
Anexo III – Instrumento de colheita de dados 

 

QUESTIONÁRIO DE AUDIÇÃO AO ALUNO DE FISIOTERAPIA 

 

Venho solicitar a vossa excelência a sua participação no preenchimento deste questionário. A 

realização do mesmo demora, aproximadamente, dez minutos. Evite respostas politicamente 

corretas, seja o mais sincero e objetivo possível e no caso de não saber responder, por favor, deixe 

a pergunta em branco. Na expectativa da sua preciosa colaboração, subscrevo-me com os meus 

mais sinceros agradecimentos. 

 
 

I Parte – Caraterização da amostra 

 

Indique com uma cruz (X) a resposta que mais se adequa à sua pessoa. 

 

1. Género 

 

 Feminino 

  Masculino 

 
 

2. Idade 

________ anos 

 

 

3. Ano curricular que frequenta atualmente 

 

 1º ano 

 2º ano 

 3º ano 

 4º ano 

 

 



II Parte – Opinião individual do inquirido sobre o tema apresentado  

 

Marque com uma cruz (x), a resposta que melhor traduz a sua opinião, tendo em conta a seguinte 

escala: 

1 – Nada importante; 

2 – Pouco importante; 

3 – Apenas Relevante; 

4 – Importante; 

5 – Muito importante. 

 

1. No contexto da sua prática clínica que importância atribui: 

 

 1 2 3 4 5 

1.1 – Às técnicas de fisioterapia      

1.2 – À comunicação entre fisioterapeuta / utente      

1.3 – À comunicação entre fisioterapeuta / equipa multidisciplinar      

 
 

2. Quando efetua as técnicas de fisioterapia a um utente que importância atribui: 

 

 1 2 3 4 5 

2.1 – Falar com o utente      

2.2 – Ouvir o utente      

2.3 – Sorrir para o utente      

2.4 – Manter uma postura profissional evitando olhar para o utente      

2.5 – Mostrar disponibilidade      

2.6 – Ter respeito para com o utente      

2.7 – Executar as técnicas de fisioterapia sem comunicar com o utente      

2.8 – Apresentação e aspeto cuidado face ao utente      

2.9 – Atenção às necessidades do utente (receios e ansiedades)      

2.10 – Humanização no atendimento      

2.11 – Preservação do Humor      

2.12 – Promover a privacidade do utente      

2.13 – Estabelecer uma relação terapêutica      



3. Assinale com uma cruz (x), qual ou quais das seguintes afirmações, efetua com mais 

frequência na sua prática clínica diária: 

 

3.1 – Estabelecimento de uma relação de ajuda com o utente   

3.2 – Avaliação das necessidades do utente  

3.3 – Tratar única e exclusivamente a doença  

3.4 – Comunicação com o utente  

3.5 – Reflexão sobre as práticas diárias  

3.6 – Tratar o utente sem ter em consideração as suas crenças e convicções  

3.7 – Privacidade do utente  

 

4. No seu parecer, a humanização em fisioterapia passa por (marque com uma cruz (x), a(s) 

resposta(s) que melhor traduz(em) a sua opinião): 

 

4.1 – Relação de ajuda para com o utente  

4.2 – Fazer prevalecer a técnica sobre o utente  

4.3 – Respeito pela individualidade do utente  

4.4 – Privacidade do utente  

4.5 – Comunicação com o utente  

4.6 – Ignonar o consentimento e necessidades do utente  

4.7 – Respeito pelas necessidades do utente  

4.8 – Aplicar ao utente as técnicas mais rentáveis para o serviço  

 

5. Para tratar um utente é importante considerá-lo (marque com uma cruz (x), a(s) 

resposta(s) que melhor traduz(em) a sua opinião): 

 

5.1 – Um ser racional  

5.2 – Um ser com capacidades reduzidas  

5.3 – Um ser com vontade própria  

5.4 – Um ser com direito de ser respeitado  

5.5 – Um ser vulnerável  

5.6 – Um ser único e individual  

5.7 – Um ser sem autonomia para recusar um tratamento em qualquer circunstância.  

5.8 – Um ser de forte presença física e emocional  

 



 

6. O fisioterapeuta, para exercer uma prática humanizada, deve possuir atributos e valores 

adequados à sua profissão. Enuncie três características que considere essenciais: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

7. Humanizar passa por estabelecer uma relação terapêutica entre “fisioterapeuta-utente”. 

Refira três aspetos que justifiquem esta afirmação: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

8. Considera que o avanço ciêntifico e tecnológico podem ser conciliados com o atendimento 

humanístico ao utente? 

Sim  

Não 

 

9. Sendo o utente o centro das ações do fisioterapeuta, e a comunicação um meio para a 

confiança, considera a inter-relação entre ambos um instrumento fundamental para a 

humanização? 

 

Sim  

Não 

 

10. Mencione três principios éticos que considere mais importantes para uma efetiva 

humanização das práticas de fisioterapia: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 



11. Considera que teve formação académica suficiente para perceber a importância da 

humanização e o modo como a tornar efetiva na sua prática profissional? 

Sim  

Não 

 

12. Considera-se preparado para exercer a sua atividade profissional de uma forma 

humanizada tendo consciência do que a humanização engloba? 

Sim 

Não 

 

 

Por favor dobre o questionário e coloque-o dentro da urna disponibilizada para o efeito. 

 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

 

A aluna 

_____________________________ 

(Susana Sousa) 


