente esteja 

satisfeito (WILLIAMS, 1994). 

Na década de 1980, aumentou a popularidade das pesquisas sobre 

satisfação de usuários no setor público de serviços. Este aumento decorreu de dois 

fatores: um anseio para uma maior accountability3 dos profissionais de saúde e um 

desejo de medir a eficiência com precisão em uma instituição do setor de serviço 

demandando sempre aumento de recursos (WILLIAMS, 1994). 

Nos últimos anos, diferentes fatores e tendências colaboraram para 

aumentar o interesse pela qualidade dos serviços de saúde sob a óptica dos 

usuários. Entre outros fatores, Serapioni (1999), destaca: 

− a crise fiscal do Estado Social e a necessidade de diminuir as despesas públicas, 

encorajando maior interesse pela busca de modalidades mais eficientes de uso 

dos recursos e o envolvimento dos usuários no financiamento das prestações de 

saúde;  

− a necessidade de reduzir as queixas e os procedimentos judiciais encaminhados 

pelos pacientes insatisfeitos; e 

− a exigência de retomar a unidade do paciente – depois de sua divisão mente-

corpo motivado pelo grande avanço da Medicina especializada e técnico-

científica. 

Todos concordam com a noção de que não se pode pôr em dúvida as 

opiniões expressadas pelos pacientes. Mezomo (1993, p. 18) concorda com 

Donabedian, quando este assinala que “a informação a respeito da satisfação do 

paciente é tão indispensável para a avaliação da qualidade como o desenho e a 
                                            
3 Não se encontra, em português, tradução adequada para este termo. Nos estudos de avaliação, o 
termo foi consagrado no sentido de “capacidade de prestar contas à sociedade”, algo próximo à idéia 
de “responsabilidade social” (SCHRAIBER; NEMES, 1996). 
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administração dos sistemas de cuidados de saúde”.  Tahara et al (1997) dizem que 

os pacientes podem alertar os serviços sobre os problemas e as necessidades 

existentes no próprio tratamento e/ou da assistência prestada. Para Donabedian 

(1990b), mesmo havendo algumas limitações na percepção da técnica dos 

procedimentos, a satisfação dos pacientes com a prestação recebida é um fator 

importante no resultado final do tratamento.  

Mezono (1993) identifica alguns pontos polêmicos que devem ser levados 

em consideração ao avaliar a satisfação dos usuários: os clientes podem não ter 

competência de distinguir a boa ou má qualidade dos aspectos técnicos do 

tratamento e seu estado emocional os impede de julgar objetivamente; os usuários 

podem ser influenciados por fatores “não médicos”, como as habilidades 

interpessoais do provedor; estes podem não se expor, afirmando o que realmente 

pensam, por causa de sua situação de dependência ou por falhas ou frustrações 

anteriores na comunicação “paciente-médico”.  Hopkins (1990) ainda refere que os 

usuários podem ser desviados, na avaliação, pela quantidade de intervenções 

técnicas recebidas. 

Williams (1994) anota que a realização da satisfação pode significar a 

inexistência de opiniões ou a aceitação do paternalismo médico. Em tal situação, a 

satisfação “poderia ser considerada primariamente como um reflexo da função do 

paciente adotada em relação aos profissionais, sem dizer respeito à qualidade do 

cuidado em si” (p. 513). Acrescenta ainda que “A realização de tais expectativas 

talvez produzam uma expressão de satisfação, mas seria de pouco valor para a 

proteção do consumidor” (p. 513). Este estudioso sugere, para que esta pesquisa 

não forneça somente a ilusão de proteção ao consumidor (paciente), que deveremos 

primeiro descobrir quais os direitos e obrigações que os usuários percebem ter, ou 

seja, como percebem ser suas funções, de forma a não endossarmos o status quo 

(WILLIAMS, 1994). 

Mesmo assim, no entanto, os estudos sobre a satisfação do cliente são 

válidos e continuam oferecendo subsídios para melhorar tanto a qualidade do 

serviço quanto a qualidade clínica. Para tanto, deve ser pesquisada através de 

instrumentos adequados (MEZOMO, 1993).  

A maioria dos estudos de satisfação de clientes recorre aos seus 

questionários e métodos de acordo com suas realidades específicas. Carr-Hill (1992 

apud AKERMAN, 1995, p. 7) não vê isso como uma estratégia incorreta e diz que “a 
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busca do Santo Graal de um questionário de satisfação estandardizado deve ser 

desencorajada”. E acrescenta que 
(...) satisfação significa não apenas um conceito diferente para pessoas 
diferentes em tempos diferentes, mas os pacientes estarão diferentemente 
satisfeitos de acordo com as características estruturais de cada relação 
médico-paciente em particular (p. 7). 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que, às vezes, os 

usuários revelam uma natureza crítica quando dada a oportunidade, através de 

perguntas abertas, de expressar-se em seus termos. Conseqüentemente, 

expressões de satisfação quantitativamente medidas tendem a ser elevadas, 

enquanto que relatos qualitativos revelam grandes índices de inquietação 

(WILLIAMS, 1994). 

Para Gattinara et al (1995), não só a satisfação dos clientes, como 

também as investigações sobre as suas expectativas, constituem um bom meio 

através do qual os usuários informam aos provedores dos serviços as suas 

necessidades e queixas. Para nós, geralmente as necessidades e percepções dos 

usuários são descuidadas tanto na organização como na provisão dos serviços de 

saúde. As atividades e programas estão comumente organizados no ponto de vista 

dos técnicos em vez das necessidades e percepções da comunidade que os utiliza 

(GATTINARA et al, 1995). De acordo com Pedersen (1991), ninguém compreende 

melhor o ponto de vista da comunidade do que ela mesma, portanto, é necessário 

olhar as coisas através dos olhos da comunidade. 

Para Berwick (1994), a qualidade da assistência nos serviços de saúde 

pode ser definida como satisfação das necessidades dos clientes. É para eles que 

devem ser dirigidas as estratégias na busca da melhoria do serviço. Os clientes 

devem ser ouvidos acerca da avaliação sistemática das atitudes dos profissionais da 

saúde, como também a respeito dos processos de tratamento sobre sua saúde. 

Várias são as pesquisas que prioritariamente consideraram o ponto de 

vista do usuário – como os trabalhos de Bosi; Affonso, 1998; Cadah, 2000; Franco; 

Campos, 1998; Junqueira; Auge, 1996; Kloetzel et al, 1998; Kotaka; Pacheco; 

Higaki, 1997; Nuto; Nations, 1999; Sanna, 1991; Santos, 1995 e Santos; Lacerda, 

1999 – assim respaldando a importância da participação do usuário na avaliação de 

saúde. 

Portanto, a análise de avaliação da assistência de saúde sob a óptica dos 

usuários é válida e deve ser incentivada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Delineamento do Estudo 
 

Trata-se de um estudo observacional transversal, do tipo inquérito em 

serviço, baseado em questões que permitiram qualificar e quantificar diversos 

aspectos da assistência fisioterapêutica, sob a óptica de sua clientela. 

Quanto à estrutura metodológica, optamos predominantemente pela 

quantitativa, uma vez que esse tipo de pesquisa tem como propósito observar, 

descrever e explorar os aspectos característicos de uma determinada população 

(GIL, 1991; TANAKA; MELO, 2001). 

A estrutura metodológica qualitativa também foi utilizada nesse trabalho. 

Segundo MINAYO (1992, p. 28), 
(...) ao se desenvolver uma proposta de investigação ou até mesmo no 
desenrolar das etapas de uma pesquisa, vamos reconhecendo a 
conveniência e a utilidade dos métodos disponíveis, face ao tipo de 
informações necessárias para se cumprirem os objetivos do trabalho. 

A estrutura qualitativa trabalha com o universo dos valores, motivos, 

aspirações e atitudes, objetivando “estabelecer os parâmetros de uma ação mais 

localizada, mais personalizada e em conjunto com a população a que se destina” 

(MINAYO, 1991, p. 237). Conforme Serapione (2000), de um modo geral, as 

técnicas de pesquisa qualitativa têm sido utilizadas quando se deseja obter insights 

em situações ou problemas nos quais se tem pouco conhecimento, constituindo-se a 

satisfação dos usuários uma destas situações. Portanto, os conjuntos de dados 

quantitativos e qualitativos se complementam, pois a realidade abrangida por eles 

interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

 

3.2 Caracterização do Universo 
 

A Unidade de Medicina Física e Reabilitação é vinculada ao Hospital da 

Polícia Militar do Ceará – HPM, hospital estadual de médio porte credenciado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta unidade funciona em uma sede própria no 

bairro Farias Brito, pertencente à área da Secretaria Executiva Regional I (SER I) do 

Município de Fortaleza-Ceará. A SER I abrange os seguintes bairros: Alagadiço, 
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Barra do Ceará, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Iracema, Monte Castelo, Pirambu, 

Vila Ellery, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Farias Brito, Jacarecanga, Jardim 

Guanabara, Moura Brasil, São Gerardo e Vila Velha (FORTALEZA, 2003b). 

Atualmente Fortaleza está dividida em seis regionais, objetivando a 

seguinte meta: 
(...) a execução das políticas públicas definidas pelo Poder Executivo 
Municipal e a prestação de serviços, proporcionando o atendimento às 
necessidades e demandas das comunidades, considerados em sua 
dinâmica de uso do espaço urbano e peculiaridade sociais, visando à 
melhoria da qualidade de vida da população (FORTALEZA, 2003c). 

A Unidade de Medicina Física e Reabilitação conta, atualmente, com a 

participação de uma equipe multiprofissional da qual fazem parte assistentes sociais, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos. No serviço de Fisioterapia desta unidade estão 

lotados 22 servidores fisioterapeutas, distribuídos da seguinte forma: 10 

fisioterapeutas no período da manhã, 10 à tarde e 2 que se distribuem nestes dois 

períodos. No momento desta pesquisa, 2 fisioterapeutas estavam afastados de suas 

atividades por licença. 

A divisão de trabalho na equipe multiprofissional é bem definida, cabendo 

ao fisioterapeuta realizar a consulta fisioterapêutica, decidindo quanto à necessidade 

da intervenção. Também compete a este profissional: prescrever e ministrar o 

tratamento fisioterápico; evoluir, reavaliar e proceder à alta fisioterapêutica e 

preencher ficha de produtividade individual.  

Como pressuposto básico para a assistência fisioterapêutica, estão 

previstas as abrangências de problemas orgânicos de traumatologia, ortopedia, 

reumatologia, neurologia e respiratória, nas áreas de clínica e pós-cirúrgicos das 

diversas faixas etárias. 

O modelo de assistência adotado enfatiza o atendimento individual, 

embora atividades com grupos de usuários com diagnóstico de escoliose estejam 

previstos.  

Quanto à relação com os usuários, a coordenadora do serviço de 

Fisioterapia recomenda que esta seja baseada no respeito aos direitos como seres 

humanos e cidadãos, garantindo-lhes acesso às informações pertinentes à sua 

saúde e integridade biológica.  
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Segundo dados fornecidos pela coordenadora do serviço de Fisioterapia, 

em 2002, foram atendidos 932 usuários e realizados 120.538 procedimentos4. 

 

3.3 Seleção dos Sujeitos 

 

A população investigada foi constituída pelos usuários em tratamento, 

femininos e masculinos, que haviam recebido no mínimo cinco atendimentos e com 

idade superior a 12 (doze) anos. 

Acreditamos que esse período de “tempo mínimo de atendimento” se fez 

necessário para o usuário poder expressar uma visão crítica do objeto em estudo. 

Quanto à idade, ressaltamos esse requisito, uma vez que, geralmente, só 

a partir dos doze anos é que as crianças têm condições de formular um raciocínio 

hipotético-dedutivo, permitindo-lhes exprimir juízo de valor (PAPALIA, 1981). 

Foram excluídos deste estudo os usuários menores de 12 anos e os que 

não podiam preencher o questionário, pois a pesquisa buscou conhecer as 

percepções e satisfações com o atendimento fisioterapêutico, aspectos estes que só 

podem ser manifestados pelo próprio indivíduo. 

 

3.4 Questões Éticas 

 

O estudo teve inicio após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) do Hospital Geral de Fortaleza - HGF, em conformidade com a Resolução 

CNS 196/96 sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 1996) e do 

Código de Ética do Fisioterapeuta (COFFITO, 1978). 

Contatamos os usuários de modo informal e, durante a conversa, 

trouxemos o assunto da pesquisa, explicando-lhes os objetivos da investigação e os 

aspectos éticos que envolvem a pesquisa com seres humanos. Após consentimento 

verbal, o termo de compromisso foi assinado, constituindo-se condição essencial 

para tomar parte do estudo (APÊNDICE A). 

                                            

4 Fonte: Dados extraídos do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), segundo o número total de 
procedimentos realizados durante o ano de 2002, do Serviço de Fisioterapia da Unidade de Medicina 
Física e Reabilitação. 
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3.5 Estratégias de Coleta e Variáveis da Pesquisa de Campo 
 

A coleta de dados/informações preliminares ocorreu em agosto de 2002, 

para ajuste dos instrumentos. A coleta definitiva teve duração de três meses, de 

setembro a novembro de 2002, considerado um dos períodos de maior demanda do 

Serviço de Fisioterapia. 

O trabalho de campo foi realizado por nós e por 5 (cinco) alunas da 

graduação de Fisioterapia da Universidade de Fortaleza-UNIFOR, que receberam 

treinamento inicial para a realização das entrevistas. A escolha das acadêmicas, 

como entrevistadoras, baseou-se na fundamentação ético-deontológica e teórico-

prática que elas adquiriram até o 7º semestre do curso. Este parâmetro foi relevante, 

pois subsidiou a efetiva coleta de dados. 

Para garantir a qualidade dos dados/informações, acompanhamos 

periodicamente as entrevistadoras durante a aplicação do questionário. 

Foram contatados os 175 usuários contando mais de 12 anos presentes à 

unidade durante o período da pesquisa. Destes, três usuários foram excluídos: 2 

(dois) porque se recusaram a assinar o termo de consentimento, apesar de 

concordarem em preencher o questionário e 1 (um) porque não podia falar em 

conseqüência da seqüela de sua patologia. 

O inquérito foi constituído por um questionário, com questões abertas e 

fechadas, agrupadas em seis aspectos (APÊNDICE B): 1. perfil sociodemográfico e 

nosológico; 2.  acesso ao serviço; 3. características gerais do serviço; 4. 

características da assistência fisioterapêutica; 5. percepção da função como 

usuários e 6. satisfação do usuário. O último bloco foi posto estrategicamente no 

final da entrevista, depois de “uma revisão no serviço” e de se ter provavelmente 

garantido um clima de confiança entre o entrevistador e o entrevistado, visando a 

uma resposta reflexiva e crítica quanto à satisfação do atendimento e resultado da 

fisioterapia por parte dos usuários. 

As variáveis a seguir relacionadas foram trabalhadas neste estudo: 

− perfil sociodemográfico e nosológico do usuário – faixa etária, estado civil, 

escolaridade, ocupação, local de moradia, renda familiar, sexo, diagnóstico 

fisioterapêutico, possuir plano de saúde e motivos por que não utilizou o plano de 

saúde; 
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− acesso ao serviço – forma e tempo de deslocamento até a unidade pesquisada, 

nível e os motivos de dificuldade ou facilidade para vir até o Serviço,  

conhecimento de serviço de Fisioterapia próximo à residência do usuário,  

motivos de não ter utilizado o serviço mais próximo, formas de encaminhamento 

à Fisioterapia, dificuldade e causas para conseguir a vaga no Serviço, tempo 

decorrido entre o primeiro contato com o Serviço de Fisioterapia até iniciar o 

tratamento; 

− características gerais do serviço – atendimento na recepção, tempo de espera na 

recepção para ser atendido, obstáculos físicos que impeçam ou pelo menos 

dificultem a locomoção do usuário na Instituição, conforto e limpeza da unidade, 

higiene dos materiais, disponibilidade e nível de conservação dos equipamentos; 

− características da assistência fisioterapêutica – fisioterapeuta identifica-se ao 

abordar o usuário, demonstra interesse em conhecer as dúvidas ou 

preocupações dos usuários, respeita a privacidade do usuário, interação 

fisioterapeuta-usuário e acompanhante, realiza consulta fisioterapêutica, informa 

diagnóstico, prognóstico e tipo de assistência fisioterapêutica durante a consulta, 

executa tratamento conforme explicação durante a consulta, informa sobre a 

evolução do tratamento, orienta cuidados durante as atividades diárias, número 

de atendimentos por semana, tempo médio de atendimento fisioterapêutico, 

suficiente número de atendimentos por semana e tempo de atendimento, opinião 

sobre a adequação do tipo de tratamento fisioterápico para cada caso, motivos 

de continuar comparecendo ao tratamento; 

− percepção da função como usuário – conhece seus direitos e deveres, direitos e 

deveres citados pelos usuários; 

− expectativas, necessidades e satisfação do usuário – quais expectativas ao 

procurar o tratamento no Serviço e se foram atendidas, opinião do usuário quanto 

ao que mais agrada e desagrada no serviço de Fisioterapia, necessidades dos 

usuários durante a assistência, grau de satisfação em relação ao resultado 

parcial da assistência fisioterapêutica e com o atendimento; sugestões dos 

usuários para melhorar a assistência fisioterapêutica. 
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3.6 Tratamento das Informações/Dados 
 

As questões abertas foram categorizadas em unidades temáticas, pela 

análise de conteúdo de Bardin (1977), para depois serem quantificadas (em termos 

de freqüência) e analisadas. 

“Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os «núcleos de 

sentido» que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição 

podem significar alguma coisa para o objeto analítico escolhido” (BARDIN, 1977, p. 

105).  

Os dados/informações coletados, referentes aos aspectos quantitativos, e 

as informações quantificadas a partir da análise temática, foram digitados e 

analisados através da Estatística descritiva por meio do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciencies), versão 10.0 (PEREIRA, 1999).  

As variáveis idade e renda familiar foram agrupadas de acordo com as 

faixas estabelecidas pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD 

de 2001 (IBGE, 2003b). 

Uma análise inferencial do tipo univariada foi realizada, considerando 

como variável-desfecho a satisfação com o atendimento fisioterapêutico. Para tanto, 

utilizamos o software EPI INFO, versão 6.04b desenvolvido pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) de Atlanta (Geórgia-EUA), aplicando a análise de 

variância e a prova do qui-quadrado, com o nível de significância de 5%. 

