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Introdução. A satisfação é um conceito que passou a ser muito discutido pelos profissionais em saúde após a criação 
do SUS na década de 1990 e introduzido como parte das políticas de saúde. Neste estudo, a qualidade do atendimento, 
foi utilizado um questionário de avaliação da satisfação dos usuários na área de Fisioterapia em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) na cidade de Santarém-Pará. Cabe ressaltar que a referida UBS é a única no município de Santarém que 
conta com a presença do fisioterapeuta, o que justifica a importância deste estudo para ampliar o serviço para outras 
unidades. Objetivos. O estudo buscou verificar a satisfação de clientes/pacientes quanto ao serviço de Fisioterapia 
oferecido pela Unidade Básica de Saúde do Bairro da Floresta em Santarém/PA, pioneira neste serviço no município, e 
pela sua importância como clínica-escola para estudantes de Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará (UEPA).  
Método. A pesquisa foi do tipo descritiva, quantitativa e transversal, com aprovação CAAE nº 43591115.0.0000.5168 
do comitê de ética e pesquisa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) em Santarém. Foi realizada com 15 pacientes 
atendidos no ambulatório de Fisioterapia da UBS e aplicada através de um questionário composto por 35 questões de 
múltipla escolha, calculados por meio de variáveis sócio demográficas através de médias, frequências e porcentagens. 
Resultados. Os usuários apresentaram uma média de idade de 47,46 anos, com baixa escolaridade, com 60% no 
ensino fundamental, renda em torno 1 a 3 salários mínimos, pacientes sem acesso a plano de saúde e dependentes 
desse serviço. A satisfação de um modo geral atingiu conceitos máximos em 90% dos entrevistados, com avaliações 
extremamente positivas sobre a interação com o fisioterapeuta. Conclusão. A alta confiabilidade no profissional e 
conceitos elevados sobre a satisfação dos pacientes são atestados pela convicção hipotética de retorno e indicação dos 
serviços a outros pacientes que avaliaram positivamente em 90 % dos casos.
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