Anais do Simpósio de Iniciação Científica da FACIMED, v8, Nov. 2016 – ISSN 2525 - 3484

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE
FISIOTERAPIA DA REDE PÚBLICA DE CACOAL/RO

BRAVIN, Pâmela Karine1
GONÇALVES, Maira Melisse Beck2

Resumo

O fisioterapeuta tem papel fundamental no campo da reabilitação física que com o evoluir da
profissão atua também na promoção da saúde e prevenção da ocorrência de doenças. A
epidemiologia é de fundamental importância as essas iniciativas, pois busca estudar a população
e os fatores que determinam a ocorrência e distribuição da doença. Com o objetivo de traçar um
perfil epidemiológico dos usuários do serviço de fisioterapia da rede pública de Cacoal, a seguinte
pesquisa contou com uma amostra de 347 prontuários do período de 2008 a 2013. Após aprovação
do CEP com o parecer número 662.772 realizou-se uma pesquisa documental, descritiva,
exploratória, transversal em que a coleta de dados como sexo, idade, bairro onde residem, estado
civil, profissão, exame de diagnóstico, área de tratamento, conduta, quantidade de sessões e índice
de desistência foram analisados e apresentados em forma de porcentagem, média, desvio padrão,
gráficos e tabelas. Os resultados mostraram que 200 correspondiam ao sexo masculino, a idade
média foi de 39±18 anos, estado civil 53,60% eram casados, 17% eram agricultores, 21,04%
residiam a zona rural, a radiografia foi escolha em 68,88% dos diagnósticos, 93,08% eram da área
traumato-ortopédica, com cinesioterapia como escolha de conduta em 46,11%, média de 16,16
sessões de atendimento por paciente e índice de desistência do tratamento de 37,46% dos
prontuários. Os resultados contribuíram para que os fisioterapeutas conheçam a população
atendida e sua epidemiologia, visando atuar de maneira preventiva e diminuindo a incidência das
ocorrências das afecções no município.
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