Na análise estatística, as variáveis medidas através da escala tipo Likert 

(RAMÍREZ-SÁNCHEZ; NÁJERA-AGUILAR; NIGENDA-LÓPEZ, 1998), como, por 

exemplo, muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito, 

foram agrupadas em duas categorias. Consideramos como “satisfeitos” os dois 

primeiros níveis de satisfação e como “não satisfeitos” os outros 3 (três) últimos 

níveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Perfil Sociodemográfico e Nosológico 
 

As variáveis consideradas para definir o perfil desta população referiram-

se a faixa etária, estado civil, escolaridade, ocupação, local de moradia, renda 

familiar, sexo, diagnóstico por especialidade da saúde, possuir plano de saúde e 

motivos de não utilizar o plano de saúde. 

TABELA 1 – Faixa etária dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
FAIXA ETÁRIA n % 
12 a 17 anos 12 7,0 
18 a 39 anos 76 44,2 
40 a 59 anos 46 26,7 
60 anos ou mais 38 22,1 
Total 172 100,0 

 

Na tabela 1, está a distribuição de idades dos 172 usuários estudados. 

Observamos que a idade variou de 12 a 80 anos, apresentando média de 42,7 anos, 

desvio-padrão de 17,2 anos, sendo mais comum usuários entre 18 e 39 anos 

(44,2%). A maioria dos usuários (70,9%) situou-se entre 18 e 59 anos, consideradas 

idades economicamente produtivas. 

TABELA 2 – Estado civil dos usuários do Serviço de Fisioterapia do 
HPM-Fortaleza, em 2002. 
ESTADO CIVIL n % 
Casado(a)/Em união 87 50,6 
Separado(a)/Divorciado(a)/Desquitado(a) 14 8,1 
Viúvo(a) 10 5,8 
Solteiro(a) 61 35,5 
Total 172 100,0 

 

A Tabela 2 mostra o estado civil dos usuários do Hospital da Polícia Militar 

(HPM), de Fortaleza, no ano de 2002. Nota-se que os casados representam a 

metade das observações, seguida dos solteiros. São observadas também outras 

categorias relacionadas ao estado civil, representando 13,9%.  
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TABELA 3 – Escolaridade dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
ESCOLARIDADE n % 
Alfabetizado(a) 7 4,1 
Ensino fundamental incompleto 32 18,6 
Ensino fundamental completo 17 9,9 
Ensino médio incompleto 24 14,0 
Ensino médio completo 68 39,5 
Ensino superior incompleto 13 7,6 
Ensino superior completo 10 5,8 
Sem estudo 1 0,6 
Total 172 100,0 

 

O nível de escolaridade (TABELA 3) se concentrou no ensino médio 

(53,5%), embora tenhamos encontrado 0,6% sem estudo, 32,6% até o ensino 

fundamental e 13,4% que estavam cursando ou já possuíam o nível superior. 

Concluímos que a maioria dos usuários atendidos nesta unidade tem um bom nível 

de escolaridade (66,9% - considerando do ensino médio ao superior). Este dado, já 

esperado, provavelmente está ligado ao fato de que é necessário para ser militar ter 

no mínimo o nível fundamental completo, pois o serviço atende preferencialmente 

aos militares. 

TABELA 4 – Ocupação dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
OCUPAÇÃO n % 
Aposentado(a)/Pensionista civil 18 10,5 
Atividade de nível médio 14 8,1 
Atividade de nível superior 4 2,3 
Atividade não remunerada 42 24,4 
Desempregado(a) 6 3,5 
Militar (ativo e na reserva) 70 40,7 
Serviços diversos não especializados 18 10,5 
Total 172 100,0 

 

A tabela 4, referente à ocupação dos usuários, mostra que 40,7% eram 

militares (na ativa ou na reserva), 27,9% não exerciam atividade remunerada 

(estudante e dona de casa) ou estavam desempregados, 10,5% eram 

aposentados/pensionistas ou realizavam serviços diversos não especializados 

(vendedor ambulante, motorista de carro, moto e ônibus, costureira, zelador e 

doméstica), 8,1% exerciam atividades de nível médio (técnicos e auxiliares de 

diversas áreas) e somente 2,3% desenvolviam atividade de nível superior (médico, 
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advogado e professor). O conjunto dos dados revela o predomínio de militares e há 

baixa concentração de civis economicamente ativos. 

Em relação ao local de moradia, 22,1% residem nos bairros de 

abrangência da regional onde se insere a unidade (SER I), a maior proporção 

(69,2%) reside em outros bairros de Fortaleza, 5,8% na região metropolitana de 

Fortaleza e apenas 2,9% fora da Capital. 

TABELA 5 – Renda familiar dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
RENDA FAMILIAR n %  
Até 1 salário mínimo (SM) 15 9,5 
Mais de 1 a 2 SM 19 12,0 
Mais de 2 a 3 SM 21 13,3 
Mais de 3 a 5 SM 61 38,6 
Mais de 5 a 10 SM 31 19,6 
Mais de 10 a 20 SM 7 4,4 
Mais de 20 SM 4 2,5 
Total 158 100,0 

 

A renda familiar, dos 158 usuários que souberam informar, se apresentou 

com grande variabilidade, entre R$ 150,00 e R$ 8.000,00 e moda de R$ 700,005. 

Eliminando os valores extremos e considerando a média para o conjunto de usuários 

com até R$ 3.500,00, verifica-se que a média foi de R$ 800,00 e desvio-padrão de 

R$ 596,75. 

Com base no valor do salário mínimo (SM) vigente no segundo semestre 

de 2002 (duzentos reais), a maior proporção dos entrevistados (78,5%) possuía 

rendimentos acima de 2 SM (TABELA 5). A maior concentração de renda (58,2%) 

variou entre 3 a 10 SM, por corresponder, provavelmente, à faixa salarial da maioria 

dos militares, pois entre os civis há predomínio de indivíduos em atividade não 

remunerada (TABELA 4). 

Outro aspecto a ser considerado é o retorno freqüente ao Serviço por 

necessidade de seguimento da assistência fisioterapêutica, acabando por, 

provavelmente, selecionar a clientela que tem mais condições de chegar ao Serviço. 

 

                                            

5 Considerando a totalidade dos valores (R$ 150,00 e R$ 8.000,00), a média foi de R$ 1.046,33 e 
desvio-padrão de R$ 1.161,60; devido a três valores extremos acima de R$ 6.800,00. 



 46

TABELA 6 – Distribuição de freqüência, segundo o sexo e tipo de ocupação, 
dos usuários do Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 

OCUPAÇÃO 
          Militar  Atividades civis

               Total SEXO 
n % n % n %

Masculino 69 40,1 33 19,2 102 59,3
Feminino 01 1,4 69 40,1 70 40,7
Total 70 40,7 102 59,3 172 100,0

 

No tocante ao sexo, 59,3% eram do sexo masculinos e 40,7% do feminino 

(TABELA 6). Esta freqüência entre os sexos decorre da maior quantidade de 

militares que, em Fortaleza, é constituída na sua maioria, de homens. Entre os civis, 

o predomínio é do sexo feminino.  
TABELA 7 – Diagnóstico, por especialidade, da saúde dos 
usuários da Fisioterapia-HPM, em 2002. 
DIAGNÓSTICO POR ESPECIALIDADE n % 
Traumatológica 76 44,2 
Traumatológica mais pneumológica 1 0,6 
Reumatológica 31 18,0 
Ortopédica 29 16,9 
Neurológica 25 14,5 
Pós-cirúrgica 10 5,8 
Total 172 100,0 

 

Na tabela 7, encontra-se a distribuição de freqüência dos usuários quanto 

ao diagnóstico por especialidade da saúde. Diante da enorme diversidade de 

diagnósticos fisioterapêuticos (diagnóstico cinesiológico funcional), resolvemos 

agrupá-los dentro das especialidades da saúde, visando ao conhecimento do todo.  

No conjunto dos usuários, podemos observar que 44,8% apresentavam 

diagnóstico primário na especialidade traumatológica, sendo que 0,6% destes está 

associado ao pneumológico; 16,9% tinham diagnóstico cinesiológico funcional 

classificados na especialidade ortopédica, 18% na reumatológica, 14,5% na 

neurológica e 5,8% com diagnóstico fisioterapêutico decorrente de cirurgias 

(TABELA 7).  

Ao investigar sobre planos privado de saúde, observamos que 84,2% dos 

entrevistados não possuem e 15,8% tinham algum plano de saúde.  
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TABELA 8 – Plano de saúde e renda familiar dos usuários do 
Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 

POSSUI PLANO DE SAÚDE 
            Sim              Não RENDA FAMILIAR 

n % n % 
Até 1 salário mínimo (SM) 1 4,0 14 10,5 
Mais de 1 a 2 SM 2 8,0 17 12,8 
Mais de 2 a 3 SM 5 20,0 16 12,0 
Mais de 3 a 5 SM 8 32,0 53 39,8 
Mais de 5 a 10 SM 5 20,0 26 19,5 
Mais de 10 a 20 SM 2 8,0 5 3,8 
Mais de 20 SM 2 8,0 2 1,5 
Total 25 100,0 133 100,0 

 

Na analise das variáveis plano de saúde privado e renda familiar dos 25 

entrevistados que souberam informar (TABELA 8), verificamos maior concentração 

(68%) na faixa de renda maior do que 3 salários mínimos. Dois usuários possuidores 

de plano de saúde foram excluídos da análise porque não souberam informar a 

renda. 

Os usuários possuidores de plano de saúde que auferiam menos de 2 

salários  mínimos (12,0%) referiram ser dependentes do plano de componentes 

familiares. 

Na análise desta variável, observamos uma relação entre cobertura de 

plano de saúde e renda familiar; dado este em conformidade com a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD de 1998 (IBGE, 2003a). De acordo 

com esta pesquisa, a cobertura por plano de saúde passa a crescer com maior 

intensidade nas classes de renda de mais de 3 salários mínimos. 

TABELA 9 – Motivos para não-utilização do plano de saúde 
pelos usuários do Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, 
em 2002. 
POR QUE NÃO UTILIZOU O PLANO n %  
Motivos relacionados ao plano 11 42,3 
Por ser militar/dependente/funcionário 6 23,1 
Bom serviço da Fisioterapia do HPM 4 15,4 
Amizade no HPM para conseguir vaga 2 7,7 
Questão econômica 2 7,7 
Distância 1 3,8 
Total 26 100,0 
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Dos 27 entrevistados possuidores de plano de saúde, 1 utiliza o plano em 

conjunto com o atendimento na unidade em estudo. Quanto aos 26 usuários que 

não utilizaram o plano de saúde (TABELA 9), a maioria (42,3%) não o fez por 

motivos relacionados ao plano (fornece pouco tempo de tratamento, ultrapassou o 

limite de atendimento, carência, não tinha vaga, não oferecia atendimento na 

especialidade, parte do pagamento é descontado do salário do titular do plano e 

excesso na relação número de usuários por fisioterapeuta); o percentual de 23,1% 

por ser militar, dependente de militar ou funcionário e afirmar ter direito ao Serviço 

em estudo; somente 15,4% pelo bom atendimento do Serviço de Fisioterapia do 

HPM, dentre outras causas (19,2%). Esses dados provavelmente mostram que a 

maioria dos possuidores de plano de saúde privada recorreu ao Serviço em estudo 

por falta de opção em relação aos planos, pois estes, em Fortaleza, a depender do 

tipo de plano, limitam muito o número de atendimentos fisioterapêuticos por ano, 

além de disporem de reduzida quantidade de serviços de Fisioterapia. 

 

4.2  Avaliação de Estrutura 
 

Em relação à estrutura do serviço, foram analisados a acessibilidade 

geográfica e sócio-organizacional, a percepção do espaço físico da instituição 

(conforto, limpeza e obstáculos à locomoção) e os equipamentos da unidade de 

Fisioterapia (disponibilidade e conservação). 

 

4.2.1 Acessibilidade geográfica 

 

Neste aspecto, as variáveis estudadas foram forma e tempo de 

deslocamento até a unidade pesquisada, o nível e os motivos de dificuldade ou 

facilidade para vir até o Serviço, conhecimento de serviço de Fisioterapia próximo à 

residência do usuário e os motivos de não terem utilizado o serviço mais próximo. 
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TABELA 10 – Forma de deslocamento utilizado pelos usuários até o 
Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
FORMA DE DESLOCAMENTO n % 
Transporte coletivo 78 45,3 
Carro próprio 35 20,3 
Caminhando 23 13,4 
Carro de familiares/amigos 14 8,1 
Moto própria 11 6,4 
Transporte de aluguel 4 2,3 
Transporte coletivo e carro/moto próprio(a) 3 1,7 
Transporte coletivo e carona 2 1,2 
Transporte de outra instituição 1 0,6 
Cadeira de rodas 1 0,6 
Total 172 100,0 

 

As principais formas de deslocamento (TABELA 10) que os usuários 

utilizavam para virem ao tratamento era o transporte coletivo do tipo ônibus, 

transporte alternativo etc. (45,3%); por transporte próprio, carro e moto (26,7%); 

andando (13,4%) ou utilizavam carro de membros familiares e de amigos (8,1%). 

O estudo realizado por Brasil (2002) na cidade de Fortaleza, sobre 

acessibilidade, envolvendo a assistência fisioterapêutica, encontrou dados 

semelhantes aos encontrados neste estudo. Segundo essa autora, 49,2% das 

pessoas portadoras de deficiência também utilizavam o transporte público para 

virem ao tratamento. 

TABELA 11 – Tempo de deslocamento dos usuários até o 
Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
TEMPO DE DESLOCAMENTO n % 
Menos de 10 minutos 20 11,6 
De 10 a 30 minutos 102 59,3 
De 31 a 60 minutos 40 23,3 
De 61 a 120 minutos 10 5,8 
Total 172 100,0 

 

O período do deslocamento variou entre 3 minutos a 2 horas, média de 

29,5 minutos, desvio-padrão de 22,7 minutos. A maioria (59,3%) levava de 10 a 30 

minutos para vir de sua residência até a Instituição. Observamos, no entanto, um 

percentual relativamente alto (29,1%) de mais de 30 minutos para chegar a Unidade 

em estudo, possivelmente indicando que os usuários residem distante do Serviço em 

exame (TABELA 11). 
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TABELA 12 – Nível de dificuldade para vir à Unidade de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
NÍVEL DE DIFICULDADE n % 
Muito fácil 10 5,8 
Fácil 87 50,6 
Regular 35 20,3 
Difícil 36 20,9 
Muito difícil 4 2,3 
Total 172 100,0 

 

O instrumento de coleta de dados/informações revelou que 43,6% dos 

usuários tinham algum tipo de dificuldade para comparecer ao tratamento, ou seja, 

vir até a Instituição, contra 56,4% que referiram não ter dificuldade (TABELA 12). 

TABELA 13 – Motivos pelos quais os usuários tiveram dificuldade de vir à 
Unidade de Fisioterapia do HPM, Fortaleza-2002. 
MOTIVOS n % 
Distância 19 25,3
Distância e dificuldade financeira 12 16,0
Dificuldade financeira 10 13,3
Dificuldade de locomoção 8 10,7
Dificuldade física no transporte público 8 10,7
Pouca oferta de transporte público 5 6,7
Dificuldade de locomoção e financeira 4 5,3
Dependência de transporte de familiares/amigos 4 5,3
Incompatibilidade de horário com atividade de trabalho 3 4,0
Dificuldade de dirigir o próprio transporte 1 1,3
Não ter mais o transporte da Fisioterapia do HPM 1 1,3
Total 75 100,0

 

Dentre os 75 entrevistados que relataram dificuldades para vir ao serviço 

(TABELA 13), foi encontrada maior representatividade percentual no que se refere à 

distância ao serviço (25,3%), distância e dificuldade financeira (16%), dificuldade 

financeira para o deslocamento (13,3%), dificuldade de locomoção (10,7%) e 

dificuldade física no transporte público (10,7%).  

Unglert; Rosemburg; Junqueira (1987) citam a distância que o cliente 

percorre de sua residência até o serviço como um dos aspectos importantes para o 

real acesso aos serviços de saúde. Este fato também foi encontrado nessa pesquisa 
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e provavelmente a maneira de resolver esta questão seja a referência a serviços 

próximos à residência dos usuários. 

Quanto ao aspecto da dificuldade financeira, o transporte coletivo e de 

locomoção, pode ser reflexo da falta da implementação, em Fortaleza, da Lei N.º 

8.356, de 26 de outubro de 1999 (FORTALEZA, 2003a), a qual dispõe sobre 

transporte urbano gratuito para a pessoa portadora de deficiência. Não obstante, 

também poderiam ser minimizados se a Empresa de Trânsito e Transportes Urbanos 

S.A. (ETTUSA) tivesse colocado em prática o projeto de expansão da frota, a partir 

do ano de 2000, para sessenta e dois (62) veículos adaptados em diferentes rotas. 

Atualmente transitam por Fortaleza apenas dezoito (18) veículos de transporte 

coletivo adaptado6.  
TABELA 14 – Motivos pelos quais os usuários não tiveram dificuldades de 
vir a Unidade de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
MOTIVOS n % 
Utiliza transporte próprio/familiares ou amigos 39 40,2
Facilidade de transporte público 32 33,0
Reside no bairro do HPM ou próximo 21 21,6
Aproveita o horário de trabalho/outra atividade próxima 5 5,2
Total 97 100,0

 

Dos usuários que referiram não ter dificuldade de acesso à Instituição 

(TABELA 14), 73,2% tiveram facilidade de transporte, seja particular ou público; 

21,6% residiam no bairro do HPM ou próximo ao serviço e 5,2% aproveitavam o 

horário de trabalho ou de outra atividade perto do serviço para realizarem o 

tratamento. 

TABELA 15 – Existência de serviço de Fisioterapia mais próximo da 
residência dos usuários da Unidade de Fisioterapia-HPM, 2002. 
SERVIÇO PRÓXIMO n %  
Sim 58 36,0 
Não 68 42,2 
Não sabe informar 35 21,7 
Total 161 100,0 
 

                                            

6 Informações adquiridas por conversa telefônica com o Dr. Antônio Ferreira Silva, chefe da Divisão 
de Planejamento da ETTUSA, em 03 de junho de 2003. 
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Aos 161 usuários que não residiam no bairro da Unidade em estudo, 

indagamos sobre a existência de instituições prestadoras de serviço de Fisioterapia 

mais próximas da sua residência (TABELA 15). Destes, 36,0% disseram sim, 

enquanto 63,9% afirmaram que não ou então desconheciam a existência de 

instituições mais próximas. Estes dados podem estar relacionados com a carência 

de serviços que prestam assistência fisioterapêutica à comunidade em estudo ou a 

falta de interesse ou informação por parte dos entrevistados quanto ao seu direito de 

escolher o serviço para receber assistência. 

