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RESUMO 
 

 A satisfação do paciente tem fundamental importância como medida da qualidade da 

atenção, por proporcionar informação sobre o êxito do provedor em alcançar os valores 

e expectativas do paciente. O propósito deste estudo foi traduzir para a língua 

portuguesa e adequar culturalmente à população brasileira, o instrumento de medida da 

satisfação do paciente com a fisioterapia, proposto por Goldstein et al., cujas medidas 

psicométricas já foram testadas e demonstradas anteriormente.  A amostra foi 

composta por 279 pacientes que realizavam tratamento fisioterapêutico em 39 clínicas 

pertencentes à rede privada de saúde do município de Natal/RN. Para a tradução foi 

utilizada a técnica de retrotradução e, associada a esta, utilizamos o método bilíngüe. A 

confiabilidade e validade para a versão brasileira do instrumento foram medidas. A 

análise da confiabilidade, calculada através do Coeficiente alfa de Cronbach (α= .92), 

demonstrou que as medidas obtidas com o instrumento apresentam elevada 

consistência interna. Nossos resultados demonstraram que, os aspectos relativos à 

interação paciente-terapeuta, são os mais importantes preditores da satisfação, 

seguidos daqueles referentes à cortesia, privacidade e aspectos práticos como a 

eficiência da clínica no processo de admissão, determinação do horário da consulta e 

tempo de espera.   Itens que questionam aspectos como localização e estacionamento 

não medem o construto satisfação na mesma proporção que as outras questões, e 

podem subestimar a confiabilidade do instrumento. Este estudo ao traduzir, adequar 

para a população brasileira e validar um instrumento de medida da satisfação do 

paciente com a fisioterapia tornou-o um parâmetro útil e disponível. 

Palavras-chaves: Satisfação do paciente, Fisioterapia, Confiabilidade, Validade, 

Tradução. 

 



ABSTRACT 
 
 

 The measurement of patient satisfaction can provide information about the success of 

the care provider in reaching the values and meeting the expectations of the patient. 

The purpose of this study was to translate into the Portuguese language and to culturally 

customize to the Brazilian population the instrument to measure patient satisfaction with 

physical therapy elaborated by Goldstein et al. The study sample was made up of 279 

patients who were undergoing physical therapy treatment at 39 different private clinics in 

a middle-sized town in northeastern Brazil. For the translation of the survey instrument, 

the back-translation technique was employed, in association with the bilingual method. 

The reliability and validity of the Brazilian version of the instrument were both assessed. 

Reliability analysis, carried out with the computation of Cronbach alpha coefficients, 

showed that the measures obtained with the instrument have a high degree of internal 

consistency. The aspects dealing with the patient–therapist relationship are the most 

important predictors of satisfaction, followed by those dealing with courtesy, privacy, and 

practical aspects such as efficiency of the facility in the patient admissions process, 

setting up of appointments, and waiting time in waiting room. Items dealing with aspects 

such as location of the facility and availability of parking facilities may underestimate the 

reliability of the instrument.  This study translated, culturally customized, and validated 

an instrument to measure patient satisfaction with physical therapy originally developed 

in English. By so doing, this study has made this instrument available to the Brazilian 

society, and it has rendered it a useful parameter that can be utilized in our country in 

the field of physical therapy.  

Key words: Patient satisfaction, Physical therapy, Reliability, Validity, Translation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 A satisfação do paciente tem fundamental importância como medida da 

qualidade da assistência que lhe foi prestada, por proporcionar informação sobre o 

êxito do provedor em alcançar os valores e expectativas do paciente (1). A expectativa 

do paciente é considerada um dos maiores determinantes da satisfação (2).  Diversos 

autores concordam que o paciente traz, para qualquer processo de avaliação, um 

conjunto de expectativas que são derivadas de crenças sobre a situação ideal que 

influenciam no seu grau de satisfação (3-5). Estas crenças podem ainda estar, 

associadas às características pessoais como idade, sexo, etnia, conhecimentos 

pessoais e experiências anteriores (6).   

Tem sido possível observar que a satisfação dos usuários de serviços de saúde 

vem sendo cada vez mais enfocada como um indicador da qualidade da atenção (7).  

Embora a qualidade da assistência continue sendo uma grande preocupação na 

saúde, o principal foco de pesquisas ainda tem sido na qualidade técnica das 

especialidades clínicas e não nos aspectos da satisfação do paciente e de sua opinião 

(8).

A qualidade não deve ser considerada como algo estanque, mas como fruto de 

planejamento de ações que levem em conta o ponto de vista dos usuários de serviços 

de saúde, sendo a satisfação do cliente, uma das formas de avaliação dos resultados 

obtidos, que permite a análise de questões relativas à estrutura e ao processo de 

cuidado da saúde (9). 

 Ao referir-se à qualidade da assistência prestada ao paciente, é possível 

constatar que ela tem assumido diversos significados, dependendo do contexto 
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compreendido. É consenso, porém, que ao desejar incrementos na sua melhoria, o 

ponto crucial é a avaliação (10). Segundo Santos, a qualidade do cuidado significa a 

melhor forma para atender às condições do paciente, mediante os cuidados prestados 

a ele, levando-se em conta os objetivos, as estratégias e os recursos disponíveis 

(11,12). 

 Muitas destas estratégias para a melhoria dos serviços de saúde estão 

baseadas na satisfação dos usuários. Observar e conhecer o comportamento e a 

opinião dos usuários acerca da assistência recebida é fundamental para a 

compreensão e a melhoria da organização do serviço e ambiente clínico (13).  

É pertinente comentar que para avaliar a satisfação dos pacientes as pesquisas 

requerem a utilização de instrumentos desenvolvidos para este propósito e de acordo 

com Bunchaft & Cavas (2002) a utilização de instrumentos de medida em situações 

práticas requer a satisfação de pelo menos dois requisitos básicos: deve fornecer 

medidas confiáveis e válidas (14). Uma medida confiável é aquela que é previsível – 

há pouca variabilidade e parte do princípio de que o método é adequado (15). Assim 

os vários itens de um instrumento devem apresentar um mesmo comportamento 

quando forem testados (15,16). Um instrumento também é considerado válido quando 

mede exatamente o que se pretende medir (14,15,16).  Para avaliar a validade das 

medidas obtidas com um instrumento a Associação Americana de Psicologia 

recomenda um conjunto de validações. Devem ser testadas as validades de conteúdo, 

simultânea e de construto (14).  

Nos últimos anos a satisfação do paciente tem sido conceituada como um 

fenômeno multidimensional. Desta forma, observou-se que este pode estar satisfeito 

com vários aspectos da assistência e, simultaneamente, insatisfeito com outros 
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aspectos. Numerosas dimensões de satisfação, também denominadas domínios, têm 

sido identificadas na literatura. Entre aquelas que muitas vezes são mencionadas, 

incluem-se: a conduta profissional (competência técnica, personalidade), 

acessibilidade, conveniência, custos e a estrutura física (18).   

 Goldstein et al. (2000) comentaram que recentes pesquisas têm indicado que é 

pouco o conhecimento sobre quais informações são mais importantes para os 

consumidores quando esses fazem a opção pelo serviço que lhe é adequado. 

Diferentes tipos de consumidores têm diferentes necessidades (8). Nelson (1990) 

descreveu parâmetros da satisfação num estudo de 18 institutos de assistência à 

saúde, onde combinou questões indicadoras de qualidade. Baseado neste arcabouço 

ele concluiu que o acesso, a administração técnica, o manejo clínico, o manejo 

interpessoal, e a continuidade da assistência, podem ser os domínios que definem a 

satisfação do paciente; descritos abaixo no quadro 1 (19). 

 
Quadro 1 - Domínios da satisfação do paciente 

   
    1. Acesso: .Localização física fácil, horário de funcionamento,.acesso telefônico, tempo de 

                        permanência na sala de espera 
  2. Administração: .Comodidades, estacionamento,formas de pagamento,garantia da qualidade 

                            do programa. 
3. Manejo Clínico: Experiência profissional do fisioterapeuta e  pessoal de apoio explicações 

                                   dadas sobre a assistência.  
   4. Manejo Interpessoal: Reações às queixas e sugestões, cordialidade do fisioterapeuta e  dos 

                                           Membros de apoio, tempo destinado ao paciente, respeito pela priva- 
                                           cidade   do paciente. 
5. Continuidade da Assistência: Intenção de permanecer naquele serviço, conhecimento que 

                                                    o fisioterapeuta tem da história do paciente,recomendação 
                                                    do fisioterapeuta para outros pacientes,satisfação geral  com  
                                                    a intervenção (estes 2 últimos itens inferem que o paci- 
                                                    ente continuará a assistência com o mesmo fisioterapeuta).  

 

Fonte: Nelson apud Goldstein et al. (2000). The development of an instrument to measure satisfaction 

with physical therapy. Physicaltherapy. 80(9).  
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Diversos autores recomendam o uso de medidas multidimensionais, por 

conseguinte a dúvida surge sobre quais são as variáveis precisas para avaliar a 

satisfação do paciente adequadamente. Se uma medida não inclui todas as variáveis 

pertinentes, informações podem ser perdidas, considerando que muitas variáveis 

podem prover informações irrelevantes e/ou enganosas (20). 

Donabedian (1986) propôs estratégias direcionadas à mensuração do alcance 

dos padrões estabelecidos para as áreas de estrutura, processo e resultado. 

Entendendo como estrutura o ambiente em que se desenvolve a assistência e os 

equipamentos utilizados. Compreendendo como processo, a dinâmica da assistência 

ao paciente, ou seja, o que fazem os profissionais da saúde do ponto de vista técnico 

na conduta da atenção e, por fim, a mensuração dos resultados da atenção ao 

paciente. O autor considera a avaliação da estrutura capaz de orientar apenas 

grandes tendências, no sentido de que uma boa estrutura poderia sugerir a 

probabilidade, mas não a garantia, de um desempenho de qualidade nas áreas de 

processo e resultado. Salienta que, embora a avaliação de resultados possa ser mais 

motivadora por delinear um perfil final, a prestação de serviços em saúde é 

constituída, essencialmente, pelo processo que busca a melhoria do desempenho em 

suas instituições (21). 

 Vários questionários existem para medir a satisfação com hospitalizações, 

visitas médicas ou assistência recebida de uma seguradora de saúde. A Fisioterapia 

tem características que podem influir na satisfação do paciente. A intervenção, 

freqüentemente, demanda muito mais tempo que uma visita clínica rotineira, envolve 

contato físico e a terapia, normalmente, requer a participação ativa do paciente. 
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Portanto, um instrumento de avaliação da satisfação do paciente destinado à visitas 

médicas não é adequado para a fisioterapia (20,22). 

 Em estudo realizado com 129 pacientes com fibrose cística Oerman et al. 

(2000) desenvolveram e validaram um instrumento de medida para pesquisar a 

satisfação destes pacientes com a fisioterapia respiratória submetidos às várias 

condutas. Os autores concluíram que existem diferenças significativas para o nível de 

satisfação nas diferentes condutas fisioterapêuticas e que, pacientes mais graves, dão 

maior importância à terapia e apresentam maior tolerância ao tratamento prescrito. 

Este fato demonstrou maior nível de satisfação neste grupo (23). 

