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RESUMO 

 
A extinção da Estratégia Saúde da Família no Município de Campos dos 
Goytacazes se deu por questões político-administrativas, deixando a população 
dependente da rede fixa de saúde do SUS. O estudo em questão objetivou 
analisar a demanda dos atendimentos em fisioterapia e medicina através do 
banco de dados dos três hospitais que prestam assistência à rede pública de 
saúde do município de Campos dos Goytacazes- RJ. Metodologia: foi 
realizada uma pesquisa descritiva e quantitativa, utilizando banco de dados de 
três hospitais conveniados da rede de saúde do município de Campos dos 
Goytacazes – RJ. Foi comparado o número total de pacientes atendidos no 
serviço de Fisioterapia em três especialidades: Neurologia, Neuropediatria e 
Traumato-Ortopedia entre março de 2005 a março de 2008, quando havia ESF 
e abril de 2008 a abril de 2009 quando a ESF foi extinto, e de três 
especialidades médicas: Ginecologia, Geriatria e Traumato-Ortopedia no 
período de março de 2007 a março de 2008 com atuação da ESF e no período 
de abril de 2008 a abril de 2009, quando a ESF foi extinto. Resultados: 
Ocorreu aumento no decorrer dos anos de 2005 a 2009 na demanda por 
atendimentos fisioterapêuticos na rede, onde o Hospital Geral de Guarus foi o 
que mais aumentou sua demanda (19%). Com relação às especialidades 
Fisioterapêuticas analisadas, percebe-se que todas tiveram um acréscimo e a 
especialidade que mais aumentou demanda foi Traumato-Ortopedia (39,95%). 
Nas três especialidades médicas, percebe-se aumento nas três áreas 
estudadas e nos três hospitais, sendo que a Ginecologia foi à especialidade 
que mais aumentou sua demanda no Hospital dos Plantadores de Cana de 
Açúcar. Conclusão: Os resultados sugerem o aumento dos atendimentos na 
rede hospitalar estudada, nos anos subseqüentes à extinção da ESF no 
município de Campos dos Goytacazes, que pode estar associado ao 
encerramento da atenção nessa lógica do cuidado. Sem a oferta de serviços 
pela ESF, a população ficou apenas com a prestação de serviços da rede fixa 
de saúde. Além disso, a população teve redução de acesso às ações de 
promoção da saúde, a prevenção de doenças e aos atendimentos em nível 
primário. Neste estudo, os resultados encontrados podem levar aos gestores 
do Município de Campos refletirem sobre como a falta da assistência básica à 
população, pode aumentar a demanda por serviços na rede hospitalar. A 
demanda estudada aqui, dos atendimentos fisioterapêuticos na rede hospitalar 
de assistência a saúde, leva a crer que é de caráter eminentemente reabilitador 
e curativo, o que caracteriza a assistência no nível secundário, não há 
nenhuma intervenção baseada nos princípios da atenção básica a saúde. 
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ABSTRACT 

 
The extinction of the Family Health Program in the Municipality of Goytacazes 
was characterized by political and administrative matters, leaving the population 
dependent on fixed network of the Brazilian Health System. The present study 
aimed to analyze the demand for physical therapy and doctors through the 
database of the three hospitals that assist public health in the municipality of 
Goytacazes-RJ. Methodology: This study was a descriptive and quantitative, 
using database of three hospitals under the health system of the municipality of 
Goytacazes - RJ. Compared the total number of patients attending the 
Physiotherapy service in three specialties: Neurology, Pediatric Neurology and 
Trauma and Orthopaedics between March 2005 and March 2008, when it had 
FHS and April 2008 to April 2009 when the ESF was extinguished, and three 
medical specialties: Obstetrics, Geriatrics and Trauma and Orthopaedics in the 
period from March 2007 to March 2008 with FHP teams and for the period April 
2008 to April 2009, when the ESF was extinguished. Results: An increase in the 
years 2005 to 2009 the demand for physical therapy in the network, where the 
General Hospital Guarus was the highest increase in its demand (19%). With 
respect to physical therapy specialties examined, one realizes that all had 
increased and that increased demand specialty was Traumatology and 
Orthopedics (39.95%). In the three medical specialties, we see an increase in 
the three areas studied and in three hospitals, Gynecology specialty was the 
highest increase in its demand at the Hospital of the Sugar Cane Growers. 
Conclusion: The results show that there was an increase in visits to the hospital 
system studied in the years following the termination of the ESF in the 
municipality of Campos dos Goytacazes, which may be associated with the 
extinction of the strategy. Without the provision of services by the ESF, the 
population was only with the provision of services for fixed line health. In 
addition, the population had restricted access to health promotion, disease 
prevention and care of the level of basic care. In this study, the results may lead 
managers of the municipality of Campos reflect on the lack of basic assistance 
to the population, may increase the demand for hospital services on the 
network. Demand studied here, the network of physical therapy, hospital health 
care, suggests that it is eminently rehabilitation and healing, which 
characterizes the assistance at the secondary level, there is no intervention 
based on the principles of primary health. 
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