TABELA 16 – Motivos pelos quais os usuários do HPM-Fortaleza não utilizam o 
Serviço de Fisioterapia no bairro de suas residências, em 2002. 
MOTIVOS n % 

Serviço particular 15 25,9

Não atendia a necessidade do tratamento 15 25,9

O Serviço de Fisioterapia do HPM é melhor 7 12,1

Por ser policial 5 8,6

Médico encaminhou para o HPM 4 6,9

Dificuldade em conseguir vaga 4 6,9

Aproveita o horário de trabalho no HPM/outra atividade próxima 4 6,9

Não sabia que era possível realizar o tratamento em outro serviço 2 3,4

Dificuldade para “pegar” transporte (transtorno) 1 1,7

Uso de amizades para conseguir vaga no HPM 1 1,7

Total 58 100,0
 

Na tabela 16 encontram-se os motivos pelos quais os 58 entrevistados 

não estavam realizando o tratamento mais próximo de suas residências. A maioria 

relaciona-se ao fator econômico (serviço era particular), seguido do não-atendimento 

às necessidades do tratamento (por questão de “má qualidade” do atendimento e de 

equipamentos ou por excesso na relação número de usuário/fisioterapeuta).  

Dentre os outros motivos, 15,5% disseram que foi pela condição 

profissional (ser policial ou porque aproveitava o horário de trabalho no HPM/outra 

atividade próxima), 12,1% consideram que o serviço de Fisioterapia do HPM era 

melhor; 10,3% por falta de conhecimento dos seus direitos (submeteu-se ao 

encaminhamento médico ou por não saber se era possível realizar o tratamento em 

outra instituição); 6,9% porque tiveram dificuldade em conseguir vaga em outra 

instituição e 1,7% fez uso de amizades para conseguir a vaga no HPM. 
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4.2.2 Acessibilidade sócio-organizacional 

 

Para análise deste aspecto, foram consideradas as formas de 

encaminhamento à Fisioterapia, dificuldade e causas para conseguir a vaga, tempo 

decorrido entre o primeiro contato com o serviço de Fisioterapia até iniciar o 

tratamento, o atendimento na recepção e o tempo de espera na recepção para ser 

atendido. 

TABELA 17 – Forma de encaminhamento para tratamento fisioterápico na Unidade de 
Medicina Física e Reabilitação do HPM-Fortaleza, em 2002. 
FORMA DE ENCAMINHAMENTO n %
Com guia por médico do SUS no HPM 84 48,8
Com guia por médico do SUS em outro serviço 57 33,1
Com guia por médico do serviço particular/plano de saúde 25 14,5
Com guia por médica amiga da família do usuário 1 0,6
Com guia por fisioterapeuta amiga 1 0,6
O próprio usuário procurou o serviço 1 0,6
Familiares do usuário encaminharam 3 1,8
Total 172 100,0

 

O encaminhamento foi uma das variáveis estudadas por Franco e 

Campos (1998), apontando que 91,4% dos sujeitos pesquisados compareceram aos 

serviços de sua pesquisa, com encaminhamentos de outros serviços e na sua 

maioria encaminhamentos formais, ou seja, com guias7 emitidas por profissional de 

saúde. 

O comportamento desta variável neste estudo (TABELA 17) foi 

semelhante à pesquisa acima citada.  No serviço de Fisioterapia, 81,9% dos 

usuários foram encaminhados com guia por médicos que atendem pelo SUS; 15,7% 

com guias por profissionais não pertencentes ao SUS e 2,4% foram encaminhados 

por leigos.  

Observa-se que somente 18,1% dos entrevistados necessitariam de 

consulta médica para receber guia de encaminhamento pelo SUS à Fisioterapia. 

Porém, todos os usuários que não foram encaminhados à Fisioterapia por médico do 

HPM (51,2%) tiveram que se submeter à consulta médica neste hospital para 
                                            

7 Considera-se guia, para esta pesquisa, o encaminhamento por escrito do profissional de saúde para 
o paciente receber a assistência fisioterapêutica. 
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conseguir ser atendidos no Serviço de Fisioterapia em estudo. Este fato constitui um 

óbice ao serviço em exame, podendo dificultar ou limitar o acesso ao serviço, pela 

possibilidade de os usuários não conseguirem vaga para consulta médica no HPM 

ou pela demora em agendar a consulta, agravando o quadro nosológico.  

TABELA 18 – Dificuldade para conseguir vaga no Serviço de 
Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
DIFICULDADE n % 
Sim 18 10,5 

Não 142 82,5 

Não, uso de amizades para conseguir a vaga 12 7,0 

Total 172 100,0 
 

A dificuldade de conseguir o tratamento no serviço se dividiu entre 10,5% 

que tiveram algum tipo de dificuldade e 89,5% dos usuários que 

surpreendentemente relataram não terem tido dificuldade (TABELA 18). Destacam-

se 7,0% dos usuários que não tiveram dificuldade de arranjar vaga por terem amigos 

no HPM. 

TABELA 19 – Causas da dificuldade dos usuários para conseguir a vaga no 
Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
CAUSAS n % 
Espera pela vaga no serviço 11 61,1

Espera pela vaga; uso de amizades no HPM 3 16,7

Marcar consulta médica no HPM para obter encaminhamento 3  16,7

Horário de atendimento disponível inadequado para o cliente 1 5,5

Total 18 100,0
 

As causas da dificuldade para o acesso foram para 77,8% dos usuários a 

espera pela vaga no serviço, 16,7% a dificuldade para marcar consulta médica no 

HPM para obter o encaminhamento ao Serviço em estudo e para 5,6% o horário de 

atendimento disponível inadequado para o usuário (TABELA 19). 

O mecanismo encontrado por alguns usuários (16,7%) que tiveram 

dificuldade para conseguir a vaga (tratamento) foi fazer uso da ajuda de amigos no 

HPM para obter a vaga.  

O uso de amizades para conseguir vaga também foi observado por Brasil 

(2002). Os usuários dessa pesquisa informaram “conhecer alguém” o principal 

motivo da não-dificuldade em conseguir a vaga e o segundo motivo para vencer a 
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dificuldade de conseguir vaga nos serviços especializados na recuperação da saúde 

(“reabilitação”) de Fortaleza. 

TABELA 20 – Período de tempo decorrido entre o 
primeiro contato com o Serviço de Fisioterapia do HPM-
Fortaleza e iniciar o tratamento, em 2002. 
PERÍODO DE TEMPO n % 
No mesmo dia a 1 dia 90 52,9 
2 a 7 dias 63 37,1 
8 a 30 dias 10 5,9 
Mais de 30 dias 7 4,1 
Total 170 100,0 

 

O tempo decorrido entre o primeiro contato com o serviço em estudo e 

iniciar o tratamento variou entre menos de 24 horas (mesmo dia) a 304 dias8. 

Eliminando os valores extremos e considerando a média para o conjunto de usuários 

que demoraram até 30 dias, verificamos que a média foi de 2,41 dias e o desvio-

padrão de 3,49 dias.  

Dentre os 170 usuários que souberam informar, 52,9% referiram ter 

iniciado o tratamento no mesmo dia ou um dia após o primeiro contato com o 

serviço, 37,1% de dois a sete dias e 10,0% levaram mais de oito dias para iniciar o 

tratamento (TABELA 20).  

Segundo Thomson; Skinner e Piercy (1994), com freqüência, a aplicação 

precoce da Fisioterapia constitui importante fator para reduzir o período de 

convalescença da patologia ou do agravo à saúde e acelerar a recuperação.  

A rigor, dever-se-ía fazer uma correlação entre a gravidade da 

doença/agravo e a presteza no atendimento, porém não existe uma “média de 

tempo instituída como margem de segurança para se iniciar o tratamento”. De 

qualquer forma, o forte percentual (52,9%) de atendimento no mesmo dia ou um dia 

após o primeiro contato com o serviço vai à direção do atendimento satisfatório (o 

pronto atendimento). 

 

 

                                            

8 Considerando todos os valores, a média foi de 7,2 dias e desvio-padrão de 28,1 dias, em razão de 
valores extremos como de um indivíduo que levou 304 dias para acessar o serviço. 
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TABELA 21 – Grau de satisfação dos usuários da 
Fisioterapia com o atendimento na Recepção, HPM-
Fortaleza, 2002. 
ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO n. % 
Muito bom 53 30,8 
Bom 106 61,6 
Regular 10 5,8 
Ruim 3 1,8 
Muito ruim - - 
Total 172 100,0 

 

Quanto à variável atendimento pelos funcionários na Recepção (TABELA 

21), 92,4% dos 172 usuários consideraram “muito bom/bom” e 7,6% “regular/ruim”. 

Apesar da maioria dos usuários considerarem satisfatório o atendimento 

na Recepção, houve um percentual que a classificou com “regular/ruim”, fato esse 

que deve ser considerado pelo responsável técnico do serviço, pois é de sua 

responsabilidade o desempenho técnico do pessoal sob sua coordenação 

(COFFITO, 1978).  

A maioria das pesquisas de avaliação, no âmbito da saúde pública, 

registra a demora no atendimento como um dos grandes problemas enfrentados 

pelos pacientes (FRANCO; CAMPOS, 1998; RAMÍREZ-SÁNCHEZ; NÁJERA-

AGUILAR; NIGENDA-LÓPEZ, 1998; SANTOS; LACERDA, 1999). De acordo com 

Franco e Campos (1998), essa “demora a ser atendido” justifica o nome designado 

às pessoas assistidas por serviços públicos de saúde – PACIENTES. Na nossa 

opinião, não só o serviço público deixa a desejar em termos do pronto atendimento, 

mas também o setor privado, especialmente quando o atendimento é por planos de 

saúde. 

Neste estudo, verificamos que o tempo de espera variou de 1 a 40 

minutos, apresentado um tempo médio de 7,1 minutos, desvio-padrão de 7,9 

minutos, sendo mais comum os usuários esperarem 2 minutos. 

TABELA 22 – Tempo de espera na Recepção para ser 
atendido pelo fisioterapeuta, HPM-Fortaleza, 2002. 

TEMPO DE ESPERA n % 
No máximo 5 minutos 115 66,9 
6 a 20 minutos 48 27,9 
21 a 40 minutos 9 5,2 
Total 172 100,0 



 57

Na tabela 22, observamos que a maioria dos entrevistados (66,9%) 

esperou no máximo 5 minutos na recepção para ser atendido pelo fisioterapeuta e 

33,1% esperaram mais de 6 minutos.  

Não existe um “período de tempo de espera na Recepção para o 

atendimento” definido com o satisfatório nos serviços de Fisioterapia, no entanto, o 

fato observado nesta pesquisa (o pequeno tempo de espera relatado pela maioria) 

parece apontar para uma qualidade satisfatória – o pronto atendimento.  

 

 

4.2.3 Percepção do espaço físico da Instituição 

 

A maioria dos usuários (95,9%) sentia-se confortável na Instituição, 2,9% 

desconfortáveis e 1,2% mais ou menos confortável. Para os 49 usuários que tinham 

acompanhantes, 79,6% consideravam a acomodação para o acompanhante 

confortável, 16,3% referiram como desconfortável e 4,1% mais ou menos 

confortável. De um modo geral, para os entrevistados, as instalações físicas do 

Serviço foram consideradas confortáveis. 

No que se refere às condições de limpeza da clínica, 94,2% dos usuários 

relataram que a Instituição era limpa; 4,1% como parcialmente limpa e 1,7% a 

considerou “suja”. Quanto à higiene dos recursos materiais (roupas e 

equipamentos), 98,3% classificaram como sempre limpos e 1,7% como “nem 

sempre limpos”. Na visão da maioria dos usuários, quanto aos aspectos ora 

relatados, a Instituição foi considerada adequada. 

Interrogados sobre a existência de algum obstáculo físico que impedisse 

ou pelo menos dificultasse a sua locomoção na Instituição, 94,8% responderam de 

forma negativa e somente 5,2% de forma positiva.  

TABELA 23 – Obstáculos/espaços físicos que impediam ou 
dificultavam à locomoção do usuário no Serviço de Fisioterapia do 
HPM-Fortaleza, em 2002. 
OBSTÁCULO/ESPAÇO n % 
O banheiro 3 33,4 
O banheiro e o estacionamento 2 22,2 
O estacionamento e o degrau na entrada do ginásio 2 22,2 
O degrau na entrada do ginásio 2 22,2 
Total 9 100,0 



 58

Os obstáculos/espaços não funcionais referidos pelos nove usuários 

foram (TABELA 23): o banheiro, o estacionamento e o degrau na entrada do ginásio. 

Nenhum dos obstáculos/espaços referidos segue os preceitos de 

desenho universal9 fixado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050 

(1994).  

Segundo Marques (1997), toda área física destinada a atender os 

pacientes deve levar em conta uma parcela dos usuários que pode ter dificuldades 

de locomoção, justificando a criação de um serviço adequado para evitar acidentes. 

Para Muniz e Teixeira (2003), a clinica de Fisioterapia deve constituir-se 

como modelo, buscando as melhores condições de uso, segurança, bem-estar e 

acesso de acordo com a norma há pouco referida. 

 

4.2.4 Equipamentos da Unidade 

 

Vuori (1991a) relata que existem estudos demonstrando alguma 

correlação entre a quantidade/disponibilidade de equipamentos e o resultado dos 

cuidados de saúde, portanto, constitui um aspecto que deve ser observado. 

Neste estudo, a relação quantidade de equipamentos necessária frente à 

demanda foi analisada indiretamente, interrogando os usuários quanto à freqüência 

com que tinham de esperar pelo equipamento durante o tratamento. 

TABELA 24 – Indisponibilidade do equipamento durante o 
tratamento fisioterápico dos usuários da Unidade do HPM-Fortaleza 
2002. 
INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO n % 
Sim, freqüentemente 31 18,2 
Às vezes 59 34,7 
Não 80 47,1 
Total 170 100,0 

 

Dentre os 170 usuários que utilizavam equipamentos durante o 

tratamento (TABELA 24), 52,9% informaram esperar a disponibilidade de algum 

                                            

9 Desenho universal: “Aquele que visa a atender à maior gama de variações possíveis das 
características antropométricas e sensoriais da população” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 1994, p. 2). 
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equipamento eletroterapêutico, termoterapêutico ou fototerapêutico e 47,1% não 

passaram por esse problema.  

De acordo com a relação de equipamentos estabelecidos para o Serviço 

de Fisioterapia pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1994b), a Unidade em estudo não 

estaria apta a funcionar, porque não dispõe de todos os equipamentos classe A 

(indispensável), não dispõe do percentual mínimo de 70% de equipamentos classe B 

(necessário) distribuídos uniformemente, apesar de existirem equipamentos classe C 

(recomendável) em percentual superior ao mínimo recomendado e dispor de 

equipamentos mais modernos que não estão listados neste documento. Entretanto, 

devemos considerar que este documento é de 1994, não estando mais condizente 

com o atual avanço tecnológico-científico que se encontra a Fisioterapia, além do 

que não estipula uma proporção mínima de equipamentos adequada a uma 

determinada demanda. 

A partir desses dados, observamos que a relação oferta/demanda de 

alguns equipamentos não foi suficiente. 

TABELA 25 – Nível de conservação dos equipamentos de 
Fisioterapia percebidos pelos usuários da Unidade do HPM, 
Fortaleza, 2002. 
NÍVEL DE CONSERVAÇÃO n % 
Muito bom 13 7,6 
Bom 101 59,4 
Regular 46 27,1 
Ruim 6 3,5 
Muito ruim 4 2,4 
Total 170 100,0 

 

Na Tabela 25, verificamos que 67,0% dos entrevistados consideraram 

satisfatória a conservação dos equipamentos de Fisioterapia. Entretanto, 33,0% dos 

usuários a consideram insatisfatória. Esta é uma situação preocupante porque 

possivelmente poderá estar comprometendo a assistência fisioterapêutica. 

Conforme Marques (1997), a conservação dos equipamentos é um 

aspecto que deve ser destacado. Para esse pesquisador, a facilidade no reparo ou 

ainda a rápida reposição do equipamento é importante para não comprometer a 

assistência à saúde. 
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4.3 Avaliação de Processo 

 

Quanto ao que ocorre com o usuário dentro da instituição, foram 

analisados: as características da assistência fisioterapêutica; motivos dos usuários 

para que continuem a comparecer ao tratamento fisioterápico; interação 

fisioterapeuta-usuário e acompanhante; opinião do usuário acerca do que mais 

agrada e desagrada no Serviço de Fisioterapia; e o conhecimento dos direitos e 

deveres do usuário. 

 

4.3.1 Características da assistência fisioterapêutica 

 

Com base nas recomendações do COFFITO (COFFITO, 1987) e de Viel 

(2001), quanto às normas de procedimentos fisioterapêuticos, foi avaliada a 

freqüência das condutas clínicas que deveriam ter sido realizadas com todos os 

usuários do Serviço de acordo com o momento em que esta pesquisa foi realizada. 

 Foram excluídas desta pesquisa as avaliações quanto à solicitação de 

exames complementares e encaminhamento a outros profissionais, por serem 

questões específicas que não acontecem com todos os usuários. Também não foi 

avaliado o critério de alta, uma vez que alguns usuários foram entrevistados no início 

do tratamento, o que inviabilizou tal conduta. 

Na falta de padrões médios para classificar a realização das 

condutas/rotinas clínicas de Fisioterapia como satisfatória, este estudo restringiu-se 

a descrever o observado frente à visão do usuário. 

A maioria dos entrevistados revelou que as condutas clínicas iniciais 

foram realizadas (TABELA 26): 98,8% foram submetidos à consulta fisioterapêutica, 

89,5% receberam informação sobre o diagnóstico fisioterapêutico (diagnóstico 

cinesiológico funcional), 72,1% tinham conhecimento do prognóstico fisioterapêutico 

e 91,3% relataram que no momento da consulta o fisioterapeuta falou sobre o 

tratamento que iria realizar. 
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TABELA 26 – Condutas clínicas iniciais realizadas pelos fisioterapeutas, HPM-
Fortaleza, 2002. 
CONSULTA FISIOTERAPÊUTICA n %
Sim 170 98,8
Não 2 1,2
Total 172 100,0
DIAGNÓSTICO CINESIOLÓGICO FUNCIONAL n %
Sim 154 89,5
Não 18 10,5
Total 172 100,0
PROGNÓSTICO FISIOTERAPÊUTICO n %
Sim 124 72,1
Não 48 27,9
Total 172 100,0
INFORMA TIPO DE TRATAMENTO NA CONSULTA n %
Sim 157 91,3
Não 15 8,7
Total 172 100,0

 

Na tabela 27, encontra-se a distribuição de freqüência dos procedimentos 

clínicos realizados pelos fisioterapeutas durante a assistência. Os 157 usuários 

(91,3%) que receberam explicação do tipo de tratamento, realmente, foram tratados 

conforme a explicação ministrada durante a consulta. Dos 15 (quinze) entrevistados 

que não foram informados durante a consulta fisioterapêutica sobre o tipo de 

tratamento a ser realizado (8,7%), apenas 1 (um) recebeu explicação durante a 

aplicação da técnica. 