 Beattie et al. (2000) com o propósito de desenvolver, e testar um instrumento 

que determinasse quais variáveis estavam associadas com a satisfação do paciente 

que realizou fisioterapia, realizaram um estudo com uma amostra de 1.863 pacientes 

ambulatoriais. Foi utilizado como instrumento da pesquisa um questionário com 12 

itens, desenvolvido pelos autores. Foi realizada validação de conteúdo a partir das 

correlações inter itens, do principal componente de análise e análise fatorial. A 

validade simultânea foi investigada correlacionando a somatória dos escores do 

instrumento com as medidas de satisfação global. Os autores concluíram que a 

satisfação do paciente com o tratamento fisioterapêutico era mais associada com os 

aspectos que refletiam uma maior interação com o fisioterapeuta, assim como o 

tempo utilizado no tratamento, habilidade de comunicação, explicações claras sobre o 

tratamento. Concluíram ainda que fatores ambientais como a localização da clínica, 

estacionamento, tempo de espera e tipo de equipamentos utilizados são menos 

importantes na determinação da satisfação do paciente (20). 
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 Monnin e Perneger (2002) desenvolveram na Suíça um estudo com uma 

amostra de 528 pacientes que realizaram fisioterapia ambulatorial e hospitalar. Estes 

pacientes responderam a um questionário estruturado onde os autores representavam 

os domínios da satisfação em 14 itens referentes a vários aspectos da fisioterapia. 

Para identificar as dimensões da satisfação do paciente, foi realizada análise fatorial 

com 12 itens da escala, após a retirada das 2 questões relativas à satisfação global. 

Quatro sub escalas foram identificadas: Sub escala de tratamento, sub escala de 

admissão, sub escala de logística e a sub escala de medida global pré-definida 

anteriormente. A validade da escala foi suportada por um agrupamento dos itens nas 

sub escalas, de acordo com seus conteúdos e pelas correlações dos escores de 

satisfação com a intenção do paciente em recomendar o serviço. Os autores 

concluíram que a escala desenvolvida para medir a satisfação do paciente, 

ambulatorial e hospitalizado, com a fisioterapia pode ser uma ferramenta promissora 

(22). 

 Roush e Sonstroem (1999) com o objetivo de identificar os componentes 

básicos da satisfação do paciente que realiza fisioterapia ambulatorial e desenvolver 

um teste que produzisse medidas seguras e válidas desses componentes, realizaram 

um estudo com três amostras de 177, 257 e 173 pacientes em 21 clínicas. Estes 

autores evidenciaram, através de seus resultados, a existência de quatro 

componentes que foram classificados da seguinte forma: satisfação, insatisfação, 

localização e custo. Os autores indicaram ainda que a satisfação destes pacientes foi 

fortemente influenciada por fatores como localização e custo (18).  

Goldstein et al. (2000) utilizaram os cinco domínios propostos por Nelson 

(1990), como um guia, na produção dos itens de um instrumento de medida da 
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satisfação do paciente com a fisioterapia (8,19). No processo de planejamento dos 

itens foi levada em consideração a inclusão das questões de cada domínio proposto. 

Foram gerados 20 itens, a partir da adaptação de itens de 75 instrumentos de estudos 

que investigavam a satisfação do paciente. O objetivo era manter um número razoável 

de questões que representariam os aspectos da assistência recebida e afetariam a 

satisfação do paciente. O questionário foi aplicado a 289 pacientes em 12 clínicas de 

diversas localidades. Foram calculadas as estimativas de confiabilidade e validade. A 

confiabilidade foi testada através do Coeficiente alfa de Cronbach, e a validade foi 

avaliada de três modos: através da validade de conteúdo, validade simultânea e 

validade de construto. Os resultados demonstraram elevada confiabilidade e validade 

para o instrumento. Os autores enfatizaram, que a maioria dos instrumentos de 

medida disponíveis na literatura da satisfação do paciente foram avaliados, 

basicamente, sob o ponto de vista de seu conteúdo. Isto faz acreditar que este 

instrumento, ao ter suas medidas psicométricas testadas, estabeleça o critério exigido 

para medir a satisfação do paciente com a fisioterapia (8). 

 É possível observar que os estudos de avaliação da satisfação do paciente 

utilizam, em geral, escalas e questionários compostos de sub itens que tratam de uma 

ampla gama de questões, incluindo estrutura, funcionamento e avaliação do serviço 

de saúde pelo usuário. Em parte, estes estudos têm-se limitado, porém, à 

mensuração do nível de satisfação com o serviço prestado, sem a atenção merecida 

para a contextualização cultural (24). 

 A avaliação da satisfação do paciente com a fisioterapia é feita basicamente 

pela administração de instrumentos que em sua grande maioria, foram formulados na 

língua inglesa, direcionados para sua utilização na população que fala este idioma. 
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 O desenvolvimento e validação de instrumentos para avaliar a satisfação do 

paciente com a fisioterapia geraram uma importante área de investigação em saúde; 

todavia para demonstrar suas propriedades de medida, estes instrumentos devem ser 

avaliados e reavaliados em diferentes situações, ou seja, em diferentes centros de 

pesquisas e por diversos pesquisadores em populações variadas. 
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2  JUSTIFICATIVA 
 
 
 Atualmente, no Brasil, a satisfação do paciente com a fisioterapia, ainda não foi 

adequadamente monitorada. Esta deficiência contrasta com as informações 

disponíveis neste contexto, sobre outras profissões na área de saúde. A satisfação do 

paciente com a fisioterapia não deve ser avaliada utilizando instrumentos designados 

a outras profissões. Mesmo que algumas profissões apresentem particularidades em 

comum ou pertençam a uma mesma área, deve-se sempre considerar que as 

profissões apresentam características específicas e que medidas genéricas da 

satisfação podem ser impraticáveis.  

 A atenção do fisioterapeuta ainda encontra-se, especialmente, voltada aos 

resultados clínicos que a sua assistência pode proporcionar. Embora a satisfação 

possa estar intrinsecamente ligada ao resultado, a avaliação do processo decorrente 

entre a admissão e a alta do paciente não tem sido devidamente investigado. 

Certamente esta lacuna na avaliação deva-se ao fato da inexistência, a nível nacional, 

de instrumentos de medida validados para este propósito. 

 Importantes pesquisas têm sido realizadas para desenvolver e validar 

instrumentos específicos de medida da satisfação do paciente com a fisioterapia. Esta 

é uma área de investigação em recente avanço e os instrumentos desenvolvidos 

encontram-se, basicamente, disponíveis na língua inglesa. 

 É importante considerar que cada sociedade tem suas próprias crenças, 

atitudes, costumes e hábitos sociais e que estas regras ou conceitos, refletem a 

cultura de um país e/ou o diferenciam de outros. Estes aspectos, dentre outros, 

justificam a pertinência da contextualização cultural na realização desta pesquisa. A 

escolha do instrumento deste estudo fundamentou-se na necessidade em termos 
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traduzido para a língua portuguesa um instrumento cujas suas medidas psicométricas 

como confiabilidade e validade já tivessem sido testadas e demonstradas 

anteriormente. 

 Com a realização desta pesquisa, de caráter exploratório, pretendemos ainda 

investigar os múltiplos componentes que compõem o construto satisfação do paciente 

com a fisioterapia. Esta iniciativa está sustentada na falta de consenso existente na 

literatura, sobre quais componentes fazem parte do construto, bem como, na falta de 

uniformização dos estudos já realizados, expressa nas diversas abordagens 

metodológicas descritas na literatura. 

  Nossa expectativa é de que, com os resultados obtidos, possamos 

disponibilizar à população brasileira um instrumento de medida que permita ao 

paciente avaliar a assistência fisioterapêutica recebida.  E ainda, através da 

identificação dos indicadores de satisfação que o paciente reconhece quando forma 

sua opinião sobre a qualidade da assistência, seja possível, não apenas contribuir 

com o trabalho gerencial, mas com todo o processo de planejamento necessário ao 

incremento na qualidade dos serviços de fisioterapia. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 
Traduzir, adequar culturalmente e validar o instrumento de medida da satisfação do 

paciente com a fisioterapia, desenvolvido originalmente em inglês, proposto por 

Goldstein et al.(2000). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.   Avaliar a consistência interna das medidas obtidas com a versão em português do 

instrumento original em inglês. 

. Testar a validade simultânea e de construto das medidas obtidas com o instrumento. 

. Identificar através dos indicadores de satisfação, na população estudada, as 

dimensões emergentes para este construto. 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa trata-se de um estudo exploratório para análise da confiabilidade 

e validade da versão em português do instrumento de medida da satisfação do 

paciente com a fisioterapia proposto por Goldstein et al., no ano de 2000 (25). 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população do estudo foi composta por pacientes submetidos a tratamento 

fisioterapêutico ambulatorial nas 39 clínicas de fisioterapia, da rede privada de saúde 

do município de Natal/RN, que concordaram em participar do estudo. A amostra foi 

composta por 279 pacientes com idade mínima de 18 anos que haviam realizado no 

mínimo 5  e no máximo 60 sessões de tratamento fisioterapêutico na clínica onde 

seus dados foram coletados.  

  

4.3 PROCEDIMENTOS 

4.3.1 Tradução e Adequação Cultural do Instrumento

 
A tradução e adequação cultural à população brasileira do instrumento de 

medida da satisfação do paciente com a fisioterapia, proposto por Goldstein et al., no 

ano de 2000 (anexo A) ocorreu a partir da autorização dos autores do estudo original 

e da direção de publicação da American Physical Therapy Association (anexo B).  O 

projeto da pesquisa obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição de ensino onde foi realizado o estudo (anexo C). 
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 Os procedimentos para a tradução e adequação do instrumento foram 

adaptados de um protocolo aceito internacionalmente, proposto por coordenadores do 

Internacional Quality of Life Assesment Project (26). Para a tradução foi utilizada a 

técnica de retrotradução e associada à retrotradução utilizamos o método bilíngüe (26-

29).  

  Inicialmente duas professoras de inglês, cientes do objetivo da pesquisa, de 

forma independente traduziram o instrumento proposto por Goldstein et al. (2000) 

procurando uma equivalência de conteúdo, semântica e conceitual com a versão 

original.  Posteriormente em conjunto, as tradutoras obtiveram um consenso entre as 

duas traduções. A tradução consensual foi transcrita gerando a primeira versão em 

português do instrumento original. 

 Em seguida, segundo critério de Garyfallos et al. (1991), esta versão em 

português foi enviada para um colaborador bilíngüe (inglês/português) (28). Este não 

dispunha de qualquer conhecimento prévio do material a ser retrotraduzido. Com o 

retorno desta nova versão do instrumento em inglês, as professoras participantes da 

primeira fase do estudo, realizaram uma análise comparativa minuciosa desta versão 

com a versão original em inglês. Foi obtido um consenso entre as duas versões em 

inglês, e a tradução deste consenso para a língua portuguesa resultou na segunda 

versão do instrumento em português (apêndice A). A tradução do texto original foi 

revisada pelos pesquisadores da versão brasileira do instrumento original proficientes 

na língua inglesa, e familiarizados com o conteúdo envolvido no material da linguagem 

fonte. Condição indispensável para uma tradução adequada. 

