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RESUMO
A necessidade de reinserir jovens e adultos que sofriam de sequelas e deficiências físicas a
sociedade, deu origem a Fisioterapia. No início, a atuação do fisioterapeuta era focada na
reabilitação física, ao longo dos anos a profissão expandiu seus serviços para várias áreas e
níveis da atenção à saúde, aumentou assim, a parcela de pessoas que poderiam ser
beneficiadas. Apesar das mudanças ocorridas na profissão, à percepção da população sobre
esse profissional ainda é influenciada pela sua origem, sendo visto como um profissional
reabilitador que tem como principal público, pacientes que sofreram lesões osteomusculares e
deficientes físicos. Analisar a percepção dos acadêmicos do primeiro período da FACIMED –
de Cacoal/RO que estudam na Unidade I, acerca da atuação e o papel do fisioterapeuta no
mercado de trabalho, saber se já ouviram falar sobre a Fisioterapia, através de quais meios os
acadêmicos conheceram a fisioterapia, identificar os recursos terapêuticos e técnicas mais
conhecidas na fisioterapia, reconhecer as áreas de especialidade da Fisioterapia mais
conhecidas. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório, quantitativo e transversal.
Aplicou-se uma entrevista e um questionário sociodemográfico a 59 acadêmicos do 1°
período da Unidade I da FACIMED de Cacoal/RO, aprovado pelo CEP com N° de parecer
72581317.7.7.0000.5298. De acordo com os achados todos os entrevistados já ouviram falar
sobre a fisioterapia e a maioria considerava importante. Entretanto, o conhecimento dos
entrevistados voltou-se a aspectos de reabilitação, alongamento, exercícios com peso, bola e
técnicas de massagem com publico alvos deficientes físicos e pacientes com lesões
osteomusculares. Esses dados demonstram um conhecimento dos acadêmicos em relação à
fisioterapia, porém ele ainda é mais voltado à reabilitação, com predominância especialmente
na área ortopédica. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de execução de estratégias que
visem maior divulgação do campo de atuação da fisioterapia.
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