TABELA 27 – Condutas clínicas durante a assistência fisioterapêutica, HPM-
Fortaleza, 2002. 
TRATAMENTO CONFORME EXPLICAÇÃO NA CONSULTA n %
Sim 157 91,3
Não foi explicado o tratamento durante a consulta 15 8,7
Total 172 100,0
INFORMAÇÃO SOBRE EVOLUÇÃO CLÍNICA n %
Sim 141 82,0
Não 31 18,0
Total 172 100,0
ORIENTAÇÕES SOBRE CUIDADOS DURANTE AS 
ATIVIDADES DIÁRIAS n %

Sim 152 88,4
Não 20 11,6
Total 172 100,0

 

Quanto à conduta clínica (TABELA 27), no que se refere à informação 

sobre a evolução clínica, 82% foram informados de sua evolução. No que diz 
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respeito às orientações sobre os cuidados que deveriam ter durante as atividades 

diárias, 88,4% dos usuários relataram tê-las recebido dos fisioterapeutas. 

De forma geral, na visão do usuário, os indicadores da rotina clínica 

fisioterapêutica estudados nesta pesquisa parecem bastante satisfatórios, levando 

em consideração os altos percentuais. No entanto, já que o serviço não atende 

emergência, merece observação a indução do processo terapêutico em dois 

usuários sem a consulta fisioterapêutica prévia, pois tal procedimento não é 

permitido pela Resolução COFFITO 80 (COFFITO, 1987). 

TABELA 28 – Número de atendimentos fisioterapêuticos, por semana, 
na Unidade de Medicina Física e Reabilitação-HPM, 2002. 
NÚMERO DE ATENDIMENTO POR SEMANA n % 
Um atendimento 2 1,2 
Dois atendimentos 50 29,1 
Três atendimentos 70 40,7 
Quatro atendimentos 13 7,6 
Cinco atendimentos 37 21,5 
Total 172 100,0 

 

Considerando a totalidade dos entrevistados, observamos que o número 

de atendimentos por semana variou de 1 a 5 dias, apresentando média de 3,2 dias e 

desvio-padrão de 1,1 dia. A maioria (40,7%) dos pesquisados recebeu 3 

atendimentos por semana (TABELA 28). 

TABELA 29 – Tempo médio de atendimento fisioterapêutico por 
semana na Unidade de Medicina Física e Reabilitação-HPM, 2002. 
TEMPO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO n % 
Até 30 minutos 6 3,5 
31 a 60 minutos 74 43,0 
61 a 90 minutos 57 33,1 
Mais de 90 minutos 35 20,4 
Total 172 100,0 
 

Quanto ao tempo do atendimento fisioterapêutico, verificamos que este 

variou de 20 a 180 minutos, média de 80 minutos e desvio-padrão de 30,6 minutos, 

sendo mais comum 31 a 60 minutos de atendimento. 

Na tabela 29, está a distribuição de tempo de atendimento dos 172 

usuários estudados. A maioria dos usuários (96,5%) recebeu atendimento num 

período de tempo superior a 31 minutos e somente um percentual de 3,5% foi 

assistido na faixa de até 30 minutos.  
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De forma geral, este dado aponta para uma prestação dos cuidados em 

tempo satisfatório, pois está sendo respeitado o limite máximo de atendimento por 

fisioterapeuta estabelecido pelo SUS (COFFITO, 1996), assim como está em 

conformidade com o parâmetro assistencial de qualidade na relação 

fisioterapeuta/cliente sugerida pelo CREFITO-6 (CONSELHO REGIONAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6º REGIÃO – CREFITO-6, [2003]).  
TABELA 30 – Apreciação dos usuários quanto ao número e tempo de 
atendimento fisioterapêutico para cada caso na Unidade de Medicina Física e 
Reabilitação-HPM, 2002. 
NÚMERO DE ATENDIMENTO POR SEMANA n %
Suficiente 131 76,2
Insuficiente, em virtude de limitações dos usuários 39 22,6
Insuficiente, em razão do próprio tempo de atendimento 2 1,2
Total 172 100,0
TEMPO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO n %
Suficiente 165 95,9
Insuficiente 7 4,1
Total 172 100,0

 

A tabela 30 mostra a distribuição de freqüência da apreciação dos 172 

entrevistados quanto ao número e ao tempo de atendimento fisioterapêutico para 

cada caso. Observamos que 76,2% dos sujeitos da pesquisa consideram suficiente 

o número de atendimento fisioterapêutico por semana e 23,8% o apreciam como 

insuficiente para o seu caso. Entretanto 22,6% dos indivíduos, que consideraram o 

número de atendimentos insuficiente, não podiam realizar o tratamento mais vezes 

por semana em virtude da limitação econômica ou porque já haviam retornado ao 

trabalho. Este aspecto provavelmente estava comprometendo a recuperação destes 

usuários, merecendo assim pesquisas futuras que objetivem buscar estratégias para 

minimizar este problema. 

Em relação ao tempo de atendimento fisioterapêutico (TABELA 30), a 

maioria o considerou suficiente para o seu caso e somente 4,1% o apreciaram como 

insatisfatório. Este dado vem confirmar a adequação na relação fisioterapeuta-

usuário, que estabelece um tempo mínimo satisfatório de atendimento, contribuindo 

assim para uma assistência fisioterapêutica de qualidade. 

Procuramos também conhecer a opinião dos usuários sobre a adequação 

do tipo de tratamento fisioterápico para o seu caso. Dos 172 entrevistados, 70,3% 
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expressaram suas analises e 29,7% não responderam porque era a primeira vez que 

necessitavam de Fisioterapia e não tinham parâmetros para avaliar. Dos 121 

usuários que emitiram opinião, 95,8% consideraram o tipo de tratamento adequado 

ao seu caso e somente 4,2% responderam negativamente, pois pensavam que se 

podia fazer “mais alguma coisa” por eles. 

Sob a óptica do usuário, a Instituição parece prestar assistência 

satisfatória ao considerar tipo de tratamento, quantidade de atendimento por semana 

e tempo de atendimento fisioterapêutico. 

 

4.3.2 Interação fisioterapeuta-usuário e acompanhante 

 

Segundo Junqueira e Auge (1996), a boa relação entre o profissional e o 

usuário/cliente é a maior contribuição que se pode oferecer, resultando em efeitos 

positivos no tratamento. Acrescentam ainda que, em alguns casos, este fator pode 

determinar diferenças sensíveis entre dois serviços iguais. Tendo como base esta 

afirmação, resolvemos pesquisar alguns pontos que envolvem esta relação 

interpessoal. 

No Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, o usuário é encaminhado a 

um dos fisioterapeutas pela coordenadora do Serviço. Em virtude de tal 

característica, achamos por bem iniciar a investigação procurando saber se o 

profissional se identificava (nome e função) no primeiro contato com o usuário. Dos 

172 entrevistados, 97,1% referiram que o fisioterapeuta se identificou. 

Os usuários desta instituição informaram que 94,2% dos fisioterapeutas 

demonstraram interesse em conhecer suas dúvidas ou preocupações e procuravam 

ajudá-los, assim como 100% dos profissionais respeitavam a sua privacidade. 

Quanto à relação fisioterapeuta-usuário, 64,5% dos entrevistados 

referiram ser muito boa, 32% boa e 3,5% acharam-na regular. 

Dos 31 entrevistados com acompanhantes, 67,7% informaram que o 

fisioterapeuta se relacionava profissionalmente muito bem com o seu acompanhante 

e 32,3% mantinham uma boa relação profissional. 

Para a maioria das pessoas, a relação interpessoal estabelecida entre os 

fisioterapeutas, usuários e acompanhantes ocorreu de forma satisfatória. 
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4.3.3 Motivos dos usuários para continuar a comparecer ao tratamento fisioterápico 

no Serviço estudado 

 

TABELA 31 – Motivos que levaram os usuários a continuar 
comparecendo ao tratamento no Serviço de Fisioterapia do HPM-
Fortaleza, em 2002. 
MOTIVOS n % 
“Quero ficar bom” 78 45,3 
“Estou melhorando” 64 37,2 
“Necessidade física” 11 6,4 
“Gosto do atendimento” 8 4,7 
“Estou melhorando” e “gosto do atendimento” 3 1,7 
“Pelos familiares” (mãe e pai) 3 1,7 
“Quero ficar bom” e “gosto do atendimento” 1 0,6 
“Quero ficar bom” e “gosto dos profissionais” 1 0,6 
“Estou melhorando e não pago” 1 0,6 
“Perto da minha residência” 1 0,6 
Total 172 100,0 

 

A tabela 31 registra a distribuição de freqüência dos motivos que levaram 

os usuários a continuarem comparecendo ao tratamento fisioterápico na Instituição 

em estudo.  A maioria referiu continuar pela necessidade de ficar bom ou por estar 

melhorando, seguido, em ordem decrescente, de continuar pela necessidade física, 

pelos pais (são as crianças acompanhadas no atendimento em grupo da escoliose) 

e pela proximidade da residência do entrevistado. Gostar do atendimento 

fisioterapêutico, gostar do fisioterapeuta e por não onerar seu orçamento familiar 

foram motivos referidos associados aos dois de maior freqüência (ficar bom e estar 

melhorando). As informações sobre o porquê de continuar o tratamento apontam 

para a causa orgânica, fato este previsto, pois o objetivo maior para quem está 

doente é a recuperação/melhora do quadro nosológico.  

Este aspecto parece reforçar a avaliação satisfatória pelos usuários 

quanto ao número e tempo de atendimento e a adequação do tipo de tratamento 

fisioterápico, uma vez que a recuperação/melhora do quadro nosológico depende 

destes fatores e, portanto, provavelmente deve tê-los estimulado a uma análise 

crítica. 
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4.3.4 Opinião do usuário sobre o que mais agrada e desagrada no Serviço de 

Fisioterapia do HPM 

 

Verificamos que 35,5% dos usuários se declararam satisfeitos com o 

atendimento fisioterapêutico no Serviço; 26,2% gostaram de tudo; 12,2% gostaram 

dos fisioterapeutas; 10,5% relataram ser bem tratados(as) (considerando os 

aspectos relativos ao respeito e à atenção); 5,8% gostaram especificamente do tipo 

de assistência fisioterapêutica; 2,9% de ser atendido na hora; 1,7% gostou da 

clínica; 0,6%, respectivamente, dos resultados positivos alcançados pelo tratamento, 

da limpeza da clínica, da tranqüilidade na clínica, do ambiente da recepção, dos 

colegas de tratamento e “deitar na cama e descansar”; somente 1,7% referiu que 

“nada agrada muito”. 

Observamos, entre os itens que agradavam o usuário, o predomínio de 

aspectos relacionados à assistência fisioterapêutica e à relação interpessoal. 

Inquiridos sobre a existência de algo que não os agradam no serviço, 

somente 51 usuários referiram que sim (29,7%). 

A variável “o que não agrada no serviço” foi calculada a partir do número 

total de respostas, em virtude de alguns usuários terem feito referência a mais de 

uma opção (TABELA 32). Os principais aspectos relatados foram: 13,9% quanto à 

quantidade insuficiente de aparelhos, 12,5% reclamaram em relação aos aparelhos 

serem ultrapassados e estarem freqüentemente com defeito, 8,3% reportaram-se ao 

número insuficiente de fisioterapeutas para a demanda que procura aquele Serviço 

(“Acho que deveria ter mais fisioterapeutas trabalhando aqui, sabe! Tem muita gente 

precisando lá fora.”), 6,9%, respectivamente, pouco espaço para o atendimento 

individual e demora inicial para o atendimento, enquanto 5,5% referiram insumos 

insuficientes. 

Podemos observar, ainda, entre os itens que desagradavam o usuário, o 

predomínio de aspectos relacionados à estrutura do Serviço. 

Verificamos, a partir da comparação destas informações com as questões 

anteriores, uma provável incoerência dos usuários no que se refere à oferta de 

equipamentos, pois a maioria dos entrevistados referiu esperar por disponibilidade 

de algum equipamento (TABELA 22) e somente uma minoria relatou este aspecto 

como algo que desagrada no Serviço.  
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TABELA 32 – Respostas dos usuários que referiram ter algo que desagrada no Serviço 
de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 2002. 
O QUE NÃO AGRADA NO SERVIÇO n %
Aparelhos insuficientes 10 13,9
Aparelhos ultrapassados e freqüentemente com defeito 9 12,5
Contingente insuficiente de fisioterapeutas para a demanda/população 6 8,3
Pouco espaço para o atendimento individual 5 6,9
Demora a ser atendido 5 6,9
Insumo insuficiente 4 5,5
Lotação (“muitos pacientes sendo atendido ao mesmo tempo”) 3 4,1
Estacionamento 3 4,1
Recepção (pouco espaço e desconfortável) 2 2,8
Ambiente sem ar condicionado 2 2,8
Não ter bebedouro 2 2,8
Falta de investimento pelo HPM 2 2,8
O salário dos fisioterapeutas 2 2,8
Tipo de tratamento fisioterapêutico 2 2,8
Falta de gelo 2 2,8
Discriminação quanto ao sexo masculino 1 1,4
A pintura da clínica durante o atendimento 1 1,4
Ambiente desconfortável 1 1,4
Falta de higiene dos aparelhos do ginásio 1 1,4
Receber alta fisioterapêutica pelo funcionário da recepção 1 1,4
Pouco interesse dos profissionais pelos pacientes dos outros 1 1,4
Dificuldade de vaga para o civil 1 1,4
Retirada do transporte da Fisioterapia 1 1,4
Não ter atendimento diário 1 1,4
Acesso ao banheiro 1 1,4
Não comunicar ao paciente quando o fisioterapeuta não pode vir 1 1,4
A relação com outros fisioterapeutas 1 1,4
De um funcionário que reclama muito 1 1,4
Total 72 100,0
Nota: Alguns usuários relataram mais de uma opção. 

 

Quanto a pouca quantidade de boxes para atendimento individual 

(TABELA 32), apesar de não existir uma quantidade mínima estipulada em relação à 

demanda de usuários, observamos durante o período da coleta de 

dados/informações um déficit quanto a este item. 

Um dos itens citados na tabela 32 (receber alta fisioterapêutica pelo 

funcionário da recepção) deve ser analisado pelo responsável técnico do Serviço, 

pois 1 (uma) entrevistada relatou ter presenciado tal fato, o que muito a desagradou. 

Outro aspecto que deve ser investigado é a reclamação de 1 (um) entrevistado 
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quanto a descriminação quanto ao sexo masculino. 

 

4.3.5 Necessidades dos usuários que não estavam sendo atendidos pelos 

fisioterapeutas com relação ao serviço prestado 

 

Indagamos aos usuários sobre o que gostariam de receber na prestação 

do serviço fisioterapêutico que não estavam recebendo (TABELA 33), 84,3% 

referiram que estavam recebendo tudo de que necessitavam e somente 15,7% 

referiram que não estavam recebendo algo de que necessitavam.  

TABELA 33 – Necessidades dos usuários que não estavam sendo 
atendidos pelos fisioterapeutas com relação ao serviço prestado na 
Unidade de Medicina Física e Reabilitação-HPM, 2002. 
GOSTARIA DE RECEBER E NÃO RECEBEU n % 
Nada, está recebendo tudo 145 84,3 
Mais atenção durante o tratamento 13 7,6 
Mais informações 6 3,5 
Mais tempo para o tratamento 2 1,2 
Tratamento diário 2 1,2 
Mais tratamento manual 1 0,6 
“Desejaria praticar a hidroterapia” 1 0,6 
“Ser atendido logo” 1 0,6 
Cura em 10 atendimentos 1 0,6 
Total 172 100,0 

 

Dentre os entrevistados que tinham alguma necessidade (TABELA 33), 

encontramos uma vontade de obter mais atenção e informações durante o 

tratamento, seguida de maior adequação quanto a tempo e número de 

atendimentos, e, em menor freqüência, necessidades ligadas ao tipo de tratamento 

fisioterápico, menor tempo de espera para ser atendido e cura em 10 atendimentos. 

As duas necessidades que não poderão ser contempladas são a cura em 10 

atendimentos, uma vez que a cura depende da gravidade e da evolução da 

doença/agravo e o tratamento pelos exercícios na água (hidroterapia), pois o Serviço 

não dispõe de piscina terapêutica. 

Em sua maioria, as necessidades relatadas, pelos respondentes que não 

receberam o que gostariam, se referiram ao processo de prestação da assistência 

fisioterapêutica. 
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Para Berwick (1994), a qualidade da assistência nos serviços de saúde 

pode ser definida como satisfação das necessidades dos clientes. É para eles que 

deve ser dirigida a estratégia na busca da melhoria/qualidade do serviço e, para 

tanto, devem ser conhecidos as necessidades e os desejos do usuário, núcleo 

central do sistema de cuidados de saúde. 

 

4.3.6 Conhecimento dos usuários quanto aos seus direitos e obrigações 

 

Williams (1994) relata que muitas das atuais pesquisas de satisfação 

encerram em si suposições de que todos os usuários do serviço estão 

representando a mesma função e interpretam os dados/informações como 

consumidores, negando a aceitação passiva dos cuidados de saúde e o direito de 

poder não se comportar como consumidores.  

De acordo com Araújo (1977), tentar enquadrar a prestação de serviços 

de saúde dentro dos rígidos “postulados do sistema de mercado iria de encontro à 

própria natureza desses serviços e à ética que deve reger os seus profissionais” (p. 

106). O sistema de saúde apresenta peculiaridades em sua estrutura e em seu 

comportamento que o diferenciam dos demais sistemas de produção, como, por 

exemplo, a restrição à entrada de novos produtores no mercado (a formação dos 

profissionais de saúde é longa, geralmente de acesso difícil e de custo elevado, o 

que limita o número de profissionais habilitados) e a restrição à propaganda e à 

competição de preços (que são malvistos e condenados pelos códigos de éticas das 

profissões de saúde), que são mecanismos considerados normais e necessários no 

mercado de bens e serviços.  

Além dessas características do sistema de saúde que entram em 

contradição com as leis do livre mercado, os consumidores dos serviços de saúde 

não se apresentam com características que os distinguem nitidamente da sua 

posição, por exemplo, como consumidores de alimentos, vestuários ou de outros 

bens de consumo (ARAÚJO, 1977). Dentre essas características, destaca-se a falta 

de conhecimento do consumidor.  