  

 

 28



 

4.3.2 Levantamento das clínicas em funcionamento 
 
 Através de catálogos telefônicos e de convênios de saúde, serviços de auxílio à 

lista e Associação Norteriograndense de Fisioterapia foi possível identificar todas as 

43 clínicas em funcionamento, pertencentes à rede privada de saúde do município de 

Natal/RN. 

4.3.3 Estudo Piloto

 Dentre as 43 clínicas identificadas, 39, o correspondente a 90.7% concordaram 

em participar do estudo e destas, cinco foram sorteadas para a coleta dos dados num 

pré-teste. Em cada uma destas clínicas 14 pacientes responderam ao questionário. 

No total 70 indivíduos completaram o instrumento (apêndice A). No pré-teste, para a 

adequação cultural do instrumento, foi acrescentada a todos os itens, a alternativa 

"não compreendi a pergunta". Para que o instrumento fosse considerado adequado 

culturalmente à população brasileira era necessário que nenhum dos itens obtivesse 

percentual superior a 15% de incompreensão (27). Após análise dos dados do pré-

teste, constatamos que nenhum item obteve percentual superior a 15% de 

incompreensão, o que atestou sua adequação, sem necessidade de alteração do seu 

conteúdo e novo pré-teste.  

 Observamos que uma elevada percentagem de 86 % dos respondentes eram 

usuários dos convênios de saúde e que os únicos itens que obtiveram um relativo 

índice de incompreensão foram os dois itens "o valor cobrado estava correto" e "o 

custo do tratamento fisioterapêutico foi razoável," com valores percentuais de 11,3% e 

5,6% respectivamente. Entre estes, ainda o item “se eu tivesse dinheiro eu mesmo (a) 

pagaria por este serviço fisioterapêutico,” representavam os domínios "contas" e 
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"custos". E baseados no índice de pacientes usuários de convênios de saúde e no 

percentual de incompreensão, optamos pela retirada das três questões relativas aos 

referidos domínios, e pela aplicação do instrumento apenas a pacientes usuários de 

convênios de saúde submetidos a tratamento fisioterapêutico na rede privada de 

saúde do município.  

Embora nós estivéssemos conscientes de que em nosso contexto cultural, 

persiste em algumas clínicas de fisioterapia a figura do auxiliar do fisioterapeuta, 

mesmo que ilegalmente, uma vez que de acordo com a legislação vigente não existe 

amparo legal a este profissional. Ainda assim diante desta circunstância, em virtude 

das dificuldades metodológicas às quais estaríamos sujeitos no acesso às 

dependências destas clínicas, necessariamente optamos pela exclusão da questão 

relativa à satisfação com os serviços fornecidos pelo assistente de fisioterapeuta.  

A exclusão deste quarto item foi a alternativa encontrada para que este estudo 

pioneiro, da satisfação do paciente com a fisioterapia,  pudesse ser concluído 

abrangendo a população esperada. Acreditamos ainda, que desta forma possamos 

dispor dos dados iniciais que posteriormente permitam, em estudos futuros, a análise 

da influência exercida por estes profissionais na satisfação de nossos pacientes.   

 

4.3.4 Instrumento de coleta dos dados  

 Para a coleta dos dados foi utilizada a versão em português, adaptada 

culturalmente à população brasileira no pré-teste (apêndice B), do instrumento 

proposto por Goldstein et al. (2000). Estes autores utilizaram como guia na produção 

dos itens do instrumento os domínios propostos por Nelson (19). Além destes, 
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domínios adicionais foram considerados relevantes, pelos autores, para o estudo da 

satisfação do paciente.  

 Em adição aos itens do instrumento original foram acrescentadas 2 questões, 

nos dados de identificação do paciente, por acreditarmos que estas poderiam fornecer 

subsídios para uma melhor análise descritiva da amostra. Foram estas: nível de 

escolaridade e o número de sessões realizadas na clínica. 

 Os itens foram respondidos através de uma escala tipo Likert, do tipo cinco 

pontos, que percorreu de "discordo totalmente" a "concordo totalmente". Esta escala 

foi proposta por Rensis Likert em 1932, e permite aos respondentes solicitados não só 

a concordarem ou discordarem das afirmações, mas também a informarem qual o seu 

grau de concordância/discordância. A cada célula de resposta é atribuído um número 

que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação (29). 

 

4.3.5 Coleta dos dados 

 Previamente à coleta dos dados foi realizado um treinamento para 

padronização da equipe, baseado na experiência adquirida no pré-teste, onde os 10 

alunos da graduação de fisioterapia da UFRN, colaboradores no estudo, tiveram 

acesso às informações necessárias à uniformização dos procedimentos na coleta dos 

dados.   

Os dados foram coletados na sala de espera das 39 clínicas participantes. Os 

dez primeiros pacientes que chegassem para o atendimento, preenchessem os 

critérios de inclusão e concordassem em participar da pesquisa completavam o 

instrumento (Apêndice B). Estes eram orientados a lerem os questionários com 

atenção e depois de preenchido, o instrumento era imediatamente colocado em um 
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envelope pardo. Os pacientes eram assegurados que as informações ali contidas, 

eram absolutamente confidenciais. 

 As clínicas prestavam serviço ambulatorial nas diversas áreas de atuação da 

fisioterapia, tais como nas condições ortopédicas, neurológicas, reumáticas, 

pulmonares, dentre outras. Os dados foram coletados período entre 01 de abril e 15 

de maio do ano de 2002, e transportados para o programa estatístico SPSS Versão 

11.0 Windows, para posterior análise pelos pesquisadores do estudo (30). 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 Assim como no instrumento original, a estatística descritiva e as estimativas de 

confiabilidade e validade foram calculadas, objetivando verificar se a adaptação 

cultural do instrumento traduzido para o português, rende medidas válidas e confiáveis 

segundo padrões psicométricos, da satisfação do paciente com a fisioterapia. 

 

4.4.1 Confiabilidade e Validade 

 Para avaliar o grau de consistência interna foi utilizado o Coeficiente alpha de 

Cronbach (15). Os procedimentos que utilizamos para viabilizar a determinação da 

validade do instrumento do estudo foram semelhantes aos propostos por Goldstein et 

al. (2000) na análise dos dados da pesquisa original (8). Os dados obtidos com o 

instrumento original foram submetidos a três formas de validação, a validade de 

conteúdo, validade simultânea e validade de construto. 
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4.4.1.1 Validade de Conteúdo

Não foi realizada nova validação de conteúdo, uma vez que o instrumento 

deste estudo trata-se da tradução do instrumento original em inglês que, embora 

conceitual não apresentou alteração de conteúdo dos 16 itens (indicadores) da escala 

de satisfação e nem acréscimo de itens nesta escala, preservando assim a 

integridade do construto da pesquisa. Além disto, acreditamos que a adequação 

cultural realizada a partir do pré-teste, permitiu o refinamento do instrumento em 

português, o que nos leva a crer que tenha rendido-lhe a validade de face, permitindo 

ao instrumento forma e vocabulário adequados ao propósito da mensuração. 

 

4.4.1.2 Validade Simultânea

Na determinação da validade simultânea de um instrumento correlacionamos 

os resultados obtidos com este instrumento, e os resultados em relação a um critério, 

que é a medida direta e independente correlacionada ao comportamento que 

queremos medir (14). Como variáveis de critério foram utilizadas as medidas de 

satisfação global. Os itens deste domínio representam mais amplamente os aspectos 

da satisfação e, portanto, todos os outros domínios da satisfação deveriam se 

correlacionar de forma positiva e significativa com estes itens (8,20,31,32). 

 

4.4.1.3 Validade de Construto

De acordo com Goldstein et al. (2000), para avaliar a validade do construto, 

inicialmente matrizes multitraço-multimétodo são utilizadas para identificar a 

consistência da correlação inter itens do instrumento do estudo (8). E para identificar a 
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estrutura fatorial dos indicadores das dimensões de satisfação, junto aos sujeitos do 

estudo, os dados foram submetidos à análise fatorial (33,34). 

 

4.4.1.3.1 Análise Fatorial 

 A análise fatorial é o método “mais científico” para comprovar a validade de 

construto (14,35). Com esta técnica podemos substituir um conjunto inicial de 

variáveis, por um conjunto menor de fatores não correlacionados. Os fatores obtidos 

na análise fatorial, explicam a maior parte da estrutura de correlação do conjunto de 

variáveis originais (33). 

Previamente à análise fatorial foi realizado o teste de adequação da amostra 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para identificar se os dados ajustavam-se ao modelo 

fatorial (36,37). O método de extração utilizado foi o principal componente de análise. 

Este é o método mais indicado quando o objetivo principal é verificar a existência de 

dimensões latentes, e quando se quer obter o menor número de fatores que 

expliquem o máximo de variância nos dados (36). 
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5 RESULTADOS 

 
 Dentre os 390 questionários respondidos, 111 apresentavam itens onde o 

paciente optou por não emitir opinião sobre o assunto, sendo estes eliminados do 

estudo. Os 279 instrumentos válidos correspondiam a indivíduos onde, 38% era do 

sexo masculino e 62% do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 48,63 

anos (±17,5). Em média, os pacientes haviam realizado 17,5 sessões de fisioterapia 

na clínica em que os dados foram coletados. Quanto ao nível de escolaridade, 13,6% 

e 7,2% apresentavam primeiro grau incompleto e completo respectivamente; 6,5% e 

32,3% segundo grau incompleto e completo respectivamente e a maioria de 40,5% 

dos pacientes tinham concluído o nível superior. De acordo com os encaminhamentos 

às clínicas de fisioterapia, 50% dos pacientes foram encaminhados pelo médico, 

20,8% por um amigo, 1,8% catálogo telefônico, 5,4% indicação do convênio e 9,7% 

através de outras indicações. Foi possível observar que 67,4% dos pacientes já 

haviam realizado fisioterapia anteriormente e 74,6% da amostra utilizavam pela 

primeira vez os serviços da clínica. 

 

5.1 CONFIABILIDADE DA ESCALA 

O Coeficiente alpha de Cronbach calculado para o pré-teste foi de 0,88. Após a 

retirada das três questões relativas aos domínios “contas” e “custos,” o coeficiente 

alpha de Cronbach calculado para a versão em português adaptada culturalmente à 

população brasileira do instrumento proposto por Goldstein et al. (2000) elevou para 

0,90. A tabela 1 contém o resultado da análise dos itens e o Coeficiente alpha de 

Cronbach resultante, se cada um dos itens fosse eliminado do instrumento. Estes 

resultados ilustram o fato de que a questão 10 (ie, “o estacionamento estava 
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disponível para mim”) não mede o construto do estudo na mesma extensão que as 

outras questões. A correlação entre a questão 10 e o restante dos itens do 

questionário foi de 0,37 e a próxima menor correlação obtida foi de 0,45 entre o item 

“a localização da clínica foi conveniente para mim” e os itens restantes do 

instrumento. 

 

Tabela 1- Análise da Confiabilidade com cada uma das questões deleted. 
 