No caso da saúde, o usuário não tem o conhecimento e depende da 

informação do próprio produtor sobre a qualidade do produto e até mesmo sobre a 
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qualidade a ser adquirida. Soma-se a este aspecto o estresse da doença/agravo que 

não o deixa em condições de julgar, ou seja, 
(...) ocorre exatamente o oposto da aquisição de outros bens ou serviços em 
que se pode pressupor um conhecimento satisfatório por parte de quem 
consome, não só dos seus desejos e necessidades, como também do grau 
de utilidade que para si representam os bens ou serviços adquiridos ou 
consumidos (ARAÚJO, 1977, p. 101). 

Considerando que os usuários dos serviços de saúde não se comportam 

como consumidores e que os conceitos de satisfação não existem de modo 

significante para a maioria destes, Williams (1994) sugere que devemos primeiro 

descobrir os direitos e obrigações que os usuários percebem ter para não endossar 

o status quo - a inexistência de opiniões ou a aceitação do paternalismo médico, 

pois a realização das expectativas desses “usuários passivos” seria de pouco valor 

para a proteção do consumidor. 

É interessante observar que, quando interrogamos se os usuários 

conheciam seus direitos em relação ao serviço de saúde, a maioria dos 

entrevistados respondeu que “sim”. No entanto, quando solicitamos que 

mencionassem alguns desses direitos, eles demoravam a responder e solicitavam 

mudar a resposta anterior para “não”.  

Esta questão foi feita antes das perguntas sobre satisfação, para que 

pudesse despertar no entrevistado uma visão participativa no serviço e assim iniciar 

uma análise crítica para expressar suas preocupações sobre os diferentes aspectos 

do atendimento. Para Williams (1994), os pacientes geralmente revelam uma 

natureza crítica quando é dada oportunidade através de questões abertas, apesar 

do não-exercício contínuo desta prática. 

Verifica-se na tabela 34 que a maioria dos usuários sabe quais são suas 

obrigações no Serviço (62,8%), porém não conhece os seus direitos (69,8%). Essa 

informação parece confirmar os estudos de Williams (1994), Sitzia e Wood (1997) e 

a observação empírica de 18 anos de nossa prática profissional – os usuários se 

submetem passivamente ao cuidado de saúde e normas sem freqüentemente 

pensar, agir e avaliá-los criticamente, porque não conhecem seus direitos em 

relação aos serviços de saúde. 
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TABELA 34 – Distribuição dos usuários que conheciam suas obrigações e 
seus direitos no Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, 2002. 
OBRIGAÇÕES n % 
Sim 108 62,8 
Não 64 37,2 
Total 172 100,0 
DIREITOS n % 
Sim 52 30,2 
Não 120 69,8 
Total 172 100,0 

 

A tabela 35 mostra a distribuição de freqüência das respostas dos 52 

usuários que referiram conhecer os seus direitos como usuários do serviço de 

saúde. A maioria dos pesquisados citou somente um direito, sendo que 1 (um) 

respondente se referiu não a um direito e sim a uma expectativa (ficar bom). Os 

outros entrevistados relataram direitos identificados no “Manual dos Direitos do 

Paciente” como efetivos à assistência à saúde (ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, [2000?]), porém 3 (três) destes respondentes relacionaram esses direitos 

(acesso livre e direito a tudo o que o serviço oferece) a sua condição profissional. 

 
TABELA 35 – Respostas do total de usuários que conheciam os seus 
direitos no Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, 2002. 
DIREITOS n % 
Ser atendido(a) 26 44,1 
Ser bem tratado/respeitado 11 18,6 
Receber tratamento adequado 10 16,9 
Atendimento no horário 5 8,5 
Por ser militar tem direito a tudo 2 3,4 
Esclarecimento sobre o seu problema/doença 1 1,7 
 “Oportunidade de falar” 1 1,7 
Ter tudo limpo 1 1,7 
“Livre acesso por ser médico” 1 1,7 
Ficar bom 1 1,7 
Total 59 100,0 

Nota: Alguns usuários puseram mais de um direito. 
 

Essas informações parecem apontar para o pouco conhecimento dos 

entrevistados sobre os seus direitos como usuários dos serviços de saúde, ou seja, 
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por não conhecerem seus direitos, provavelmente exercem função passiva nos 

serviços de saúde. 
TABELA 36 – Respostas do total de usuários que conheciam as suas 
obrigações no Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, 2002. 
OBRIGAÇÕES n % 
Seguir as orientações de tratamento 49 31,8 
Ser pontual 37 24,0 
Ser assíduo 28 18,2 
Ser educado 9 5,8 
Respeitar os profissionais 7 4,6 
Zelar pelos equipamentos 5 3,3 
Identificar-se ao chegar e assinar freqüência 4 2,6 
Deixar objetos na recepção 3 1,9 
Comunicar ausência 3 1,9 
Zelar o ambiente 3 1,9 
Aguardar o fisioterapeuta chamar para o atendimento 3 1,9 
Informar o profissional sobre sua evolução 1 0,7 
Participar 1 0,7 
Não fumar na clínica 1 0,7 
Total 154 100,0 

Nota: Alguns usuários relataram mais de uma obrigação. 
 

Na tabela 36, está a distribuição de freqüência das respostas dos 108 

usuários que referiram conhecer as suas obrigações no Serviço em estudo. Verifica-

se que os entrevistados citaram as obrigações verbalmente comunicadas ao usuário 

quando acessa o Serviço.  

Observamos durante as entrevistas que, em maioria, os usuários 

respondiam rapidamente quais suas obrigações no Serviço e as situavam como algo 

fundamental para sua condição (“Há... isso eu sei bem direitinho! Eu tenho que 

saber, sabe! É minha obrigação.”). Este resultado parece reforçar a função passiva 

do usuário neste processo, ou seja, ele deve conhecer e seguir as normas e 

submeter-se aos cuidados de saúde sem preocupar-se em conhecer e reivindicar 

seus direitos, pois o profissional de saúde sabe o que é melhor para ele.  
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4.4 Avaliação de Resultados 
 

4.4.1 Expectativas em relação à assistência fisioterapêutica prestada pelo Serviço 

do HPM 

 

O conhecimento das expectativas e necessidades dos usuários, segundo 

Gattinara et al (1995), é um meio que deve ser buscado pelos profissionais e 

administradores, objetivando melhorar a organização e a prestação do atendimento, 

uma vez que é para os usuários que o serviço é dirigido. 

TABELA 37 – Distribuição de freqüência das principais expectativas dos usuários ao 
procurarem a assistência fisioterapêutica do HPM-Fortaleza, em 2002. 

   EXPECTATIVA ATENDIDA  

  Sim Em 
parte Não     TOTAL EXPECTATIVAS POSITIVAS 

n % n % n % n %
Cura/recuperação 49 28,5 6 3,5 3 1,7 58 33,7
Melhorar 33 19,2 7 4,1 - - 40 23,3
Ser bem atendido(a) 22 12,8 1 0,6 - - 23 13,4
Ser bem atendido(a) e melhorar 10 5,8 1 0,6 - - 11 6,4
Ser bem atendido(a) e cura/recuperação 7 4,1 1 0,6 - - 8 4,7
Recuperação rápida 4 2,3 - - 3 1,8 7 4,1
Ser bem atendido(a) e recuperação rápida 2 1,1 1 0,6 - - 3 1,7
Ser atendido(a) rapidamente 3 1,7 - - - - 3 1,7
Bom tratamento e cura/recuperação 2 1,2 - - - - 2 1,2
Outros tipos de tratamentos - - 1 0,6 1 0,6 2 1,2
Serviço melhor - - - - 2 1,2 2 1,2
Tratamento moderno e recuperação rápida - - - - 1 0,6 1 0,6
Equipamentos modernos - - - - 1 0,6 1 0,6
Dar certo 1 0,6 - - - - 1 0,6
Conseguir vaga 1 0,6 - - - - 1 0,6
Continuar tratamento após fechamento do 
IPEC 1 0,6 - - - - 1 0,6

Sub total 135 78,4 18 10,5 11 6,4 164 95,3
   EXPECTATIVA ATENDIDA  

  Sim Em 
parte Não      TOTAL EXPECTATIVAS NEGATIVAS 

n % n % n % n %
Não ser bem atendido(a) - - - - 5 2,9 5 2,9
Não ser tão eficaz - - - - 2 1,2 2 1,2
Enfrentar dificuldade na recuperação do 
problema/doença 1 0,6 - - - - 1 0,6

Sub total 1 0,6 - - 7 4,1 8 4,7
Total 136 79,0 18 10,5 18 10,5 172 100,0
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Ao serem indagados sobre o que esperavam, quando procuraram o 

Serviço de Fisioterapia em estudo, 95,3% referiram ter expectativas positivas e 

somente 4,7% expectativas negativas (TABELA 37). 

Dos usuários que tiveram expectativas positivas (TABELA 37), 78,4% 

destes confirmaram tais expectativas, 10,5% obtiveram em parte o que esperavam e 

6,4% não encontraram o que esperavam. Dentre os que obtiveram em parte o que 

esperavam, 9,3% consideraram que não tinham alcançado suas expectativas porque 

haviam iniciado o tratamento há pouco tempo ou em razão da gravidade de seu 

problema/doença e 1,2% porque esperava “ser mais bem atendido, receber mais 

informações” ou “ter outros tipos de tratamentos diferentes”. 

Quanto aos usuários com expectativas negativas (TABELA 37), 4,1% 

destes não confirmaram o que esperavam e somente 0,6% estava enfrentando 

dificuldade na recuperação, porque seu problema era “muito grave”. 

Em geral, os usuários avaliaram positivamente o atendimento, pois a 

maioria teve suas expectativas positivas atendidas e as suas expectativas negativas 

não confirmadas. 

 

4.4.2 Satisfação com o resultado parcial da assistência fisioterapêutica 

 

Entende-se por grau de satisfação parcial da assistência fisioterapêutica o 

nível de contentamento do usuário quanto aos resultados alcançados até o momento 

da entrevista. 

TABELA 38 – Grau de satisfação dos usuários quanto ao resultado da assistência 
fisioterapêutica conseguido até o momento, no Serviço de Fisioterapia do HPM, 
em 2002. 
SATISFAÇÃO COM O RESULTADO PARCIAL n %
Muito satisfeito 54 31,4
Satisfeito 88 51,2
Pouco satisfeito 20 11,6
Insatisfeito 10 5,8
Muito insatisfeito - -
Total 172 100,0

 

Quanto à distribuição dos usuários com relação ao grau de satisfação 

com o resultado da assistência fisioterapêutica (TABELA 38), notamos o predomínio 

de entrevistados satisfeitos, seguidos de muito satisfeitos, perfazendo um total de 
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82,6% que consideraram os resultados como sendo atingidos; enquanto 17,4% 

relataram que não estavam satisfeitos. 

 

4.4.3 Satisfação com o atendimento fisioterapêutico 

 

Para Vuori (1991b), o cuidado não pode ser de alta qualidade, a menos 

que o paciente esteja satisfeito. Donabedian (1988) vai além, quando ensina que a 

satisfação do paciente pode ser considerada um elemento do status de saúde por si 

próprio. 

Hopkins (1990) traz a satisfação como uma dimensão importante do 

desfecho do atendimento. Um paciente satisfeito tem mais probabilidade de 

participar e seguir o aconselhamento de tratamento (HOPKINS, 1990; BARLETT et 

al, 1984). 

Diante da importância destas constatações, a variável “satisfação com o 

atendimento fisioterapêutico” foi analisada em relação à freqüência do grau de 

satisfação entre os usuários e em relação às demais variáveis dos aspectos de 

estrutura, processo e resultado, para identificar os fatores significantes para a 

satisfação do atendimento fisioterapêutico do Serviço em estudo. 
TABELA 39 – Nível de satisfação dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM em relação ao atendimento 
fisioterapêutico, em 2002. 
SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO n % 
Muito satisfeito 71 41,3 
Satisfeito 83 48,3 
Pouco satisfeito 18 10,5 
Insatisfeito - - 
Muito insatisfeito - - 
Total 172 100,0 

 

Entre os entrevistados, a maioria estava satisfeita com o atendimento 

fisioterapêutico, sendo que 41,3% estavam muito satisfeitos e 48,3% satisfeitos; 

somente 10,5% encontravam-se pouco satisfeitos (TABELA 39). Como se pôde 

observar, não foi relatado nenhum grau de insatisfação por completo. 

Na análise univariada, vários fatores mostraram-se associados 

significantemente (p<0,05) à satisfação do atendimento fisioterapêutico (TABELA 

40).  



 76

TABELA 40 – Fatores associados à satisfação com o atendimento fisioterapêutico, HPM-
Fortaleza, em 2002. 

SATISFAÇÃO 
       Sim           Não 

TOTAL VARIÁVEIS 
n % n % n % 

p valor 

Faixa etária   
12 a 17 anos 8 66,7 4 33,3 12 100,0 0.00019
18 a 39 anos 65 85,5 11 14,5 76 100,0 
40 a 59 anos 44 95,7 2 4,3 46 100,0 
60 anos ou mais 37 97,4 1 2,6 38 100,0 
Atendimento na recepção   
Bom 146 91,8 13 8,2 159 100,0 0.00541
Ruim 8 61,5 5 38,5 13 100,0 
Suficiente quantidade de equipamentos   
Sim 77 96,3 3 3,8 80 100,0 0.02117
Não 76 84,4 14 15,6 90 100,0 
Conservação dos equipamentos   
Boa 110 96,5 4 3,5 114 100,0 0.00017
Ruim 43 76,8 13 23,2 56 100,0 
Informa prognóstico fisioterapêutico   
Sim 117 94,4 7 5,6 124 100,0 0.00235
Não 37 77,1 11 22,9 48 100,0 
Informa tratamento fisioterapêutico   
Sim 144 91,7 13 8,3 157 100,0 0.01101
Não 10 66,7 5 33,3 15 100,0 
Informa evolução   
Sim 133 94,3 8 5,7 141 100,0 0.00014
Não 21 67,7 10 32,3 31 100,0 
Orienta cuidados durante as atividades 
diárias   

Sim 141 92,8 11 7,2 152 100,0 0.00141
Não 13 65,0 7 35,0 20 100,0 
Fisioterapeuta demonstra interesse em 
conhecer as dúvidas dos usuários e 
procura ajudá-los(as) 

  

Sim 150 92,6 12 7,4 162 100,0 0.00009
Não 4 40,0 6 60,0 10 100,0 
Relação fisioterapeuta-usuário   
Satisfatória 153 92,2 13 7,8 166 100,0 0.00004
Não satisfatória 1 16,7 5 83,3 6 100,0 
Algo que gostaria de receber e não está 
recebendo (necessidades)   

Sim 16 59,3 11 40,7 27 100,0 0.000003
Não 138 95,2 7 4,8 145 100,0 
Expectativas atendidas   
Sim 129 94,9 7 5,1 136 100,0 0.00009
Não 25 69,4 11 30,9 36 100,0 
Satisfação com o resultado parcial do 
tratamento   

Sim 133 93,7 9 6,3 142 100,0 0.00076
Não 21 70,0 9 30,0 30 100,0 
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Para análise estatística, consideramos como satisfeitos os dois primeiros 

níveis de satisfação (muito satisfeito e satisfeito) e como não satisfeitos os demais 

níveis (pouco satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito).  

Os fatores que se mostraram associados à satisfação do atendimento 

fisioterapêutico (TABELA 40) foram: a faixa etária (p=0.00019), a quantidade de 

equipamentos (p=0.02117), a conservação dos equipamentos (p=0.00017), o 

atendimento na recepção (p=0.00541), informar prognóstico fisioterapêutico 

(p=0.00235), informar tratamento fisioterapêutico (p=0.01101), informar evolução 

(p=0.00014), orientar cuidados durante as atividades diárias (p=0.00141), 

fisioterapeuta demonstra interesse em conhecer as dúvidas dos usuários e procura 

ajudá-lo (p=0.00009), a relação fisioterapeuta-usuário (p=0.00004), algo que gostaria 

de receber e não está recebendo – necessidades (p=0.000003), expectativas 

atendidas (p=0.00009) e a satisfação com o resultado parcial da assistência 

fisioterapêutica (p=0.00076). 

Neste estudo, encontramos maior satisfação associada com o aumento 

da idade (p=0.00019). Esta associação também foi encontrada por Retamal 

González; Monge Jodra (2000) e Esteban de La Rosa (1994).  

Este dado, segundo Williams (1994), pode ser esperado, pois a função 

passiva tradicionalmente predomina entre os idosos, em oposição às funções de 

proteção ao consumidor mais orientado entre gerações mais jovens. 

O atendimento na Recepção foi considerado bom pela maioria dos 

indivíduos satisfeitos com o serviço (p=0.00541). Para Santos e Lacerda (1999), a 

Recepção é o cartão de visita de qualquer unidade de saúde. Serviço de Recepção 

deficiente pode criar uma imagem negativa junto à opinião pública. 

Com relação aos equipamentos do Serviço, a maioria dos indivíduos que 

estavam satisfeitos considerava suficiente a quantidade dos equipamentos 

(p=0.02117) e os acharam bem conservados (p=0.00017), no que diz respeito à 

manutenção.  Além da associação com a satisfação do atendimento verificada nesta 

pesquisa, outros pesquisadores encontraram relação com o resultado do cuidado de 

saúde (VUORI, 1991b), de modo que sugerimos identificar quais tipos de 

equipamentos não suprem a demanda, para melhorar a prestação do atendimento e 

resultado fisioterapêutico.  

Neste estudo, o acesso às informações quanto ao prognóstico 

(p=0.00235), o tipo de tratamento (p=0.01101), a evolução clínica fisioterapêutica 
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(p=0.00014) e sobre as orientações dos cuidados durante as atividades diárias 

(p=0.00141) se mostrou associado significantemente com à satisfação do 

atendimento. 

Johnston (1998), avaliando as principais expectativas e o grau de 

importância destas para os pacientes de 15 postos de saúde em Porto Alegre-Brasil, 

encontrou como de máxima importância a comunicação previa de como o tratamento 

médico será realizado.  

De acordo com Serapione (1999, p. 88), 
O direito à informação é a base para a formação de um autêntico consenso 
do paciente a respeito das intervenções diagnósticas, terapêuticas ou 
cirúrgicas. Por isso, o acesso às informações representa um importante 
aspecto da qualidade da prestação de serviços em saúde. 

Outro aspecto que se mostrou estar associado à satisfação com o 

atendimento foi o fato de que o fisioterapeuta demonstrava interesse em conhecer 

as dúvidas dos usuários e procurava ajudá-los (p=0.00009). Franco e Campos 

(1998) ressaltam que a qualidade da atenção recebida e o interesse do profissional 

em informar e ajudar tornam o usuário atuante nos diversos momentos de seu 

tratamento, contribuindo para a solução de seu problema. 

A relação satisfatória fisioterapeuta-usuário mostrou-se relevante para a 

satisfação com o atendimento (p=0.0004), pois, de acordo com Mezomo (1993), esta 

é uma característica importante que deve ser apreciada pela gerência dos serviços 

se quiser fortalecer sua instituição e melhorar a qualidade do cuidado, porque o 

paciente aprecia muito a inter-relação pessoal, a comunicação e a sensibilidade para 

com seu problema. Entretanto não deve ser considerada isoladamente, pois uma 

atenção simpática pode mascarar a qualidade do cuidado (MEZOMO, 1993). 

Ter suas necessidades atendidas foi o fator de maior significância, 

associado à satisfação com o atendimento fisioterapêutico (p=0.000003), pois, “para 

se ter um atendimento de qualidade é necessário dar atenção aos pacientes 

respondendo as suas necessidades” (STEIN et al, 1998, p.37). Neste estudo, a 

minoria que relatou não estar recebendo algo de que necessitava se referiu à 

prestação da assistência. 

Apesar das expectativas atendidas dos usuários terem sido significantes 

para a satisfação (p=0.00009), devemos levar em conta o fato de que muitas vezes 

o paciente se mostra satisfeito em razão de suas expectativas serem baixas. Assim, 

fixar uma avaliação apenas neste contexto pode levar à única visão dimensional que 
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ignore a possibilidade de os consumidores de serviços de saúde desejarem muitos 

outros atributos além do melhor desfecho possível (STEIN et al, 1998). 

A satisfação com o resultado parcial do tratamento foi uma variável que 

também se mostrou associada à satisfação com o atendimento fisioterapêutico no 

Serviço estudado (p=0.00076); contudo este achado deve ser analisado com 

cautela, pois não representa o resultado final da intervenção fisioterapêutica. 

De acordo com Donabedian (1991), caso o resultado após uma 

intervenção não seja a melhoria da saúde de um paciente, a atividade será 

considerada como sem sentido, independentemente da qualidade da estrutura e do 

processo. Esse autor também inclui nos resultados outras conseqüências da 

atenção, como, por exemplo, as mudanças relacionadas ao conhecimento sobre a 

enfermidade e comportamentos, bem como a satisfação do usuário. 

 

4.4.4 Sugestões dos usuários para a melhoria do serviço 

 

Quando indagados sobre se fariam algo para melhorar o serviço de 

Fisioterapia, poucos foram os usuários que referiram não saber responder (9,3%); 

23,3% responderam que não mudariam nada e 67,4% optaram por mudanças. 

Após a afirmação da necessidade de tais mudanças, foi formulada uma 

pergunta aberta, objetivando conhecer as propostas para melhoria do Serviço, 

sendo permitidas respostas múltiplas. As sugestões foram descritas em termos de 

distribuição de freqüência e percentual das respostas dadas pelos usuários 

(TABELA 41). 

Como nos é dado observar na tabela 41, a maioria dos usuários sugeriu 

melhorias em termos dos aspectos de estrutura do Serviço.  

As principais sugestões, considerando as maiores freqüências, foram: 

adquirir mais equipamentos (26,7%); ampliar a clínica em termos do número de 

salas para atendimento individual e contratar mais fisioterapeutas (9,1% 

respectivamente); transporte para os pacientes (6,9%); melhorar a manutenção dos 

equipamentos (5,9%) e aumentar o salário dos fisioterapeutas (3,2%).  
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TABELA 41 – Sugestões dos usuários para melhorar o Serviço de Fisioterapia-HPM, 2002. 
SUGESTÕES n % 
Adquirir mais equipamentos 50 26,7
Ampliar a clínica (número de salas para o atendimento) 17 9,1
Contratar mais fisioterapeutas 17 9,1
Transporte para os pacientes 13 6,9
Melhorar a manutenção dos equipamentos 11 5,9
Aumentar o salário dos fisioterapeutas 6 3,2
Melhorar a estrutura física da clínica 5 2,7
Aumentar o número de vagas para os civis carentes 5 2,7
Refrigeração do ambiente 5 2,7
Construir uma piscina para a hidroterapia 4 2,1
Educação continuada para os fisioterapeutas 4 2,1
Aumentar a quantidade de insumos 3 1,6
Melhorar a limpeza da clínica 3 1,6
Adquirir outro freezer para fazer mais gelo 2 1,1
Melhorar a recepção 2 1,1
Melhorar o sistema de fonia 2 1,1
Colocar som ambiente, TV e revistas informativas 2 1,1
Banheiro equipado para pessoa portadora de deficiência física 2 1,1
Mais batas e roupas de cama 2 1,1
Acompanhamento mais freqüente ao paciente mais antigo 2 1,1
Aumentar o número de vagas 2 1,1
Exigir pontualidade dos fisioterapeutas 2 1,1
Reunião com os fisioterapeutas e funcionários, visando a buscar 
sugestões para melhoria do Serviço 

2 1,1

Criar ouvidoria 2 1,1
Procurar as autoridades competentes para melhorar o Serviço 2 1,1
Solicitar mais recursos financeiros para melhorar o Serviço 2 1,1
Melhorar manutenção dos ventiladores 1 0,5
Melhorar manutenção das instalações elétricas de iluminação 1 0,5
Placas indicando o banheiro 1 0,5
Aumentar o ginásio 1 0,5
Lanchonete no estacionamento 1 0,5
Humanização do Serviço 1 0,5
Prioridade no atendimento ao idoso 1 0,5
Horário de atendimento separado para o civil e o militar 1 0,5
Maior diversidade de tratamento 1 0,5
Solicitar aos fisioterapeutas que prestem mais informações sobre o 
tratamento 

1 0,5

Na ausência do fisioterapeuta, atendimento por outro 1 0,5
Contratar um maqueiro para ajudar os pacientes 1 0,5
Despedir fisioterapeutas que destratam os pacientes 1 0,5
Transporte para os funcionários 1 0,5
Não permitir vendas por sacoleiros(as) durante o horário de trabalho 1 0,5
Atendimento com hora marcada 1 0,5
Independência financeira do Serviço de Fisioterapia do HPM 1 0,5
Colocar bebedouro 1 0,5
Total 187 100,0

 

Observa-se que 2/3 (dois terços) dos usuários propuseram mudanças 

condizentes com a realidade e as necessidades de melhoria do Serviço, quando 
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solicitados a se posicionarem na função de chefe da Unidade em estudo. Esta visão 

reflexiva e crítica provavelmente se manifestou pela “posição de chefe” em contraste 

com a visão passiva da maioria dos entrevistados quando na função de usuário do 

Serviço.  
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

Encerrando esta pesquisa sobre a assistência fisioterapêutica na Unidade 

de Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Polícia Militar em Fortaleza-Ceará, 

apresentamos as principais conclusões com base nos resultados. 

Tais conclusões possuem validade temporal, fazendo-se necessárias, 

portanto, avaliações sistemáticas e periódicas para fins de comparação com os 

resultados aqui encontrados. 

Analisando a estrutura e o processo de prestação de serviço para avaliar 

a atenção fisioterapêutica, foram considerados os seguintes aspectos: 

− Acessibilidade geográfica: na visão do usuário, de uma forma geral, o Serviço 

atendia suas necessidades, apesar da utilização de transporte público para o 

deslocamento, de terem alguma dificuldade com relação à distância e ao aspecto 

financeiro do deslocamento, fato que se contrapõe ao ideal preconizado para tal 

acesso, possivelmente justificado pela residência dos usuários em bairros 

distantes do serviço. 

− Acessibilidade sócio-organizacional: para os usuários, este tipo de acessibilidade 

se mostrou satisfatório, especialmente porque foram atendidos imediatamente 

após o primeiro contato com o Serviço. Contudo, detectamos um provável óbice 

ao acesso ao Serviço, relacionado diretamente com a obrigatoriedade do 

encaminhamento ser originado no hospital a que o serviço estudado é vinculado. 

Quanto ao atendimento na Recepção, foi considerado bom pela maioria dos 

usuários pesquisados. Em relação ao tempo de espera para o atendimento, o 

Serviço foi considerado efetivo, pois, em sua maioria, os usuários esperam no 

máximo 5 minutos na Recepção para serem atendidos pelos fisioterapeutas.  

− Percepção do espaço físico: para os indivíduos estudados, o Serviço possuía 

espaço físico adequado e limpo, embora o Serviço não atenda ao desenho 

universal preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (1994). 

Provavelmente, esse aspecto não foi significante na visão do usuário porque, no 

momento da pesquisa, havia reduzido número de usuários portadores de 

deficiência física com dificuldade de locomoção. Entretanto, deve ser 

considerado, pois o Serviço de Fisioterapia tem que estar preparado para atender 

a todos os tipos de usuários. 
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− Equipamentos da Unidade: apesar de ter sido considerado bem conservado pela 

maioria dos entrevistados, foi o único aspecto do estudo que apresentou o último 

nível de insatisfação (muito ruim), portanto é um aspecto que deve ser mais bem 

observado pelo responsável técnico do Serviço. Quanto a relação quantidade de 

equipamentos necessária frente à demanda foi apreciado como insuficiente. Ao 

comparar a relação de equipamentos da unidade com a estabelecida pelo 

Ministério da Saúde (1994b), este aspecto foi confirmado, pois de acordo com 

esta lista a Unidade não estaria apta a funcionar pelo fato de não dispor de todos 

os equipamentos indispensáveis (classe A), embora se deva considerar a época 

que este documento foi editado. Neste estudo, não foram observados quais 

equipamentos não suprem a demanda, devendo ser motivo de uma avaliação 

específica junto aos profissionais. 

− Características da assistência fisioterapêutica: foram avaliadas a partir das 

normas e procedimentos preconizados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (1987) e de Viel (2001). Apesar de não existir uma média 

mínima aceitável como padrão, podemos considerar que as condutas foram 

seguidas adequadamente em virtude dos altos percentuais definidos como 

satisfatórios.  

− Interação fisioterapeuta-usuário e acompanhante: também se apresentou de 

modo satisfatório na visão dos entrevistados.  

− Conhecimento dos usuários quanto aos seus direitos e obrigações: os sujeitos 

pesquisados, em sua maioria, conheciam suas obrigações perante o Serviço, 

mas desconheciam seus direitos. Estas informações parecem indicar uma função 

passiva ante o cuidado de saúde e normas do Serviço. 

Avaliando o nível de satisfação quanto ao atendimento fisioterapêutico e 

aos resultados desta assistência, foram consideradas: 

− as expectativas dos usuários ao acessarem o serviço – a maioria dos 

entrevistados referiu expectativas positivas que foram atingidas e uma minoria 

relatou expectativas negativas que na maioria não foram concretizadas.  

−  As necessidades – a maioria dos entrevistados relatou que suas necessidades 

estavam sendo atendidas. A minoria que referiu estar precisando de algo o 

relacionou ao não-atendimento de suas necessidades com o processo de 

prestação da assistência fisioterapêutica, principalmente quanto a maior atenção 
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e informações durante o tratamento. Talvez devemos buscar melhor 

entendimento dos fatores que determinam a insatisfação frente às necessidades, 

pois ela tem um efeito multiplicador, com as pessoas manifestando suas 

frustrações com maior intensidade, podendo refletir na qualidade da assistência 

fisioterapêutica. 

−  A satisfação com o resultado parcial do atendimento e a satisfação com o 

atendimento fisioterapêutico – no que se refere a estes dois aspectos, a maioria 

dos usuários relatou que estava muito satisfeita ou satisfeita com o Serviço.  

Sob a óptica dos usuários, os dados/informações desta pesquisa parecem 

apontar para uma assistência fisioterapêutica satisfatória nos aspectos de prestação 

do serviço e de resultados do atendimento fisioterapêutico na Unidade de Medicina 

Física e Reabilitação, apesar da deficiência em alguns itens de estrutura. Entretanto, 

esses aspectos devem ser considerados com certa precaução, para não perpetuar o 

status quo dos usuários, dando uma falsa condição satisfatória ao Serviço, pois a 

maioria dos entrevistados provavelmente exercia função passiva como 

consumidores deste Serviço no sistema de saúde.  

Além desse aspecto, tais conclusões não nos permitem de forma precisa 

responder à pergunta contida em um dos nossos objetivos – “Qual foi o nível de 

qualidade da assistência prestada?” – isso porque nos faltam critérios padrões 

explicativos aplicáveis ao nosso meio. O desenvolvimento desses critérios de 

qualidade deveria ser um objeto prioritário de futuras pesquisas na área da avaliação 

qualitativa em assistência fisioterapêutica. 

Para completar esse estudo avaliativo (pela falta de padrões 

estabelecidos nesta área específica), aconselhamos ouvir os fisioterapeutas, parte 

do processo e que representam o que se denomina “cliente interno”, pois não existe 

um produto acabado em saúde, mas o resultado de uma interação, de uma relação 

singular estabelecida entre os usuários e os prestadores de serviço, o que 

provavelmente dará uma visão mais fidedigna da qualidade do atendimento/serviço, 

principalmente pela condição de passividade dos usuários. De acordo com 

Junqueira e Auge (1996, p. 62), “o produto de uma organização de serviços de 

saúde depende da experiência de quem está envolvido na sua produção”. 

Os fatores significantes identificados na inter-relação da satisfação dos 

usuários com as demais variáveis dos aspectos de estrutura, processo e resultado, 

relacionadas ao atendimento fisioterapêutico, foram: a faixa etária; a quantidade de 
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equipamentos; a conservação dos equipamentos; o atendimento na recepção; 

informações sobre o prognóstico fisioterapêutico; informações sobre o tratamento 

fisioterapêutico; informações sobre a evolução; orientação sobre os cuidados 

durante as atividades diárias; o fisioterapeuta demonstra interesse em conhecer as 

dúvidas dos usuários e procura ajudá-lo; a relação fisioterapeuta-usuário; as 

expectativas atendidas; algo que gostaria de receber e não está recebendo 

(necessidades); e a satisfação com o resultado parcial da assistência 

fisioterapêutica. 

Observa-se que a qualidade da assistência fisioterapêutica, neste estudo, 

também depende das condições objetivas para o funcionamento da Unidade. Não 

basta a satisfação individual, quanto às necessidades e expectativas, pois é 

necessária também toda uma gama de relações e de condições materiais para que 

os serviços prestem um atendimento de qualidade. 

Com base nos dados/informações coletados e na nossa observação 

direta durante a realização deste estudo, sugerimos um conjunto de estratégias 

técnicas e administrativas para os principais problemas encontrados, objetivando 

contribuir com a política de saúde executada pelos gestores da Unidade de Medicina 

Física e Reabilitação do Hospital da Polícia Militar. As sugestões a seguir não estão 

em ordem de prioridade. 

1 Reestruturar o acesso funcional da Instituição, de acordo com a NBR 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1994), e a Resolução RDC 

n. 50, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2002), priorizando 

o estacionamento, o banheiro, os corredores, as rampas de acesso e a divisão 

do espaço para privilegiar mais boxes para o atendimento individual. 

2 Melhorar o ambiente em termos de climatização, conforto (especialmente a 

Recepção), bem como instalar bebedouro na Instituição. 

3 Adquirir mais equipamentos e insumos para melhorar a qualidade do 

atendimento fisioterapêutico. 

4 Implantar uma gestão colegiada que possa horizontalizar as relações e encurtar 

distâncias, criando relações de “cumplicidade” para melhorar o Serviço. 

5 Criar ouvidoria. 

6 Monitorizar sistematicamente o Serviço para avaliar a efetividade das ações sob 

a óptica do usuário e dos prestadores de serviço envolvidos no trabalho. 

7 Instituir programa de educação continuada para os profissionais e funcionários. 
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8 Redimensionar as funções e responsabilidades dos profissionais, funcionários e 

usuários na Instituição, visando a defender a saúde como direito e os serviços 

como instrumento em defesa da vida. 

9 Criar um manual com os padrões de ações de controle interno que reflitam os 

processos de trabalho da organização, visando à melhoria no atendimento ao 

cidadão. Recomendamos observar o manual sobre “Padrões de Qualidade do 

atendimento ao Cidadão: manual técnico para implantação dos padrões de 

qualidade do atendimento ao cidadão/Ministério da Saúde” (BRASIL, 2002). 

10 O Serviço também pode, pedagogicamente, expor suas obrigações perante o 

usuário. Isso será, de certo, uma forma de reforçar o entendimento destes 

últimos com relação aos seus direitos como consumidores dos serviços de 

saúde. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 
Rua Prof. Costa Mendes,1608- 5º andar -Fortaleza-Ce - Tel. (085) 288.8045   Fax: (085) 288.8050                                 .  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Eu,________________________________________________________, 

R.G. N.º _________________________, abaixo assinado, concordo em participar da 

pesquisa Avaliação da assistência fisioterapêutica sob a óptica do usuário, cujo 

objetivo geral é o de “Avaliar a assistência fisioterapêutica sob a óptica do usuário”. 

Ressalto que estou ciente de que terei garantido os direitos, dentre outros 

assegurados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde, de: 

1. receber esclarecimento a qualquer dúvida acerca da pesquisa e do 

caráter de minha participação; 

2. retirar meu consentimento a todo momento da pesquisa, sem que isso 

ocorra em penalidade de qualquer espécie; 

3. receber garantias de que não haver divulgação de meu nome ou de 

qualquer outra informação que ponha em risco minha privacidade e anonimato.  

4. acessar às informações sobre os resultados do estudo. 

 
Fortaleza,_____de__________________de 2002 

 
 
 

________________________________________ 
                                                                              Entrevistado 
 
 
Eu, Milena Sampaio Magalhães, pesquisadora responsável por este 

projeto, tenho o compromisso de cumprir os termos da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 
________________________________________ 

                                                   Pesquisadora 
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APÊNDICE B 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 
Rua Prof. Costa Mendes, 1608 - 5º andar - Fortaleza-Ce - Tel. (085) 288.8045   Fax: (085) 288.8050 

 
INSTRUMENTO A SER APLICADO JUNTO AOS PACIENTES PARA COLETA DE 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DO ESTUDO “Avaliação da 
assistência fisioterapêutica sob a óptica do usuário”. 
 
Data: ______/________/_________            Turno:     Manhã       Tarde  
 
Número da Identificação 
 

NUMIDENT     

 
1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E NOSOLÓGICO 

   
1.1. Sexo SEXOPC  

(1) Masculino  
(2) Feminino  
  

1.2. Data de nascimento ______/_____________/_________ IDADEPC  
Se não lembra, idade presumida: ______________ anos.  
  

1.3. Qual seu estado civil? CIVILPC  
(1) Casado(a)  
(2) Em União [não casado(a)]   
(3) Separado(a)/Divorciado(a)/Desquitado(a)   
(4) Viúvo(a)   
(5) Solteiro(a)   
   

1.4. Em que bairro o(a) senhor(a) mora atualmente? RESIDEPC  
  

   
1.5. Até que ano estudou? GRAUESCO  

(1) Sem estudo  
(2) Alfabetizado(a)  
(3) Ensino fundamental incompleto  
(4) Ensino fundamental completo  
(5) Ensino médio incompleto  
(6) Ensino médio completo  
(7) Ensino superior incompleto  
(8) Ensino superior completo  
(9) Não sabe informar  
  

1.6. Qual a sua ocupação (Em que trabalha)?  OCUPAPC  
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1.7. Qual o rendimento médio mensal (em reais) da sua 
família? 