Número da questão 

deleted 
Média da escala Correlação total 

do item 
Cronbach

Alfa 
1 68,90 0,62 0,89 
2 68,80 0,72 0,89 
3 68,87 0,61 0,90 
4 68,97 0,66 0,89 
5 68,84 0,70 0,89 
6 68,99 0,56 0,90 
7 68,94 0,70 0,89 
8 69,05 0,63 0,89 
9 69,19 0,45 0,91 
10 69,57 0,37 0,92 
11 68,81 0,71 0,89 
12 68,82 0,69 0,89 
13 68,82 0,71 0,89 
14 68,80 0,72 0,89 
15 68,82 0,71 0,89 
16 68,81 0,69 0,89 

Fonte: Dados primários coletados pelos autores 

 

5.2 VALIDADE DA ESCALA 

Para avaliar a validade simultânea, foram removidos os 3 itens considerados os 

melhores indicadores de satisfação, dentre os 16 itens do instrumento,  para serem 

utilizados como medidas de critério. Os três itens foram: (a) “eu recomendaria esta 

clínica para familiares e amigos (questão 14); (b) “Eu retornaria para esta clínica se no 

futuro eu necessitar de tratamento fisioterapêutico” (questão15), e (c) “No geral eu 

fiquei satisfeito com a minha experiência com a fisioterapia” (questão 16). Um escore 
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sumário dos 13 itens restantes foi obtido. Este resumo da pontuação foi 

correlacionado com cada uma das variáveis de critério. As correlações obtidas para as 

variáveis de critério e o escore sumário foram as seguintes: r= 0,81 (P<0,01) para a 

questão 14; r= 0,79 (P<0,01) para a questão 15 e r= 0,74 (P<0,01) para a questão 16. 

Estas correlações embora menores que as obtidas no estudo original realizado por 

Goldstein et al. (2000) apresentam também moderado grau de correlação entre as 

variáveis de critério e o restante dos itens do instrumento. 

Para verificar a validade de construto da versão brasileira do instrumento 

proposto por Goldstein et al. (2000) a matriz de correlação multitraço-multimétodo foi 

ordenada na mesma seqüência proposta pelos autores (tabela 2).  Observou-se que 

todas as correlações apresentaram-se positivas. Maiores correlações podem ser 

observadas principalmente entre itens de um mesmo domínio. Os itens do domínio 

tratamento e satisfação global são os que apresentam correlações mais altas com as 

demais questões do instrumento. 
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Tabela 2- Matriz de correlações inter itens Multitraço-multimétodo  

                                                               
        Domínio *                                                     

        1               2  3     4  5     6  7   8   9        
        5   11   12   13   1  9  10  4  6  7  8  3   2   14  15  16  
                                                              

  1 5   1,00   0,62   0,66   0,56   0,51  0,33  0,13  0,53  0,48  0,53  0,53  0,56   0,70   0,48  0,47  0,53  

    11       1,00   0,80   0,66   0,42  0,38  0,32  0,40  0,37  0,50  0,38  0,40   0,53   0,59  0,64  0,65  

    12           1,00   0,73   0,39  0,27  0,25  0,39  0,40  0,50  0,39  0,38   0,52   0,67  0,67  0,62  

    13               1,00   0,46  0,28  0,31  0,40  0,37  0,48  0,41  0,40   0,53   0,74  0,70  0,64  

  2 1                   1,00  0,25  0,29  0,49  0,40  0,46  0,42  0,58   0,65   0,43  0,39  0,45  

  3 9                      1,00  0,29  0,32  0,22  0,36  0,38  0,26   0,38   0,32  0,33  0,32  

    10                         1,00  0,28  0,17  0,25  0,27  0,22   0,24   0,30  0,28  0,33  

  4 4                            1,00  0,50  0,51  0,59  0,52   0,53   0,50  0,49  0,42  

  5 6                               1,00  0,63  0,44  0,44   0,45   0,47  0,40  0,34  

    7                                  1,00  0,54  0,50   0,56   0,50  0,50  0,51  

  6 8                                     1,00  0,42   0,45   0,47  0,51  0,41  

  7 3                                        1,00   0,68   0,41  0,40  0,37  

  8 2                                            1,00   0,49  0,47  0,50  

  9 14                                                1,00  0,79  0,61  

    15                                                   1,00  0,66  

    16                                                       1,00  
                                                              
Fonte: Dados primários coletados pelos autores. 
Correlação significante ao nível de 0,01. 
*Domínios propostos por Goldstein et al. (2000): 1- tratamento; 2- privacidade; 3- conveniência; 4- 
horários convenientes; 5- facilidade na marcação de horários; 6- tempo de espera; 7- gentileza do 
pessoal de apoio; 8- gentileza do fisioterapeuta e 9- satisfação global. 

 

A matriz de correlação inter itens possibilita observar que as medidas globais 

de satisfação apresentam melhor correlação com os itens relativos ao tratamento, e 

correlação mais baixa com as questões relativas à conveniência. Estas correlações 

apresentaram-se da seguinte forma: “Eu recomendaria esta clínica para familiares e 

amigos” obteve correlações que variaram de 0,30 (o estacionamento estava 

disponível para mim) e 0,74 (Fiquei satisfeito com a qualidade geral do atendimento 

do meu fisioterapeuta); “Eu retornaria para esta clínica se no futuro eu precisar de 

tratamento fisioterapêutico” obteve correlações que variaram entre 0,28 (o 

estacionamento estava disponível para mim) e 0,70 (Fiquei satisfeito com a qualidade 
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geral do atendimento do meu fisioterapeuta); e “No geral eu fiquei satisfeito com a 

minha experiência com a fisioterapia” obteve correlações que variaram entre 0,32 (A 

localização da clínica foi conveniente para mim) e 0,65 (Meu fisioterapeuta 

compreendeu o meu problema). 

Para verificar se os dados coletados adequavam-se ao modelo fatorial foi 

utilizada a técnica de medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). A 

amostra apresentou um valor de 0,93 em sua medida de adequação, encontrando-se 

na faixa ideal (15,36,38). 

Para a seleção dos fatores utilizamos como critério a retenção de fatores com 

autovalor igual ou maior que um e cargas fatoriais maiores que 0,35.Para este fim, foi 

utilizado o método de extração Análise dos Componentes Principais (PCA).   

Foram extraídos três fatores com autovalor maior que um explicando 65% da 

variância total.  Os itens do instrumento apresentaram cargas fatoriais maiores que 

0,60 que representa grau de correlação muito significante entre a variável e o fator 

considerado (36). 

As rotações varimax e oblíqua foram realizadas na tentativa de melhor 

compreensão dos fatores.  Nas duas formas de rotação observou-se a mesma 

estrutura fatorial, sem apresentar de forma clara as dimensões obtidas. Portanto, foi 

pré-definido a extração de quatro fatores que explicaram 71% da variância total, onde 

apenas um único fator retido obteve autovalor menor, mas muito próximo de um.  Foi 

realizada a rotação varimax com normalização Kaiser para extrair dimensões dos 

diversos indicadores (39). 

Na tabela 3, é possível observar que após a rotação, o primeiro componente 

reteve 6 itens relacionados com a interação fisioterapeuta-paciente e satisfação 
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global.  O segundo componente reteve 4 itens que indicam se o paciente foi tratado 

com cortesia e se sua privacidade foi respeitada.  O terceiro componente reteve 4 

itens relativos à eficiência da clínica no processo de admissão, determinação do 

horário da consulta e tempo de espera em sala de espera.  E o quarto componente 

reteve 2 itens referentes aos aspectos de conveniência, como acesso e localização. 

 
 

Tabela 3 - Matrix de componentes rotacionados 
 

 

Componente Item 
1 2 3 4 

As orientações que o (a) fisioterapeuta me deu, foram úteis. 0,85    

Fiquei satisfeito com a qualidade geral do atendimento do meu (a) 

fisioterapeuta. 

 

0,81 

   

Meu fisioterapeuta compreendeu meu problema. 0,78    

Eu retornaria para esta clínica, se no futuro eu precisar de tratamento 

fisioterapêutico. 

 

0,77 

   

Eu recomendaria esta clínica para familiares e amigos. 0,74    

No geral, eu fiquei satisfeito (a) com a minha experiência com a fisioterapia. 0,72    

Meu fisioterapeuta foi gentil  0,78   

Todos os outros membros da equipe foram gentis  0,77   

Minha privacidade foi respeitada durante a minha sessão de fisioterapia.  0,74   

Eu fiquei satisfeito com o tratamento fornecido pelo meu (a) fisioterapeuta.  0,61   

Minha primeira sessão de fisioterapia foi marcada repidamente.   0,75  

Eu fui atendido (a) imediatamente quando cheguei para o tratamento.   0,70  

Foi fácil marcar o horário de retorno depois da minha primeira consulta.   0,65  

Os atendimentos marcados ocorreram em horários convenientes.   0,64  

O estacionamento estava disponível para mim.    0,84 

A localização de clínica foi conveniente para mim.    0,61 

Notas: a)  Método de Extração: Principal Componente de Análise; b) Método de Rotação: Varimax com 
Normalização Kaiser. 
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Depois de extraídos os fatores, foi realizada análise da homogeneidade das 

dimensões através dos coeficientes alpha de Cronbach calculado para cada fator 

formado pela análise fatorial.  Na tabela 4, são apresentados os componentes 

extraídos, a variação explicada para cada fator e a variação acumulada, juntamente 

com os valores do coeficiente alfa para cada componente. 

 
   Tabela 4 - Variação total explicada e o Coeficiente de confiabilidade 
 

Componente* Autovalor Percentual de 
variação total 

explicada 

Percentual acumulativo 
de variação total 

explicada 

Alfa 
(α) 

1 8,03 50,21 50,21 0,93 
2 1,42 8,88 59,09 0,86 
3 1,04 6,49 65,58 0,82 
4 0,88 5,52 71,10 0,44 

 
*Componente 1: Interação paciente-terapeuta e satisfação global (6 itens); Componente 2: 
cortesia e privacidade (4 itens); Componente 3: eficiência da clínica no processo de 
admissão, determinação do horário da consulta e tempo de espera em sala de espera. (4 
itens); Componente 4: conveniência (2 itens). 
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6 DISCUSSÃO 
 

 A versão em português do instrumento proposto por Goldstein et al. (2000) 

quando adequada culturalmente e aplicada à população brasileira, apresentou 

elevada consistência interna.  Nossos resultados concordam com achados de estudos 

de diversos autores ao sugerir que aspectos relativos ao acesso e conveniência, como 

estacionamento e localização, não medem o construto satisfação na mesma 

proporção que as outras questões (6,8,20,40,41). Esses aspectos podem subestimar 

a confiabilidade do instrumento.  Em contradição Roush e Sonstroem (1999), 

sustentam que a satisfação do paciente é altamente influenciada por fatores como 

localização e custo (18). 

 De forma semelhante aos resultados obtidos por Beattie et al. (2002), 

observamos que as medidas globais de satisfação, consideradas como medidas de 

critério do instrumento, quando correlacionadas com os itens remanescentes, 

apresentam as mais baixas correlações com as questões relativas ao estacionamento 

e localização e as mais altas correlações com as questões relativas a interação 

paciente-terapeuta (20). 

 Acreditamos que a participação de 90,7% da totalidade das clínicas de 

fisioterapia, da rede privada de saúde, do município na amostra do nosso estudo nos 

tenha rendido uma amostra bastante heterogênea, considerando que estas clínicas 

atendiam à clientela com necessidades, expectativas e condições sócio-econômicas 

diferenciadas.  Estes aspectos podem ter contribuído para a obtenção de valores 

moderadamente elevados para confiabilidade e validade do instrumento, quando 

comparamos os nossos resultados com os resultados obtidos com o instrumento 

original em inglês (8).  Já que medidas empíricas estão sujeitas a diferenças, quando 

 42



realizadas em populações diversas, em adição, julgamos importante considerar que 

os fatores sócio-psicológicos, sócio-econômicos e sócio-demográficos de uma 

sociedade, embora não sejam fortes preditores da satisfação, podem influenciar no 

grau de satisfação percebida (2,6,42,43).  