RENDAFAM  

  
  

1.8. Possui plano de saúde que cobre a fisioterapia? PLANOSAU  
(1) Sim. Qual? (QUALPLAN) __________________________  
(2) Não. Passe para a questão 1.10.  
  

1.9. Por que não utilizou o plano de saúde? NAOUTIPL  
  
  
  

1.10. Qual o motivo do seu tratamento (diagnóstico da doença 
ou acidente)? 

DIAGPAC  

  
  
  
2. ACESSO AO SERVIÇO  
  

2.11. Quem o(a) encaminhou para a Fisioterapia? ENCAMPC  
(1) Com guia por médico do SUS no HPM  
(2) Com guia por médico do SUS em outro serviço  
(3) Com guia por médico do serviço particular/plano de saúde  
(4) Com guia por _______________________________________  
(5) Outro. Qual?  
  
  

2.12. Para vir até o serviço de Fisioterapia o(a) senhor(a) acha 
que é: 

DIFVIR  

(1) Muito fácil  
(2) Fácil  
(3) Regular  
(4) Difícil  
(5) Muito difícil  
Por que? (MOTVIR)  
  
  
  
  

2.13. Qual a forma de deslocamento até a instituição? FORMADES  
(1) Transporte coletivo (ônibus, topic)  
(2) Carro de aluguel (táxi, etc)  
(3) Carro próprio  
(4) Moto própria  
(5) Carro de familiares  
(6) Carro de amigos  
(7) Transporte da instituição  
(8) Caminhando  
(9) Outro. Qual? ________________________________________  
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2.14. Quanto tempo, em média, o(a) senhor(a) leva para 
deslocar-se de sua residência até a instituição? 

TEMPDESL  

  
  

2.15. Houve alguma dificuldade em conseguir a vaga neste 
serviço? 

DIFVAGA  

(1) Sim. Qual foi a dificuldade? (QUALDIFV)  
  
  
  
(2) Não  
  

2.16. Quanto tempo levou entre o primeiro contato com o setor 
de Fisioterapia até iniciar o tratamento?  

TEMPVAGA  

  
  

2.17. No bairro onde o(a) senhor(a) mora existe algum serviço 
que ofereça o tratamento que recebe nesta instituição? 

SERVBAIR  

(1) Sim. Então, por qual razão não realiza o tratamento mais 
próximo de sua residência? (ÑPRÓXIMO) 

 

  
  
  
(2) Não  
(3) Não sei informar.  
  
  
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO  
  

3.18. O(a) senhor(a) considera o atendimento na recepção: ATENDREC  
(1) Muito bom  
(2) Bom  
(3) Regular (mais ou menos)  
(4) Ruim  
(5) Muito ruim  
  

3.19. Quanto tempo, em média, o (a) senhor(a) espera na 
recepção para ser atendido(a)? 

PCESPREC  

  
  
  

3.20. Existe algum obstáculo físico que lhe impeça ou pelo 
menos dificulte a sua locomoção na instituição? 

OBSTINST  

(1) Sim. Qual (quais)? (QUALOBST)  
  
  
  
(2) Não  
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3.21. O(a) senhor(a) sente-se confortável na instituição? CONFORPC  
(1) Sim  
(2) Não  
  

3.22. A acomodação para o acompanhante é confortável?  CONFACOM  
(1) Sim  
(2) Não  
(3) Mais ou menos (Regular)  
(4) Sem acompanhante durante o tratamento  
  

3.23. A instituição é limpa? LIMPEZA  
(1) Sim  
(2) Não  
(3) Parcialmente  
  

3.24. O material e as roupas estão sempre limpos? MATLIMPO  
(1) Sim  
(2) Não  
  

3.25. O(a) senhor(a) freqüentemente tem que esperar durante o 
tratamento por insdisponibilidade do equipamento de 
fisioterapia ? 

SUFEQPC  

(1) Sim  
(2) Não  
(3) Às vezes  
(4) Não utiliza equipamentos no tratamento  
  

3.26. O que acha do nível de conservação dos aparelhos? CONSEQPC  
(1) Muito bom  
(2) Bom  
(3) Regular (mais ou menos)  
(4) Ruim  
(5) Muito ruim  
  
   
   

4. CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA 
   

4.27. O(a) fisioterapeuta se identificou no primeiro contato? FTIDABOR  
(1) Sim  
(2) Não  
  

4.28. O(a) fisioterapeuta demonstra interesse em conhecer as 
suas dúvidas ou preocupações e procura ajudá-lo(a)? 

FTDCHDUV  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.29. O(a) fisioterapeuta respeita a sua privacidade?  FTRESPRI  
(1) Sim  
(2) Não  
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4.30. Como o(a) fisioterapeuta se relaciona com o(a) senhor(a)? FTRELAPC  
(1) Muito bem  
(2) Bem  
(3) Regular (mais ou menos)  
(4) Ruim  
(5) Muito ruim  
  

4.31. Como o(a) fisioterapeuta se relaciona com o(a) 
acompanhante do(a) senhor(a)? 

FTRELAFM  

(1) Muito bem  
(2) Bem  
(3) Regular (mais ou menos)  
(4) Ruim  
(5) Muito ruim  
(6) Sem acompanhante durante o atendimento  
  

4.32. O(a) fisioterapeuta o(a) avaliou (consultou), ou seja, 
interrogou sobre o seu problema e o(a) examinou, antes de 
atendê-lo(a) na primeira vez? 

FTCONS  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.33. O(a) fisioterapeuta informou sobre o seu diagnóstico, ou 
seja, qual era o seu problema/doença? 

FTINFDG  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.34. O(a) fisioterapeuta informou sobre como poderá o seu 
problema/doença possivelmente evoluir? 

FTINFPG  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.35. Durante a consulta o(a) fisioterapeuta falou sobre o 
tratamento que iria realizar?  

FTINFTRA  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.36. O(a) fisioterapeuta executou o tratamento conforme a 
explicação dada? 

EXTTAEXP  

(1) Sim  
(2) Não  
(3) Não foi explicado o tratamento  
  

4.37. O(a) senhor(a) considera adequado o tipo de tratamento 
fisioterapêutico que está fazendo? 

ADEQTTO  

(1) Sim  
(2) Não  
(3) Não sei. Por que?  
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4.38. O(a) fisioterapeuta o(a) informou sobre a evolução do seu 
tratamento, ou seja, se estava melhorando ou não? 

FTINFEVO  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.39. O(a) fisioterapeuta orientou sobre os cuidados que o(a) 
senhor(a) deverá ter em sua residência? 

FTORIRES  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.40. Quantas vezes por semana (normalmente) o(a) senhor(a) 
vem para o tratamento? 

VEZESTTO  

  
  
  
  
4.41. Considera suficiente está quantidade de atendimentos por 

semana? 
SUFATSEM  

(1) Sim  
(2) Não. Por que?  
  
  
  

  
4.42. Qual o tempo médio de atendimento da Fisioterapia? TEMPATFT  
  
  
  
  
4.43. Considera suficiente o tempo de atendimento da 

fisioterapia? 
TEMATPAC  

(1) Sim  
(2) Não  
  

4.44. O(a) senhor(a) considera adequado o tipo de tratamento 
fisioterápico para o seu caso? 

ADEQTTO  

(1) Sim  
(2) Não  
(3) Não sabe responder.  
  

4.45. Qual o motivo de o(a) senhor(a) continuar comparecendo 
ao serviço de Fisioterapia? 

CONTINPC  
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5. PERCEPÇÃO DA FUNÇÃO COMO USUÁRIO 

   
5.46. O(a) senhor(a) sabe quais são os seus direitos como cliente 

dos serviços de saúde? 
CONHDIRE  

(1) Sim  
(2) Não. Passe para a questão 5.3.  
  
  

5.47. Cite alguns desses direitos. DIREITOS  
  
  
  
  

5.48. O(a) senhor(a) sabe quais são as suas obrigações como 
cliente destes serviços? 

CONHOBRI  

(1) Sim  
(2) Não. Passe para a questão 5.1.  
  

5.49. Cite algumas dessas obrigações. OBRIG  
  
  
  
  
  
6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

   
6.50. O que o(a) senhor(a) esperava quando procurou o 

tratamento neste serviço?  
QUALEXP  

   
  
  
  
  
  
  
6.51. O que o(a) senhor(a) esperava esta sendo realizado? EXPATEND  

(1) Sim  
(2) Não  
(3) Em parte  
  

6.52. Qual o seu nível de satisfação em relação ao atendimento  
fisioterapêutico? 

SATASSPC  

(1) Muito satisfeito  
(2) Satisfeito  
(3) Pouco satisfeito (mais ou menos satisfeito)  
(4) Insatisfeito  
(5) Muito insatisfeito  
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6.53. Qual o seu nível de satisfação em relação aos resultados da 
fisioterapia para o seu problema? 

SATRESPC  

(1) Muito satisfeito  
(2) Satisfeito  
(3) Pouco satisfeito (mais ou menos satisfeito)  
(4) Insatisfeito  
(5) Muito insatisfeito  
  

6.54. O que o(a) senhor(a) mais gosta neste serviço? GOSTAPC  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.55. O que não lhe agrada neste serviço? (Quais os defeitos?) NGOSTAPC  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
6.56. O que lhe agradaria receber do(a) fisioterapeuta e não está 

recebendo?  
NRECEBFT  

  
  
  
  
  
  
6.57. Se o(a) senhor(a) fosse o(a) chefe da fisioterapia, o que 

faria para melhorar o serviço? 
SUGESPAC  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 105

ANEXO 
 
 

Quadro 2 – Dimensionamento de equipamentos por ambiente da Fisioterapia. 
Equipamento Qtd. Classe Equipamento Qtd. Classe

SETOR DE TERMOTERAPIA 
Forno de Bier 1 A Hidrocollator1 1 B 
Infravermelho, aparelho 1 A Bolsa de aplicação de calor 1 B 
Ultravioleta, aparelho 1 A Mesa para exame/tratamento 1 B 
Diatermia, ondas curtas 1 A Escada de dois degraus 1 B 
Diatermia, ultra-som 1 A Cadeira 4 B 
Banho de parafina1 1 A Cesto para papéis 1 C 
Microondas, aparelho1 1 A Quadro de avisos 1 C 
Almofada térmica, elétrica1 1 B    
SETOR DE ELETROTERAPIA 
Corrente galvânica e farádica, aparelho 1 A Mesa para equipamentos 1 B 
Corrente de baixa freqüência1 1 A Cadeira 1 C 
Mesa para exame/tratamento 1 B Cesto para papéis 1 C 
Escada de dois degraus 1 B    
SETOR DE CINESIOTERAPIA/MECANOTERAPIA 
Tração cervical mecânica 1 A Barra paralela, para adulto1 1 A 
Polias, jogo de 1 A Mesa ortostática1 1 A 
Bonet, aparelho de 1 A Barra de Ling1 1 A 
Escada de ombro (escapular) 1 A Mesa plástica para exercício manual 1 B 
Bicicleta de exercício, adulto 1 A Muletas canadenses, jogo (PMG) ¤ B 
Roda de ombro 1 A Muleta tipo axilar para adulto 1 B 
Halteres, jogo de 1 A Muleta tipo axilar para criança 1 B 
Rolo de punho 1 A Barra paralela para criança 1 B 
Bota de Delorme 1 A Estimulador tátil 1 B 
Mesa de Kanavel 1 A Exercitador de mãos, molas removíveis 1 B 
Dinamômetro 1 A Exercitador de pés e tornozelo 1 B 
Balança de mola espiralada, portátil 1 A Escada de exercício, de canto 1 B 
Peso de ferro para bota de Delorme 1 A Rotor de punho e pé ¤ B 
Tração cervical intermitente elétrica2 1 A Rampa com degraus1 1 B 
Tração lombar e cervical com forno2 1 A Patins para exercício1 1 B 
Tração lombar e cervical1 1 A Cadeira de rodas1 1 B 
Bicicleta fixa, exercícios/infantil1 1 A Massageador terapêutico1 1 B 
Escada para exercício de dedos1 ¤ A Prono-supinador, par1 ¤ C 
Bobath, bolas, jogo 1 A tatame 1 C 
Bobath, rolos, jogo 1 A Nebulizador 1 C 
Tábua de quadríceps 1 A Estimulador respiração 1 C 
Podoscópio 1 A Cadeira ¤ C 
Espelho de postura1 1 A Cesto para papeis 1 C 
Andadeira para adulto e criança1 1 A Elevador para paciente, mecânico2 1 C 
SETOR DE HIDROTERAPIA 
Turbilhão para MMSS e/ou MMII 1 A Tanque de Hubbard para criança1 1 A 
Tanque de Hubbard para adulto1 1 A Cadeira para turbilhão 1 A 
1 para hospitais de grande porte                    2 para hospitais universitários   
¤ de acordo com o número de pacientes 
Fonte: BRASIL., 1994. 
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Resumo 
O estudo avalia a influência da estrutura na satisfação dos resultados da assistência 
fisioterapêutica na Unidade de Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Polícia 
Militar em Fortaleza-CE, sob a óptica dos usuários. O inquérito foi constituído por um 
questionário agrupado em três aspectos: perfil sociodemográfico e nosológico; 
características gerais do serviço e satisfação do usuário. O instrumento foi aplicado 
aos 172 usuários presentes na Instituição entre setembro a novembro de 2002. Os 
dados coletados foram analisados através do software EPI INFO versão 6.04b, 
aplicando a razão de proporção e a prova do qui-quadrado, com o nível de 
significância de 5%.  Sob a óptica dos usuários, os dados desta pesquisa parecem 
apontar para uma assistência fisioterapêutica satisfatória apesar da deficiência em 
alguns itens de estrutura. Os fatores que se mostraram associados com a satisfação 
do atendimento fisioterapêutico foram: a faixa etária (p=0.00019); a quantidade de 
equipamentos (p=0.02117) e a conservação dos equipamentos (p=0.00017). 
Observa-se que a satisfação da assistência fisioterapêutica, neste estudo, também 
depende das condições objetivas para o funcionamento da Unidade. Não basta a 
satisfação individual, pois é necessária também condições materiais de excelência 
para que os serviços prestem um atendimento de qualidade. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia (Especialidade). Satisfação do usuário. Qualidade dos 
cuidados de saúde. 

 

Abstract 
The study evaluates the influence of structure on satisfaction with the results of 
physiotherapeutic at the Unit of Physical Medicine and Rehabilitation from the Military 
Police’ Hospital in Fortaleza-CE, under the point of view of the users. The inquiry 

                                                 
* Baseado em dissertação intitulada “Avaliação da assistência fisioterapêutica sob a óptica do 
usuário”. Apresentada ao Mestrado em Saúde Pública do Departamento de Saúde Comunitária da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará-UFC. 
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consisted of a questionnaire classified into three aspects: socio-demographic and 
nosological profile, general characteristics of service and user’s satisfaction. The 
questionnaire was applied to the 172 users present at the institutions between 
September and November, 2002. The data collected were analyzed through the EPI 
INFO software, version 6.04b, by applying the proportion ratio and the test of the , 
with the level of significance of 5%. Under the point of view of the users, the data of 
this research seem to indicate a satisfactory physiotherapeutic in spite of the 
shortcomings in some structure items. The factors that revealed themselves as 
related to the satisfaction with the physiotherapeutic assistance were: the age group 
(p=0.00019); the amount of equipment (p=0.02117); and the conservation of the 
equipment (p=0.00017). We note that satisfaction with physiotherapeutic assistance 
in this study also depends on the objective conditions for the working of the unity. 
Just individual satisfaction is not enough, because there must also be material 
conditions of excellence so that the services offer quality assistance. 

2χ

 
Key words: Physical Therapy (Specialty). Consumer satisfaction. Quality of health 
care. 

 

Resumen 
El estudio evalúa la influencia de la estructura en la satisfacción de resultados en la 
asistencia fisioterapéutica en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del 
Hospital de la Policía Militar de Fortaleza (CE) según la óptica de los usuarios. La 
inquisición se hizo por una encuesta que enfocaba tres aspectos: perfil 
sociodemográfico y nosológico; características generales del servicio y satisfacción 
del usuario. Este trabajo se aplicó a los 172 usuarios presentes en la Institución 
entre los meses de septiembre a noviembre de 2002. Los datos colectados se 
analizaron a través del software EP/INFO versión 6.04b, aplicando la razón de 
proporción y la prueba del qui-cuadrado, con nivel de significancia de 5%. De 
acuerdo con la óptica de los usuarios los datos de esta investigación parecen 
señalar una asistencia fisioterapéutica satisfactoria a pesar de la deficiencia de 
algunos puntos de la estructura. Los factores que se asociaron con la satisfacción 
del atendimiento fisioterapéutico fueron: la faja etaria (p=0,00019); la cantidad de 
equipamentos (p=0,02117) y el estado de conservación de los mismos (p=0,00017). 
En este estudio se ha observado que el grado de satisfacción con la asistencia 
fisioterapéutica depende también de las condiciones objetivas para el 
funcionamiento de la Unidad. Pues no basta la satisfacción individual sino que son 
necesarias también condiciones de excelencia para que los servicios presten 
atendimiento de calidad. 
 
Palabra clave: Terapia Física (Especialidad). Satisfaccion de los consumidores. 
Calidad de la atencion de salud. 

 
 

Introdução 
Para que o Serviço de Fisioterapia possa funcionar, este deverá ser 

registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, 

de sua jurisdição, de acordo com a Lei n.º 6.316 [1] , Resolução COFFITO-37 [2], 
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Resolução COFFITO-80 [3] e Resolução COFFITO-139 [4]. 

Estes serviços devem seguir normas e padrões de construção regidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, 

através da Resolução RDC n.º 50 de 21 de fevereiro de 2002 [5], que estabelece os 

critérios técnicos para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS); assim como 

devem ser projetados de acordo com a NBR 9050 [6], norma que fixa os padrões e 

critérios, visando a propiciar às pessoas portadoras de deficiências condições 

adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às edificações, espaço, mobiliário 

e equipamentos urbanos. 

Quanto aos equipamentos estabelecidos para o serviço de Fisioterapia, o 

Ministério da Saúde [7] considerará apto a operar quando existirem todos os 

equipamentos classe A, 70% e 30%, respectivamente, dos equipamentos classe B e 

C, com distribuição uniforme. 