 Assim como diversos estudos têm regularmente sugerido que o construto 

satisfação é um fenômeno multidimensional, nossos resultados, utilizando uma versão 

adaptada culturalmente, em língua portuguesa, também suportam esta hipótese (4,18-

20,22,42,44-46). Nossos achados nesse respeito foram diferentes daqueles de 

Goldstein et al. (2000). Estes autores  indicaram a existência de uma única dimensão 

representada pela interação paciente-terapeuta sugerindo a unidimensionalidade do 

construto satisfação. 

  Quatro dimensões emergiram em nosso estudo.  A análise fatorial reconheceu 

os indicadores relativos à interação paciente-terapeuta e satisfação global como uma 

única dimensão da satisfação do paciente com a fisioterapia.   Mas também foi 

possível observar, através das cargas fatoriais, que as questões relativas à interação 

paciente-terapeuta,apresentaram maior peso na composição deste fator.  Esta 

estrutura fatorial se repetiu nas diversas possibilidades de análises e rotações 

realizadas.  Acreditamos que em nossa população do estudo, esta associação, entre 

as medidas globais da satisfação e os indicadores da interação paciente-terapeuta, 

sejam sugestivos de um fortalecimento da dimensão que explora os aspectos 

interpessoais desta interação no tratamento, já discutida por alguns autores 

(8,20,40,42).  

 Os indicadores referentes à cortesia e privacidade compuseram a segunda 

dimensão.  A terceira dimensão reuniu os itens relativos ao processo de admissão e 
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eficiência da clínica no processo de admissão, determinação do horário da consulta e 

tempo de espera.  O quarto e último fator da análise aponta como indicadores da 

dimensão conveniência as questões relativas à localização e estacionamento.  Este 

quarto fator foi, também, o único fator que não atendeu ao critério exigido de um 

autovalor igual ou maior que um, nem alcançou um valor mínimo aceitável no 

coeficiente de confiabilidade capaz de refletir uma fidedignidade aceitável para a 

escala (36,37). Entretanto, como deste quarto fator emergiu uma dimensão 

amplamente discutida na literatura da satisfação do paciente,consideramos pertinente 

citá-la. 

 Assim como na análise da confiabilidade do instrumento, a análise fatorial 

sustenta a idéia de que os itens que compuseram a dimensão “conveniência” 

(estacionamento e localização) não explicam a satisfação na mesma intensidade que 

os demais itens do instrumento.  Portanto, embora estas questões representem 

aspectos discutidos na literatura da satisfação, em nosso estudo levado a cabo no 

contexto cultural brasileiro, apresentaram baixas correlações com os demais itens do 

instrumento. Essas questões, relativas ao estacionamento e à localização, 

subestimaram a confiabilidade das demais questões do instrumento e não atingiram o 

critério mínimo exigido na análise fatorial e análise da consistência interna da escala.  

Desta forma, talvez não seja recomendada, em nossa população, a inclusão destes 

itens na medida da satisfação do paciente com o tratamento fisioterapêutico. 

Diversas dimensões têm sido sugeridas em estudos da satisfação do paciente 

com a fisioterapia.  Estas têm sido classificadas como interação paciente-terapeuta 

(8,20); tratamento, processo de admissão, ambiente físico (2); eficácia, conveniência, 

conforto, satisfação global (44); satisfação, insatisfação, localização e custo (18); e 
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tratamento, admissão, logística, satisfação global (22).  Em nossa opinião a falta de 

consenso existente na literatura da satisfação sobre quais componentes fazem parte 

do construto, bem como as diversas abordagens que têm sido usadas na medida 

deste construto, contribuem com a possibilidade de subjetividade, e sua possível 

influência na interpretação das dimensões que emergem neste tipo de pesquisa. 

A utilização de instrumentos válidos e confiáveis pode auxiliar aos prestadores 

de serviços de fisioterapia otimizar a satisfação do paciente, permitindo uma melhor 

compreensão da qualidade da assistência sob o ponto de vista do paciente. E ainda, 

os resultados obtidos com a utilização de instrumentos validados podem ser 

utilizados, como elementos orientadores, para o gerenciamento de estratégias que 

objetivem a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado.  
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7 CONCLUSÕES 

 De acordo com os objetivos propostos para o estudo podemos concluir que a 

versão em português do instrumento proposto por Goldstein et al. (2000) quando 

aplicada à população brasileira, de acordo com a análise de consistência interna, 

parece render medidas confiáveis. A análise da validade simultânea e de construto 

sugere que as medidas, obtidas com a versão em português do instrumento, 

desenvolvido originalmente em inglês, são válidas segundo padrões psicométricos da 

satisfação do paciente.  

Nossos resultados demonstraram, através das dimensões emergentes, que os 

aspectos relativos à interação paciente-terapeuta são os mais importantes preditores 

da satisfação, seguidos daqueles referentes à cortesia, privacidade e aspectos 

práticos como a eficiência da clínica no processo de admissão, determinação do 

horário da consulta e tempo de espera.  Itens relativos à localização da clínica e 

disponibilidade do estacionamento não parecem ter importância na determinação da 

satisfação do paciente com a fisioterapia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acreditamos ainda que este estudo ao traduzir do inglês ao português, adequar 

culturalmente e validar um instrumento de medida da satisfação do paciente com a 

fisioterapia, tornou este instrumento um parâmetro útil e disponível para nossa 

profissão. Embora tenhamos disponibilizado à população brasileira um instrumento 

adequado ao nosso contexto cultural, enfatizamos que é extremamente necessária a 

realização de novas pesquisas que explorem em outras populações, os vários 

aspectos discutidos na literatura da satisfação, assim como a satisfação com os 

resultados alcançados com o tratamento fornecido. 

  Informamos ainda que o pioneirismo desta pesquisa nos forneceu os subsídios 

necessários ao desenvolvimento e validação de um instrumento, originalmente 

brasileiro, de medida da satisfação do paciente com a fisioterapia. Atualmente damos 

seguimento ao estudo neste sentido. E certamente, seguindo aos critérios 

metodológicos propostos na literatura de desenvolvimento de instrumentos de análise 

psicométrica, possamos em breve apresentar seus resultados.    
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
                                       DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 
Eu, ______________________________________________________________, 

declaro estar ciente das condições sob as quais participarei da pesquisa “Satisfação do 

Paciente com a Fisioterapia: Tradução adequação Cultural e Validação de um 

Instrumento de Medida”, onde voluntariamente responderei um questionário no qual minha 

identidade será preservada e as informações fornecidas por mim serão confidenciais. Não 

receberei qualquer forma de gratificação pela minha participação e os resultados obtidos na 

pesquisa serão propriedades exclusivas dos pesquisadores. Autorizo também a publicação deste 

trabalho em simpósios, congressos, etc desde que seja mantido meu anonimato.  

 

Natal, _____ de ________________ de 2002. 

 

                                                                                         

        _________________________________                                          __________________________________       

               Assinatura do voluntário                                                 Assinatura do pesquisador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                                                        DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 

Caro paciente, 
Este questionário será o instrumento utilizado em uma pesquisa realizada pelo Departamento de 
Fisioterapia de UFRN, que tem como objetivo avaliar quais os aspectos relevantes para a satisfação do 
paciente com o Tratamento Fisioterapêutico. Sua identidade será preservada e as informações confidenciais. 
 
INSTRUÇÕES: 
1. Responda inicialmente as questões descritivas 
2. Leia com atenção a legenda das questões objetivas 
3. Se você não tiver nenhuma opinião sobre alguma pergunta, não a deixe em branco, existe uma alternativa 

adequada para assinalar 
4. Em caso de dúvidas pergunte a instrutora que se encontrará próximo a você 
 
Muito obrigado pela sua contribuição. 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SATISFAÇÃO DOS PACIENTES COM A FISIOTERAPIA 
 
 PRIMEIRA PARTE  (QUESTÕES DESCRITIVAS) 
 
1. Idade ____________ anos 
 
2. Sexo:                (  ) Masculino                            (  ) Feminino 
 
 
3. Como você tomou conhecimento sobre esta clínica? ( Verifique todas as alternativas ) 
        (  ) Médico                                     (  ) Recomendação por uma companhia de seguro 

(  ) Amigo                                       (  ) Paciente anterior 

(  ) Catálogo telefônico                   (  ) Outros, por favor indique ________________ 

4. Esta foi sua primeira experiência com fisioterapia?    (  ) sim           (  ) Não 
 
5. Esta foi sua primeira experiência nesta clínica?          (  ) Sim           (  ) Não 
 
6. Por favor identifique o local do problema no qual você recebeu fisioterapia ( identifique todas as alternativas) 
 
      (  ) Pescoço                                            (  ) Quadril 

      (  ) Região lombar                                  (  ) Pé 

      (  ) Ombro                                              (  ) Mão 

      (  ) Cotovelo                                           (  ) Joelho 

      (  ) outros, por favor indique _________________________________ 

 

7. Os atendimentos foram realizados através de convênios ou particular? 

(  ) Particular       (  ) Convênio    Qual? _______________________________ 

 

8.Qual o seu nível de escolaridade? 

(  ) 1o Grau completo  (  )1o Grau incompleto  (  )2o Grau Incompleto  (  ) 2o Grau completo  (  )Superior 

 

9. Quantas sessões de Fisioterapia você já fez nesta clínica?_______________________________ 
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SEGUNDA PARTE ( QUESTÕES OBJETIVAS COM USO DE LEGENDA) 
POR FAVOR AVALIE SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM CADA UMA DAS SEGUINTES 
AFIRMAÇÕES  E ASSINALE CONFORME A LEGENDA ABAIXO                                                              
1- Discorda totalmente 
2- Discorda  
3- Nem concorda nem discorda 
4- Concorda 
5- Concorda totalmente 
6- Não tenho nenhuma opinião sobre o assunto 
OBS: Se você não compreendeu a pergunta assinale a alternativa A 
 
  1     2     3      4      5      6      A 
01. minha privacidade foi respeitada durante  a minha sessão de fisioterapia 
 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

02. Meu (a) fisioterapeuta foi gentil (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 
 
03. Todos os outros membros da equipe foram gentis 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
04. Os atendimentos marcados ocorreram em horários convenientes. 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
05. Eu fiquei satisfeito com o tratamento fornecido pelo meu (a) fisioterapeuta 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
06.  Minha primeira sessão de Fisioterapia foi marcada rapidamente 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
07. Foi fácil marcar o horário de retorno depois da minha primeira consulta 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
08. Eu fui atendido (a)  imediatamente quando cheguei para o tratamento 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
09. A localização da clínica foi conveniente para mim 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
10. O valor cobrado estava correto. 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
11. Fiquei satisfeito (a) com a qualidade geral do atendimento do meu fisioterapêuta 

( 
  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
12. O estacionamento estava disponível para mim 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
13. Meu (a) fisioterapeuta compreendeu meu problema 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
14. As orientações que o (a) fisioterapeuta me deu, foram úteis 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

15. Eu fiquei satisfeito com a qualidade geral do atendimento do meu (a) 
fisioterapeuta 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
16. Eu recomendaria esta clínica para familiares e amigos 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
17. Eu retornaria para esta clínica, se no futuro eu precisar de tratamento 
fisioterapêutico. 

 
 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
18. O custo do tratamento fisioterapêutico foi razoável 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
19. Se eu tivesse dinheiro eu mesmo pagaria por este serviço fisioterapêutico 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
20. No geral, eu fiquei satisfeito(a) com a minha experiência com a fisioterapia. 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (   ) 

 
Comentários: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                                       DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
Eu, 

______________________________________________________________, 

declaro estar ciente das condições sob as quais participarei da pesquisa “Satisfação do 

Paciente com a Fisioterapia: Tradução adequação Cultural e Validação de um 

Instrumento de Medida”, onde voluntariamente responderei um questionário no qual 

minha identidade será preservada e as informações fornecidas por mim serão 

confidenciais. Não receberei qualquer forma de gratificação pela minha participação e 

os resultados obtidos na pesquisa serão propriedades exclusivas dos pesquisadores. 

Autorizo também a publicação deste trabalho em simpósios, congressos, etc desde que 

seja mantido meu anonimato.  

 

Natal, _____ de ________________ de 2002. 

 

                                                                                         

        _________________________________                                _______________________________       

               Assinatura do voluntário                                  Assinatura do pesquisador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                                                     DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 
 

Caro paciente, 
Este questionário será o instrumento utilizado em uma pesquisa realizada pelo Departamento de 
Fisioterapia de UFRN, que tem como objetivo avaliar quais os aspectos relevantes para a satisfação 
do paciente com o Tratamento Fisioterapêutico. Sua identidade será preservada e as informações 
serão confidenciais. 
 
INSTRUÇÕES: 
5. Responda inicialmente as questões descritivas; 
6. Leia com atenção a legenda das questões objetivas; 
7. Se você não tiver nenhuma opinião sobre alguma pergunta, não a deixe em branco, existe uma 

alternativa adequada para assinalar; 
8. Em caso de dúvidas pergunte a instrutora que se encontrará próximo a você. 
 
Muito obrigado pela sua contribuição. 
 
 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SATISFAÇÃO DOS PACIENTES NA FISIOTERAPIA 
 
 PRIMEIRA PARTE  (QUESTÕES DESCRITIVAS) 
 
4. Idade ____________ anos 
 
5. Sexo:                (  ) Masculino                            (  ) Feminino 
 
 
6. Como você tomou conhecimento sobre esta clínica? ( Verifique todas as alternativas ) 
        (  ) Médico                                     (  ) Recomendação por uma companhia de seguro 

(  ) Amigo                                       (  ) Paciente anterior 
(  ) Catálogo telefônico                   (  ) Outros, por favor indique ________________ 
 

4. Esta foi sua primeira experiência com fisioterapia?    (  ) sim           (  ) Não 
 
5. Esta foi sua primeira experiência nesta clínica?          (  ) Sim           (  ) Não 
 
6. Por favor identifique o local do problema no qual você recebeu fisioterapia ( identifique todas as 
alternativas) 
      (  ) Pescoço                                            (  ) Quadril 
      (  ) Região lombar                                 (  ) Pé 
      (  ) Ombro                                             (  ) Mão 
      (  ) Cotovelo                                          (  ) Joelho 
      (  ) outros, por favor indique _________________________________ 
 
7.Qual o seu nível de escolaridade? 
(  ) 1o Grau completo  (  )1o Grau incompleto  (  )2o Grau Incompleto  (  ) 2o Grau completo  (  )Superior 
 
8. Quantas sessões de Fisioterapia você já fez nesta clínica? ______________________ 
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SEGUNDA PARTE ( QUESTÕES OBJETIVAS COM USO DE LEGENDA) 
POR FAVOR AVALIE SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM CADA UMA DAS SEGUINTES 
AFIRMAÇÕES  E ASSINALE CONFORME A LEGENDA ABAIXO                                                              
1- Discorda totalmente 
2- Discorda  
3- Nem concorda nem discorda 
4- Concorda 
5- Concorda totalmente 
9 -Não tenho nenhuma opinião sobre o assunto 
 
 1      2     3      4      5      6      9 
01. minha privacidade foi respeitada durante  a minha sessão de 
fisioterapia 
 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
02. Meu fisioterapeuta foi gentil 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
03. Todos os outros membros da equipe foram gentis 
 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

04. Os atendimentos marcados ocorreram em horários  
convenientes. 
 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
05. Eu fiquei satisfeito com o tratamento fornecido pelo meu (a) 
fisioterapeuta 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
06.  Minha primeira sessão de Fisioterapia foi marcada rapidamente 

(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
07. Foi fácil marcar o horário de retorno depois da minha primeira consulta

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
08. Eu fui atendido (a)  imediatamente quando cheguei para o tratamento 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
09. A localização da clínica foi conveniente para mim 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
10. O estacionamento estava disponível para mim 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
11. Meu (a) fisioterapeuta compreendeu meu problema 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
12. As orientações que o (a) fisioterapeuta me deu, foram úteis 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

13. Fiquei satisfeito com a qualidade geral do atendimento do meu (a) 
fisioterapeuta 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
14. Eu recomendaria esta clínica para familiares e amigos 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
15. Eu retornaria para esta clínica, se no futuro eu precisar de tratamento 
fisioterapêutico. 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
16. No geral, eu fiquei satisfeito(a) com a minha experiência com a 
fisioterapia. 

 
(  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
Comentários: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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TRANSLATION, CULTURAL CUSTOMIZATION AND 
VALIDATION OF AN INSTRUMENT TO MEASURE PATIENT 
SATISFACTION WITH PHYSIOTHERAPY 
 
 
 
Background and Purpose. The measurement of patient satisfaction can provide relevant information 

about the success of the care provider, as perceived by the patient. The purpose of this study was to 

translate into Portuguese and to culturally customize to the Brazilian population an instrument to measure 

patient satisfaction with physical therapy originally developed in English. Subjects. The study sample 

consisted of 279 patients at 39 different private clinics in a same town in Brazil. Method. For 

translation purposes, the back-translation technique and the bilingual method were used. The reliability 

and validity of the Brazilian version of the instrument were both assessed. Results. The instrument has a 

high degree of internal consistency. The study found that aspects dealing with the patient–therapist 

relationship are the most important predictors of satisfaction.  Discussion and Conclusion. This study 

made available to the Brazilian population a valuable instrument to measure patient satisfaction with 

physical therapy. 

 
 
 
Key words: Patient satisfaction, Physical therapy, Reliability, Validity, Translation.  
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INTRODUCTION 
 
 Patient satisfaction bears great relevance as a measure of quality of care, for it provides information about the 

success of the care provider in reaching the values and meeting the expectations of the patient.1 Patient expectation is 

considered one of the most important determinants of satisfaction.2 A patient brings to any evaluation process a set of 

expectations, which are derived from their beliefs about an ideal situation. This set of expectations influence their degree of 

satisfaction.3-5 Patient beliefs may be associated with personal characteristics such as age, gender, ethnicity, knowledge, 

and previous experiences.6

 The development and validation of instruments to measure patient satisfaction levels with the medical care 

received has become an important area of research. In order to demonstrate their measurement properties, these instruments 

must be assessed and re-assessed in different research centers and by different researchers, in different populations.7 

Recently, patient satisfaction with the medical care received has been defined as a multidimensional as well as an abstract 

construct given that since it is usually observed and measured in an indirect manner.8,9 A simple method to assess patient 

satisfaction levels has been questioning patients about their overall satisfaction with the medical care received. Although 

easy to administer, these questions do not provide accurate information. Several authors recommend the use of 

multidimensional measures.8 Multiple items explore patient satisfaction under different dimensions, and patients recognize 

these dimensions when they form their opinion about the quality of care received. 

 Important research has been done in order to develop and validate instruments to measure patient satisfaction with 

physical therapy.8-12 Although this is an area of research that has experienced recent development, the instruments 

developed so far are, for the most part, in the English language. Since each society has its own beliefs, attitudes, customs, 

social behaviors and practices. Our research aimed at translating into the Portuguese language and culturally customizing 

to the Brazilian population the well designed instrument to measure patient satisfaction developed by Goldstein et al.10 The 

psychometric measures of this instrument have been previously tested and demonstrated by the authors. 

 

METHODOLOGY 

 The translation into the Portuguese language and the cultural customization to the Brazilian population of the 

instrument to measure patient satisfaction with physical therapy elaborated by Goldstein et al.,10 took place with the 

authorization of both the authors and the American Physical Therapy Association’s Director of Publications. The research 

project had a positive assessment from the Research Ethics Committee of the educational institution where it was carried 

out. 

 The procedures for the translation and cultural customization of the instrument were adapted from an 

internationally accepted protocol proposed by coordinators from the International Quality of Life Assessment Project.13 For 
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the translation of the survey instrument, the back-translation technique was employed, in association with the bilingual 

method. 7,14,15

Survey instrument 

 For the purpose of data collection, we utilized the Portuguese language version of the patient satisfaction 

instrument developed by Goldstein et al.,10 which we had previously translated, from English into Portuguese, and 

customized culturally to the Brazilian population. The domains put forward by Nelson16 were utilized by Goldstein et al.,10 

as a guide in the elaboration of their survey instrument items (i.e. questions). They also utilized additional domains deemed 

relevant for studies on patient satisfaction. The items in their instrument were generated from the customization of 

questions in 75 different types of survey instruments, received in response to a call for instruments that assess patient 

satisfaction.10

 Among the 20 objective questions present in the original instrument in English elaborated by Goldstein et al.,10 3 

questions dealing with the domains “cost” and “billing” were removed, since the sample of our study was made up 

exclusively by patients with health insurance plans. The exclusion of the question dealing with the satisfaction with 

services provided by physical therapist assistant(s) was also necessary since this professional category does not exist in 

Brazil, according to current legislation. 

 In addition to the questions in the original English language instrument, 2 questions have been added to its 

Portuguese language version because we believed that these two additional questions could provide means for a better 

descriptive analysis of our sample. These were “What is your educational level?” and  “How many physical therapy 

sessions have you already had at this facility?” 

 The items were answered using a 5-point Likert-type scale, ranging from “strongly disagree” to “strongly agree.” 

This type of scale was elaborated by Rensis Likert in 1932, and it allows respondents not only to agree or disagree with a 

proposition, but also to give their degree of concurrence/disagreement with it. A value is attributed to each answer cell 

reflecting the direction of the perception of the respondent in relation to each proposition made. 

Translation and cultural customization 

 Initially, two English language professors, aware of the objectives of the research, translated the instrument 

elaborated by Goldstein et al.,10 in an independent fashion, trying to establish an equivalence of content, semantics and 

concept between the original English language version and the translated Portuguese language version. At a later stage, 

working in partnership, the two translators came up with a consensus translation between the two independent translations 

done by each one of them individually. This consensus translation originated the Portuguese language version of the 

original English language instrument (Version I). 