A Fisioterapia, como todas as outras profissões da área da saúde no 

Brasil, vem se preocupando em ampliar seu objeto de trabalho assumindo a 

“responsabilidade básica” de participar, não só do tratamento e recuperação da 

saúde, como também da promoção da saúde individual e coletiva (aspectos estes 

previstos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na 

Resolução COFFITO 10 [8]) e da progressiva caracterização do que seja 

considerado um sistema de saúde desejável, economicamente acessível ao País e 

voltado para a valorização do homem. Nesta perspectiva, pela busca da melhoria na 

atenção à saúde, a avaliação constitui-se um passo indispensável [9].  

O esforço mais bem-sucedido de classificação das abordagens para a 

avaliação em saúde, e o mais utilizado em todo o mundo, foi proposto por 

Donabedian na década de 1960 [9, 10].  

Donabedian [11] utiliza três categorias de análise, denominadas de 

estrutura, processo e resultado: 

− a “estrutura” diz respeito aos recursos existentes para a execução da assistência à 

saúde; 

− “processo” engloba as atividades ou os procedimentos empregados pelos 

profissionais de saúde para transformar os recursos em resultados; 

− os “resultados” são representados pelo grau de satisfação e pelas respostas ou 

mudanças verificadas nos pacientes e o grau de satisfação dos profissionais de 
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saúde. 

Apesar do fato de uma boa estrutura não garantir resultado favorável e 

estar claramente afastada dos resultados, a avaliação estrutural é mais simples e 

menos custosa em confronto com as de processo e resultado [10] e “pode prevenir 

contra a deterioração de qualidade que poderia ocorrer caso não houvesse padrões 

mínimos ou outras proteções estruturais” [12]. 

Reconhecendo a crescente importância e legitimidade da perspectiva 

avaliativa dos usuários sobre a qualidade da atenção, este estudo buscou avaliar a 

influencia da estrutura na satisfação da assistência fisioterapêutica na Unidade de 

Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Polícia Militar, sob a óptica dos 

usuários. 

Para alcançar este objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: analisar a estrutura de prestação de serviço para avaliar a atenção 

fisioterapêutica; avaliar o nível de satisfação quanto ao atendimento fisioterapêutico 

e identificar os fatores significantes na inter-relação da satisfação do atendimento 

fisioterapêutico com as variáveis dos aspectos de estrutura. 

 

Material e métodos 
Tratou-se de um estudo observacional transversal, do tipo inquérito em 

serviço, baseado em questões que permitiram qualificar e quantificar diversos 

aspectos da assistência fisioterapêutica, sob a óptica de sua clientela. 

A pesquisa se desenvolveu na Unidade de Medicina Física e Reabilitação 

do Hospital da Polícia Militar do Ceará – HPM, instituição estadual de médio porte 

credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), localizado em Fortaleza. Esta 

Unidade conta, atualmente, com a participação de uma equipe multiprofissional da 

qual fazem parte assistentes sociais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.  

No serviço de Fisioterapia desta unidade estão lotados 22 servidores 

fisioterapeutas, distribuídos da seguinte forma: 10 fisioterapeutas no período da 

manhã, 10 à tarde e 2 que se distribuem nestes dois períodos. No momento desta 

pesquisa, 2 fisioterapeutas estavam licenciados de suas atividades. 

Segundo dados fornecidos pela coordenadora do serviço de Fisioterapia, 

em 2002, foram atendidos 932 usuários e realizados 120.538 procedimentos 

fisioterapêuticos. 

A população investigada foi constituída pelos usuários em tratamento, 
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femininos e masculinos, que haviam recebido no mínimo cinco atendimentos e com 

idade superior a 12 (doze) anos. 

Acreditamos que esse período de tempo mínimo de atendimento se fez 

necessário para o usuário poder expressar uma visão crítica do objeto em estudo. 

Quanto à idade, ressaltamos esse requisito, uma vez que, geralmente, só a partir 

dos doze anos é que as crianças têm condições de formular um raciocínio hipotético-

dedutivo, permitindo-lhes exprimir juízo de valor [13]. 

Foram excluídos deste estudo os usuários menores de 12 anos e os que 

não podiam responder o questionário, pois a pesquisa buscou conhecer as 

percepções e satisfações com o atendimento fisioterapêutico, aspectos estes que só 

podem ser manifestados pelo próprio indivíduo. 

O estudo seguiu em conformidade com a Resolução CNS 196/96 sobre 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos [14] do Código de Ética do Fisioterapeuta [8]. 

A coleta teve duração de três meses, de setembro a novembro de 2002, e 

foi realizada pela pesquisadora e por 5 (cinco) alunas da graduação de Fisioterapia 

da Universidade de Fortaleza-UNIFOR, que receberam treinamento para a 

realização das entrevistas. Foram contatados os 175 usuários contando mais de 12 

anos presentes à unidade durante o período da pesquisa. Destes, três usuários 

foram excluídos: dois porque se recusaram a assinar o termo de consentimento, 

apesar de concordarem em responder o questionário e um porque não podia falar 

em conseqüência da seqüela de sua patologia. 

O inquérito foi constituído por um questionário, com questões abertas e 

fechadas, agrupadas em três aspectos: perfil sociodemográfico e nosológico; 

características gerais do serviço e satisfação do usuário.  

Os dados coletados foram digitados e analisados através da Estatística 

descritiva por meio do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies), 

versão 10.0. 

Uma análise inferencial do tipo univariada foi realizada, considerando 

como variável-desfecho a satisfação com o atendimento fisioterapêutico. Para tanto, 

utilizamos o software EPI INFO, versão 6.04b, aplicando a análise de variância e a 

prova do qui-quadrado, com o nível de significância de 5%. 

Na análise estatística, as variáveis medidas através da escala Likert [15], 

como, por exemplo, muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim, foram agrupadas 

em duas categorias. Consideramos como “bom” os dois primeiros níveis de 



 111

satisfação e como “ruim” os outros 3 (três) últimos níveis. 

 

Resultados e discussão 
Perfil Sociodemográfico e Nosológico 

A idade dos participantes variou de 12 a 80 anos, apresentando média de 

42,7 anos, desvio-padrão de 17,2 anos. A maioria dos usuários (70,9%) situou-se 

entre 18 e 59 anos, consideradas idades economicamente produtivas. Com relação 

à ocupação dos usuários, 40,7% eram militares (na ativa ou na reserva), 27,9% não 

exerciam atividade remunerada (estudante e dona de casa) ou estavam 

desempregados, 10,5% eram aposentados/pensionistas, 10,5% realizavam serviços 

diversos não especializados, 8,1% exerciam atividades de nível médio (técnicos e 

auxiliares de diversas áreas) e somente 2,3% desenvolviam atividade de nível 

superior. O conjunto dos dados revela o predomínio de militares e há baixa 

concentração de civis economicamente ativos. 

No tocante ao sexo, 59,3% eram do sexo masculino e 40,7% do feminino. 

Esta freqüência entre os sexos decorre provavelmente da maior quantidade de 

militares que, em Fortaleza, é constituída na sua maioria, de homens. Entre os civis, 

o predomínio é do sexo feminino.  

A maioria dos usuários (66,9%) atendidos nesta unidade tem um bom 

nível de escolaridade, considerando do ensino médio ao superior. Este dado, já 

esperado, provavelmente está ligado ao fato de que é necessário para ser militar ter 

no mínimo o nível fundamental completo, pois o serviço atende preferencialmente 

aos militares. 

No conjunto dos usuários, observa-se que 44,8% apresentavam 

diagnóstico primário traumatológico, sendo que 0,6% destes estava associado ao 

pneumológico; 16,9% tinham diagnóstico classificados na ortopédia, 18% na 

reumatológia, 14,5% na neurológia e 5,8% com diagnóstico cinesiológico funcional 

decorrente de cirurgias. 

Avaliação de Estrutura 

A maioria dos usuários (95,9%) sentia-se confortável na Instituição, 2,9% 

desconfortáveis e 1,2% mais ou menos confortável. Para os 49 usuários que tinham 

acompanhantes, 79,6% consideravam a acomodação para o acompanhante 

confortável, 16,3% referiram como desconfortável e 4,1% mais ou menos 

confortável. De um modo geral, para os entrevistados, as instalações físicas do 
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Serviço foram consideradas confortáveis. 

No que se refere às condições de limpeza da clínica, 94,2% dos usuários 

relataram que a Instituição era limpa; 4,1% como parcialmente limpa e 1,7% a 

considerou “suja”. Quanto à higiene dos recursos materiais (roupas e 

equipamentos), 98,3% classificaram como sempre limpos e 1,7% como “nem 

sempre limpos”. Na visão da maioria dos usuários, quanto aos aspectos ora 

relatados, a Instituição foi considerada adequada. 

Interrogados sobre a existência de algum obstáculo físico que impedisse 

ou pelo menos dificultasse a sua locomoção na Instituição, 94,8% responderam de 

forma negativa e somente 5,2% de forma positiva.  

Os obstáculos/espaços não funcionais referidos pelos nove usuários 

foram: o banheiro, o estacionamento e o degrau na entrada do ginásio (Tabela 1). 

TABELA 1 – Obstáculos/espaços físicos que impediam ou dificultavam à 
locomoção do usuário no Serviço de Fisioterapia do HPM-Fortaleza, em 
2002. 
OBSTÁCULO/ESPAÇO n % 
O banheiro 3 33,4 
O banheiro e o estacionamento 2 22,2 
O estacionamento e o degrau na entrada do ginásio 2 22,2 
O degrau na entrada do ginásio 2 22,2 
Total 9 100,0 
 

Nenhum dos obstáculos/espaços referidos segue os preceitos do 

desenho universal fixado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050 

[6].  

Segundo Marques [16], toda área física destinada a atender os pacientes 

deve levar em conta uma parcela dos usuários que pode ter dificuldades de 

locomoção, justificando a criação de um serviço adequado para evitar acidentes. 

Para Muniz e Teixeira [17], a clinica de Fisioterapia deve constituir-se 

como modelo, buscando as melhores condições de uso, segurança, bem-estar e 

acesso de acordo com a norma NBR 9050 [6]. 

Quanto aos equipamentos, Vuori [12] relata que existem estudos 

demonstrando alguma correlação entre a quantidade/disponibilidade destes e o 

resultado dos cuidados de saúde, portanto, constitui um aspecto que deve ser 

observado. 

Neste estudo, a relação quantidade de equipamentos necessária frente à 
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demanda foi analisada indiretamente, interrogando os usuários quanto à freqüência 

com que tinham de esperar pelo equipamento durante o tratamento. 

Dentre os 170 usuários que utilizavam equipamentos durante o 

tratamento (Tabela 2), 52,9% informaram esperar a disponibilidade de algum 

equipamento eletroterapêutico, termoterapêutico ou fototerapêutico e 47,1% não 

relataram esse problema.  

TABELA 2 – Indisponibilidade do equipamento durante o 
tratamento fisioterápico dos usuários da Unidade do HPM-
Fortaleza 2002. 
INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO n % 
Sim, freqüentemente 31 18,2 
Às vezes 59 34,7 
Não 80 47,1 
Total 170 100,0 

 

De acordo com a relação de equipamentos estabelecidos para o Serviço 

de Fisioterapia pelo Ministério da Saúde [7], a Unidade em estudo não dispõe de 

todos os equipamentos classe A (indispensável) e do percentual mínimo de 70% de 

equipamentos classe B (necessário) distribuídos uniformemente, apesar de existirem 

equipamentos classe C (recomendável) em percentual superior ao mínimo 

recomendado e dispor de equipamentos mais modernos que não estão listados 

neste documento. Entretanto, devemos considerar que este documento é de 1994, 

não estando mais condizente com o atual avanço tecnológico-científico que se 

encontra a Fisioterapia, além do que não estipula uma proporção mínima de 

equipamentos adequada a uma determinada demanda.  

A partir desses dados, observa-se que a relação oferta/demanda de 

alguns equipamentos não foi suficiente. 

TABELA 3 – Nível de conservação dos equipamentos de 
Fisioterapia percebidos pelos usuários da Unidade do HPM, 
Fortaleza, 2002. 
NÍVEL DE CONSERVAÇÃO n % 
Muito bom 13 7,6 
Bom 101 59,4 
Regular 46 27,1 
Ruim 6 3,5 
Muito ruim 4 2,4 
Total 170 100,0 

 

Outro aspecto da estrutura pesquisado foi à conservação dos 
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equipamentos (Tabela 3). Verificamos que 67,0% dos entrevistados a consideraram 

satisfatória. Entretanto, 33,0% dos usuários a consideram insatisfatória. Esta é um 

achado preocupante porque possivelmente poderá estar comprometendo a 

assistência fisioterapêutica. 

Conforme Marques [16], a conservação dos equipamentos é um aspecto 

que deve ser destacado. Para esse pesquisador, a facilidade no reparo ou ainda a 

rápida reposição do equipamento é importante para não comprometer a assistência 

à saúde. 

Avaliação de Resultados 

Para Vuori [18], o cuidado não pode ser de alta qualidade, a menos que o 

paciente esteja satisfeito. Donabedian [19] vai além, quando escreve que a 

satisfação do paciente pode ser considerada um elemento do status de saúde por si 

próprio. 

Hopkins [20] traz a satisfação como uma dimensão importante do 

desfecho do atendimento. Conforme este pesquisador, um paciente satisfeito tem 

mais probabilidade de participar e seguir o aconselhamento de tratamento. 

Com base nestas discussões, a variável “satisfação com o atendimento 

fisioterapêutico” foi analisada em relação à freqüência do grau de satisfação entre os 

usuários e depois em relação ao perfil sociodemográfico e nosológico e às variáveis 

dos aspectos de estrutura, para identificar os fatores significantes para a satisfação 

do atendimento fisioterapêutico do Serviço em estudo. 

Entre os entrevistados, a maioria estava satisfeita com o atendimento 

fisioterapêutico, sendo que 41,3% estavam muito satisfeitos e 48,3% satisfeitos; 

somente 10,5% encontravam-se pouco satisfeitos (Tabela 4). Como se pôde 

observar, não foi relatado nenhum grau de insatisfação por completo. 

TABELA 4 – Nível de satisfação dos usuários do Serviço de 
Fisioterapia do HPM em relação ao atendimento fisioterapêutico, em 
2002. 
SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO n % 
Muito satisfeito 71 41,3 
Satisfeito 83 48,3 
Pouco satisfeito 18 10,5 
Insatisfeito - - 
Muito insatisfeito - - 
Total 172 100,0 

 

Na análise univariada, vários fatores mostraram-se associados 
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significantemente (p<0,05) à satisfação do atendimento fisioterapêutico (Tabela 5).  

TABELA 5 – Fatores associados à satisfação com o atendimento fisioterapêutico, HPM-
Fortaleza, em 2002. 

SATISFAÇÃO 
       Sim          Não 

TOTAL VARIÁVEIS 
n % n % n % 

p valor 

Faixa etária   
12 a 17 anos 8 66,7 4 33,3 12 100,0 0.00019
18 a 39 anos 65 85,5 11 14,5 76 100,0 
40 a 59 anos 44 95,7 2 4,3 46 100,0 
60 anos ou mais 37 97,4 1 2,6 38 100,0 
Suficiente quantidade de 
equipamentos   

Sim 77 96,3 3 3,8 80 100,0 0.02117
Não 76 84,4 14 15,6 90 100,0 
Conservação dos equipamentos   
Boa 110 96,5 4 3,5 114 100,0 0.00017
Ruim 43 76,8 13 23,2 56 100,0 

 

Os fatores que se mostraram associados à satisfação do atendimento 

fisioterapêutico (Tabela 5) foram: a faixa etária (p=0.00019), a quantidade de 

equipamentos (p=0.02117) e a conservação dos equipamentos (p=0.00017). 

Neste estudo, encontramos maior satisfação associada com o aumento 

da idade (p=0.00019). Esta associação também foi encontrada por Retamal 

González, Monge Jodra [21] e Esteban de La Rosa [22].  

Este dado, segundo Williams [23], pode ser esperado, pois a função 

passiva tradicionalmente predomina entre os idosos, em oposição às funções de 

proteção ao consumidor mais orientado entre gerações mais jovens. 

Com relação aos equipamentos do Serviço, a maioria dos indivíduos que 

estavam satisfeitos considerava suficiente a quantidade dos equipamentos 

(p=0.02117) e os acharam bem conservados (p=0.00017), no que diz respeito à 

manutenção.  Além da associação com a satisfação do atendimento investigada 

nesta pesquisa, outros pesquisadores encontraram relação com o resultado do 

cuidado de saúde [18], de modo que sugerimos à coordenação do Serviço identificar 

quais tipos de equipamentos não suprem a demanda, para melhorar a prestação do 

atendimento e resultado fisioterapêutico.  

 

Conclusões 
Analisando a estrutura de prestação de serviço para avaliar a atenção 

fisioterapêutica, foram considerados os seguintes aspectos: 
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− Percepção do espaço físico: para os indivíduos estudados, o Serviço possuía 

espaço físico adequado e limpo, embora o Serviço não atenda ao desenho 

universal preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas [6]. 

Provavelmente, esse aspecto não foi significante na visão do usuário porque, no 

momento da pesquisa, havia reduzido número de usuários portadores de 

deficiência física com dificuldade de locomoção. Entretanto, deve ser 

considerado, pois o Serviço de Fisioterapia tem que estar preparado para atender 

a usuários com todos os tipos de patologias e deficiências. 

− Equipamentos da Unidade: apesar de ter sido considerado bem conservado pela 

maioria dos entrevistados, foi o único aspecto do estudo que apresentou o último 

nível de insatisfação (muito ruim), portanto é um aspecto que deve ser mais bem 

observado pela direção e pelo responsável técnico do Serviço. Quanto a relação 

quantidade de equipamentos necessária frente à demanda foi apreciado como 

insuficiente pela maioria dos entrevistados. Ao comparar a relação de 

equipamentos da Unidade com a estabelecida pelo Ministério da Saúde [7], este 

aspecto foi confirmado, embora se deva considerar a época em que esse 

documento foi editado. Neste estudo, não foram observados quais equipamentos 

não suprem a demanda, devendo ser motivo de uma avaliação específica junto 

aos profissionais. 

Avaliando o nível de satisfação quanto ao atendimento, a maioria dos 

usuários relatou que estava muito satisfeita ou satisfeita com o Serviço.  

Os fatores significantes identificados na inter-relação da satisfação dos 

usuários foram: a faixa etária; a quantidade de equipamentos e a conservação dos 

equipamentos.  

Observa-se que a satisfação da assistência fisioterapêutica, neste estudo, 

depende das condições objetivas para o funcionamento da Unidade. Não basta a 

satisfação individual, pois é necessária também condições materiais de excelência 

para que os serviços prestem um atendimento de qualidade. 
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