 Afterwards, this first Portuguese language version was sent to a bilingual professional (English/Portuguese), 

according to criteria established by Garyfallos et al.14 This professional had no previous knowledge of the material to be 
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back-translated into English. With the back-translation of this new version of the instrument into English, the two English 

professors who had carried out the translation in the first phase of the translation process did a detailed comparative 

analysis of this version with the original English language version of the instrument. Then a consensus was reached 

between the two English language versions; the translation of this consensus into Portuguese resulted in the second 

Portuguese language version of the instrument (Version II). The translation of the original text in English was revised by 

the researchers who worked on the Portuguese language version of the original instrument. The researchers were proficient 

in the English language and familiar with the content of the text in the source language. 

 By checking telephone books and a number of health insurance plan directories, as well as by contacting the local 

Physical Therapy Association, we were able to identify all private physical therapy clinics in operation in town. Out of a 

total of 43 clinics identified, 39 of them (90.7%) agreed to participate in the study and, out of these, five were selected, on a 

random basis, for data collection in a pilot phase of the study. In each one of these 5 pilot phase clinics, 14 patients 

answered the questionnaire. A total of 70 individuals filled out the survey instrument (Version II) during the pilot phase. 

For the purpose of cultural customization of the instrument during the pilot phase, the option “I did not understand the 

question” was included. For the instrument to be considered culturally customized to the Brazilian population, it was 

necessary that none of the items had a rate higher than 15% of respondents choosing the option “I did not understand the 

question”. After analyzing the data obtained in the pilot phase, it was verified that none of the items had a rate higher than 

15% of respondents selecting the “I did not understand the question” option. This outcome validated the cultural 

customization of the instrument with no need to change its contents and no need for a second pilot phase. 

 It was observed that a high percentage (86%) of respondents had their physical therapy treatment costs covered by 

health insurance plans. In consequence, the only items in the instrument that had a relatively high rate of non-

understanding by respondents were “My bills were accurate” and “The cost of the physical therapy treatment received was 

reasonable,” with rates of 11.3% and 5.5%, respectively. These two items belonged to the domains “billing” and “cost”.10 

Based on respondents' unawareness of costs of physical therapy treatment received – since these costs were being covered 

by their respective health insurance plans – we have opted for the removal of these two questions from the instrument, and 

for the application of the instrument solely to patients who had health insurance plans and were undergoing treatment at 

private clinics. 

Subjects 

 The subjects who participated in the study should fulfill the following criteria: (i) be undergoing physical therapy 

treatment in private clinics through health insurance plans; (ii) be 18 years of age or older; (iii) have gone through a 

minimum of 5 physical therapy sessions at the clinic where their data would be collected; and (iv) be undergoing physical 

therapy treatment on an outpatient basis. 



 22

Procedures 

 The data were collected in the waiting rooms of the 39 participating clinics. The ten first patients who would 

fulfill the criteria of inclusion and agreed to participate in the research would fill in the survey instrument. These patients 

were instructed to carefully read the questionnaires. Once filled, the survey instruments were immediately placed into a 

brown envelope. The patients were assured that the information provided in the questionnaires was absolutely confidential. 

 The clinics provided outpatient services in several areas of physical therapy, such as treatment for orthopedic, 

neurologic, rheumatic, and pulmonary conditions, among others. The data were collected over approximately one month 

and inputted into the statistical software SPSS Version 11.0 Windows for analysis. 

Data analysis 

 Just like in the original English language instrument, descriptive statistics and estimates of reliability and validity 

were computed for the culturally customized, Portuguese language version instrument aiming at verifying whether the 

cultural customization of the instrument translated into Portuguese provided valid and reliable measures, according to 

psychometric standards, of patient satisfaction with physical therapy. In order to assess the degree of internal consistency, 

Cronbach alpha coefficients were computed and analyzed. This coefficient measures the degree of reliability of the 

instrument (reliability being defined as stability and precision). A reliable measure is one that is foreseeable, i.e. it presents 

little variability; and it is implied that the research method utilized is adequate. The measure is consistent if the results 

obtained reflect what one wants to measure. In consequence, the various items of a measurement must present a similar 

behavior when tested.17

 The validity of the measurement means “to measure what one wants to measure”, and it relates to the degree of 

certainty that the measures obtained really represent the concepts. There is internal validity when the research has control 

instruments. And there is external validity when the results of a research can be generalized.17 The procedures that were 

employed in order to ascertain the validity of the survey instrument were the same ones employed by Goldstein et al.,10 in 

their data analysis carried out in their original research. The data obtained in the original instrument were subject to three 

types of validation, namely content validity, concurrent validity, and construct validity. 

 Content validation allows us to verify whether all the characteristics selected for the construct are taken into 

account and whether they reflect a specific content or domain. Content validation can be undertaken in two phases: the 

generation of the statements and the fine-tuning of the survey instrument.17 A new content validation was not carried out 

since the instrument of this study is, in itself, a translation of the original English language instrument. The translation, 

although conceptual, did neither result in a modification of the contents of instrument items nor in an addition of new 

items, thus the integrity of the research construct was preserved. Furthermore, we believe that the cultural customization of 

the instrument, undertaken as of the pilot phase of the study, allowed the fine-tuning of the Portuguese language version of 



 23

the instrument. This leads us to believe that the Portuguese language version of the instrument has been rendered face 

validity since the instrument format and vocabulary are adequate to the purpose of the measurement. 

 In order to assess concurrent validity, measures of overall satisfaction were used as criterion variables. The items 

in this domain portray more widely the aspects of patient satisfaction. Therefore, all the other domains of satisfaction 

should correlate positively and significantly with this one domain. 

 Construct validity is directly related to the issue that the study, through the survey instrument, is actually 

measuring. Construct validity refers to the vertical correspondence between a construct that finds itself at an unobservable 

conceptual level and a measure that is equivalent to it, and which finds itself at an operational level. According to 

Goldstein et al.,10 in order to assess construct validity, multitrait-multimethod matrices are utilized to identify the 

consistency of inter-item correlations of the survey instrument. 

 In order to identify the factor structure of the indicators in the dimensions of patient satisfaction, the data were 

subject to a multivariate analysis known as factor analysis. With this technique, we were able to substitute an initial set of 

variables for a smaller set of non-correlated factors. The factors obtained in the factor analysis explain most of the 

correlation structure of the set of original variables. 12

 

RESULTS 

 Out of a total of 390 survey instruments filled in by respondents, 111 were incorrectly filled in and were excluded 

from the study. The 279 valid instruments came from a sample of individuals where 38% were males and 62% females. 

The average age of the patients was 48.63 years (SD=17.5, range = 18-92). On average, patients had undergone 17.5 

physical therapy sessions at the clinic where the data were collected. With regards to schooling, 13.6% of respondents had 

incomplete basic education (i.e. grades 1 through 8) and 7.2% had complete basic education; 6.5% had incomplete high 

school education and 32.3% had complete high school education; 40.5% of all respondents had a college degree. 

According to the referrals to the physical therapy clinics, 50% of all patients had been referred to them by their physicians; 

20.8% by friends; 1.8% by consulting telephone books themselves; 5.4% by health insurance companies; and 9.7% by 

other means. It was observed that 67.4% of all patients had already undergone physical therapy treatment previously, and 

74.6% of all patients were utilizing for the first time the services of the clinic where treatment was being provided. 

 The Cronbach alpha coefficient computed for the pilot survey was .88. After the removal from the instrument of 

the questions dealing with the domains “billing” and “cost”, the Cronbach alpha coefficient for the culturally customized, 

Portuguese language version of the instrument developed by Goldstein et al.,10 reached a value of .92. Table 1 shows the 

results of the analysis of the items and the corresponding Cronbach alpha coefficients had each one of the items been 

eliminated from the instrument. These results illustrate the fact that the item “parking was available for me” does not 

measure the construct of the study to the same extent that the other items do. The correlation between this particular 
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question and the remaining items in the instrument was .37. The next lowest correlation obtained was .45 between the item 

“the location of the facility was convenient for me” and the remaining items in the instrument. 

 In order to assess concurrent validity, three items were removed from the instrument. These three items were 

deemed to be the best indicators of satisfaction, amongst the 16 items in the instrument, and were used as criterion 

measures. The three removed items were: (a) “I would recommend this facility to family or friends”; (b) “I would return to 

this facility if I required physical therapy care in the future”; and (c) “Overall, I was satisfied with my experience with 

physical therapy”. A summary score of the 13 remaining items was then obtained. This summary score was correlated with 

each one of the criterion variables. The correlations obtained for the criterion variables and the summary score were as 

follows: r = .81 (P<.01) for question no. 14; r = .79 (P<.01) for question no. 15; and r = .74 (P<.01) for question no. 16. 

These correlations, although smaller than those obtained in the original study undertaken by Goldstein et al.,10 also present 

a moderate degree of correlation between the criterion variables and the remaining items in the instrument. 

 In order to assess the construct validity of the Brazilian version of the instrument developed by Goldstein et al.,10 

the multitrait-multimethod correlation matrix was ordered in the same sequence proposed by the authors. It was observed 

that all correlations were positive. Higher correlations can be observed mainly between items in the same domain. The 

items of the 'treatment' and 'overall satisfaction' domains are the ones that had highest correlations with the other items of 

the instrument. 

 The inter-item correlation matrix shows that the overall satisfaction measurements have a higher correlation with 

items dealing with treatment, and a lower correlation with items dealing with convenience. The correlations obtained were 

as follows: “I would recommend this facility to family or friends” had correlations that ranged from .302 (availability of 

parking facilities) to .737 (overall quality of physical therapy care); “I would return to this facility if I required physical 

therapy care in the future” had correlations that ranged from .327 (convenient facility location) and .704 (overall quality of 

physical therapy care); and “Overall, I was satisfied with my experience with physical therapy” had correlations that 

ranged from .316 (convenient facility location) to .649 (the physical therapist understood my problem or condition). 

 In order to determine whether the data collected were adequate for the factor model, the measure of sampling 

adequacy method, also known as Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), was utilized. The sample yielded a value of .93 in its 

measure of sampling adequacy, considered marvelous.17-19

 For the selection of the factors, the chosen criteria to be both met were as (a) an eigenvalue equal to or greater than 

1; and (b) factor loadings higher than .35. For this purpose, the Principal Components Analysis (PCA) extraction method 

was utilized. This method is more appropriate when one's main objective is to verify whether latent dimensions exist and 

when one wants to obtain the lowest possible number of factors that explain the highest level of variance in the data.20
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 The items in the instrument had factor loadings higher than .50, which means a very significant degree of 

correlation between the variable and the factor being considered.18 Three factors with eigenvalue greater than 1 were 

removed; they accounted for 65% of the total variance. 

 Varimax and oblique rotations were carried out in an attempt to clarify the factors. In the two types of rotation, the 

same factor structure was observed, without presenting in a clear fashion the dimensions obtained. Therefore, the 

extraction of 4 factors that accounted for 71% of the total variance was pre-defined, where only one retained factor had a 

lower eigenvalue (but very close to 1). A varimax rotation with Kaiser normalization was carried out in order to extract the 

dimensions of the various indicators.21

 Table 2 shows that, after the rotation was carried out, the first component retained 6 items related to the 

patient–therapist relationship and overall satisfaction. The second component retained 4 items indicating 

whether the patients were treated with courtesy and whether their privacy was respected. The third component 

retained 4 items dealing with the efficiency of the facility in the patient admissions process, setting up of 

appointments, and waiting time in waiting room. And the fourth component retained 2 items dealing with 

convenience aspects, such as access to and location of the facility. 

 After the extraction of the factors, an analysis was carried out to assess the homogeneity of the dimensions using 

Cronbach alpha coefficients, which were computed for each factor obtained by the factor analysis. In Table 3, the extracted 

components are presented along with the percentage of variance accounted for, the cumulative percentage of variance 

accounted for, and the alpha coefficient figures for each component. 

 

DISCUSSION 

 The Portuguese version of the instrument developed by Goldstein et al.,10 when culturally customized and applied 

to the Brazilian population, presented a high degree of internal consistency. Our research findings are in agreement with 

the propositions and findings of several authors6,9,10,22,23 because they suggest that aspects relating to access to the facility 

and convenience, such as availability of parking facilities and location of the facility, do not measure the satisfaction 

construct in the same proportion that other questions do, and may therefore underestimate the reliability of the instrument. 

In contradiction, Roush and Sonstroem 8 maintain that patient satisfaction is highly influenced by factors such as location 

and cost. 

 In a similar fashion to the results obtained by Beattie et al.,9 we have also observed that the measures of overall 

satisfaction, taken as criterion measures of the instrument, when correlated with the remaining items, present the lowest 

correlations with questions dealing with the availability of parking facilities and location and the highest correlations with 

questions dealing with the patient–therapist relationship. 
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 Our sample was quite heterogeneous because 90% of all physical therapy clinics in the place of research were 

included in the study. These facilities served clienteles with differentiated needs, expectations, and socioeconomic 

conditions. These aspects may have contributed to the moderately high values for reliability and validity of the instrument, 

when our results are compared with those obtained in the original instrument in English.10 Since empirical measurements 

are subject to differences when carried out in diverse populations, we also judged important to consider that the socio-

psychological, socio-economic, and socio-demographic factors of a society, although not being strong predictors of 

satisfaction, may influence the degree of perceived satisfaction. 6,24-26

Recent research carried out by a number of authors4,8,9,11,16,25,27-29 supports the hypothesis that the satisfaction 

construct is a multidimensional phenomenon. The results of our study, using a culturally customized, Portuguese language 

version of the instrument, also supported this hypothesis. Our findings on this respect contrast with those obtained by 

Goldstein et al.10 in the study carried out with the original English language instrument, where the authors indicated the 

existence of only one dimension, represented by the patient–therapist relationship, suggesting, therefore, the 

unidimensionality of the satisfaction construct. 

In our study, four dimensions have emerged. Factor analysis showed that the indicators dealing with the patient–

therapist relationship and overall satisfaction make up one dimension of patient satisfaction with physical therapy. 

Nevertheless, it was also observed, through factor loadings, that the instrument questions dealing with the patient–therapist 

relationship showed a heavier weight in the composition of this factor. This factor structure repeated itself in the various 

possibilities of analyses and rotations carried out. We believe that, in our population sample, this association between the 

measures of overall satisfaction and the indicators of the patient–therapist relationship are suggestive of a strengthening of 

the dimension which explores the interpersonal aspects of this interaction in physical therapy care, already discussed by 

some authors.9,10,22,25

The indicators dealing with courtesy and privacy made up the second dimension. The third dimension gathered the 

items dealing with the admissions procedures to the facility and the efficiency of the facility in the patient admissions 

process, setting up of appointments, and waiting time in waiting room. The fourth and last analysis factor shows as 

indicators of the convenience dimension questions dealing with location of the facility and availability of parking facilities. 

This fourth factor was the only one that did not comply with the criterion demanded of an eigenvalue equal to or greater 

than 1. It did not even reach a minimum acceptable score in the reliability coefficient.18,20 However, since a dimension that 

is widely debated in the literature on patient satisfaction emerged from this fourth factor, we believe that it is relevant to 

mention it. 

Just like the reliability analysis of the instrument showed, factor analysis supports the idea that the items making 

up the “convenience” dimension (i.e. availability of parking facilities and location of the facility) do not measure patient 

satisfaction with the same intensity that the other items of the instrument do. Therefore, although these questions represent 
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aspects that are debated in the literature on patient satisfaction, in our study, carried out in the Brazilian cultural context, 

they showed low correlations with the remaining items in the instrument. These questions underestimated the reliability of 

the other items of the instrument; and they did not comply with the minimum criteria demanded of them in the factor 

analysis and in the analysis of internal consistency of the scale. As a result, we do not recommend, in our population, the 

inclusion of these items in the measurement of patient satisfaction with physical therapy. 

Several dimensions have been put forward in studies on patient satisfaction with physical therapy. These 

dimensions have been classified as patient–therapist relationship;9,10 care, admissions procedures, physical surroundings;2 

efficacy, convenience, comfort, overall satisfaction;27 enhancers, detractors, location and cost;8 and care, admissions, 

logistics, overall satisfaction.11 In our opinion, the lack of consensus in the literature on patient satisfaction about which 

components make up the construct, as well as the existence of various approaches to measure it, contribute to subjectivity 

and its possible influence on the interpretation of the dimensions that emerge in this type of research. 

 

CONCLUSIONS 

The Portuguese language version of the instrument developed by Goldstein et al.,10 when applied to the Brazilian 

population, seems to provide reliable and valid measures. Our results have shown that the aspects dealing with the patient–

therapist relationship are the most important predictors of patient satisfaction, followed by those aspects dealing with 

courtesy, privacy, and practical aspects such as efficiency of the facility in the patient admissions process, setting up of 

appointments, and waiting time in waiting room. Items dealing with the location of the facility and the availability of 

parking facilities seem not to bear relevance in the determination of patient satisfaction with physical therapy. 

 The use of valid and reliable instruments may help physical therapy care providers to direct their services towards 

the maximization of patient satisfaction, since these instruments allow providers to better understand how the quality of 

care provided is perceived by the patients. The results of the surveys carried out with these instruments can be utilized by 

care providers as guidelines in the management of strategies that aim at continuous improvement of the quality of the 

services rendered to patients. 

 This study translated, culturally customized, and validated an instrument to measure patient satisfaction with 

physical therapy originally developed in English. By so doing, we have made this instrument available to the Brazilian 

society, and we have rendered it an useful parameter that can be utilized in our country in the field of physical therapy. 

Although we have made available to the Brazilian population an instrument that is customized to our cultural context, we 

emphasize the need to carry out new research that explores, in other populations, the various aspects discussed in the 

literature on patient satisfaction, as well as the results obtained with the physical therapy care provided. 
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4 Linder-Pelz SU. Social psychological determinants of patient satisfaction: a test of five hypotheses. Soc Sci 

Med. 1982;16:583-589. 
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Table 1.  
Reliability Analysis With Each Question Deleted 
 
No. of Deleted 

Question  
Scale 
Mean 

Corrected Item  
Total Correlation 

Cronbach  
Alpha 

1 68.903 .6202 .8999 
2 68.802 .7222 .8979 
3 68.867 .6145 .9003 
4 68.974 .6588 .8984 
5 68.838 .6991 .8981 
6 68.989 .5632 .9017 
7 68.942 .6995 .8967 
8 69.053 .6337 .8991 
9 69.190 .4478 .9103 
10 69.569 .3684 .9204 
11 68.813 .7103 .8985 
12 68.824 .6937 .8985 
13 68.817 .7057 .8986 
14 68.795 .7229 .8984 
15 68.817 .7129 .8983 
16 68.810 .6874 .8993 

 

Table 2. 
 Rotated Component Matrix 
 

Component Item 
1 2 3 4 

12 .846    
13 .811    
11 .776    
15 .770    
14 .744    
16 .716    
2  .778   
3  .768   
1  .742   
5  .611   
6   .755  
8   .701  
7   .654  
4   .642  
10    .838 
9    .615 

 
Notes: a)  Extraction Method: Principal Component Analysis;  b) Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization . 

 

Table 3.  
Total Variance Accounted For and Reliability Coefficient 
 

Component* Eigenvalue Percentage of Variance 
Accounted For 

Cumulative Percentage of 
Variance Accounted For 

Alpha 
(α) 

1 8.03 50.21 50.21 .93 
2 1.42 8.88 59.09 .86 
3 1.04 6.49 65.58 .82 
4 0.88 5.52 71.10 .44 

 
*Component 1: patient–therapist relationship and overall satisfaction (6 items); Component 2: Courtesy and privacy (4 
items); Component 3: efficiency of the facility in the patient admissions process, setting up of appointments, and waiting 
time in waiting room (4 items); Component 4: convenience (2 items). 
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Apendix 1: Original English Language Instrument Elaborated by Goldstein et al. 

Dear Patient: 
 
You recently received physical therapy services at our facility. Because we strive to deliver the best possible physical therapy 
services, we are interested in learning from patients how we might improve or enhance our services.  Please take a few 
moments to complete and return this questionnaire. 
Please place an X in the appropriate box to indicate your rating, or answer the descriptive questions on the appropriate line.  
Any additional comments you wish to make are welcome; write in the “Comments” section at the end of the questionnaire, or 
attach additional pages if you require more space. Please return the questionnaire to us at you earliest convenience. 
Thank you much for you feedback! 
______________________Physical Therapy Patient Satisfaction Questionnaire____________________ 

 
Descriptive Questions 

1. Your age  ______ Years 
2. Your sex         Male    Female 
3. How did you learn about this facility ?  (Check all apply) 

  Physician    Insurance company recommendation 
   Friend     Former patient 
   Telephone book    Other, please indicate ______________________ 

4. Was this your first experience with physical therapy ?    Yes      No 
5. Was this your experience with this facility ?     Yes      No 
6. Please check the location of the problem for which you received physical therapy. (Check all apply) 

      Neck      Hip 
      Lower back     Foot 
      Shoulder     Hand 
      Elbow     Knee 

 Other, please indicate _____________________ 
Please rate your degree of satisfaction with each of the following statements. 
(l= strongly disagree,  2= disagree,  3= neither agree nor disagree, 4= agree, 5= strongly agree.   Please check 9 if you have no 
opinion on the subject.)                            
          1     2     3     4     5     9 

7.  My privacy was respected during my physical therapy care.                           
8.  My physical therapist was courteous.                             
9.  All other staff members were courteous.                             
10. The clinic scheduled appointments at convenient times.                           
11. I was satisfied with the treatment provided by my physical therapist.                          
12. My first visit for physical therapy was scheduled quickly.                           
13. It was easy to schedule visits after my first appointment.                           
14. I was seen promptly when I arrived for treatment.                            
15. The location of the facility was convenient for me.                            
16. My bills were accurate.                               
17. I was satisfied with the services provided by my physical therapist assistant(s)..                         
18. Parking was available for me.                              
19. My physical therapist understood my problem or condition .                          
20. The instructions my physical therapist gave me were helpful .                          
21. I was satisfied with the overall quality of my physical therapy care.                          
22. I would recommend this facility to family or friends.                           
23. I would return to this facility if I required physical therapy care in the future.                         
24. The cost of the physical therapy treatment received was reasonable.                          
25. If I had to, I would pay for these physical therapy services myself.                          
26. Overall, I was satisfied with my experience with physical therapy.                          

           
Comments:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________ 
Reprinted from: [Goldstein MS, Elliot SD, Guccione AA. The development of an instrument to measure 
satisfaction with physical therapy. Phys Ther. 2000;80: p. 863.], with permission of the American Physical 
Therapy Association. 
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