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RESUMO

A fisioterapia trata-se de uma ciência que visa proporcionar a melhoria de vida, promovendo a manutenção da vida do ser humano. Esta decorre 
sobre uma formação de um profissional ético, moralista, com preceitos de levar a saúde a quem necessita, respeitando os princípios 
éticos/bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade. O currículo do referido curso busca promover uma conscientização profissional 
ligada ao ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo atividades curriculares que estimulem a atuação em todos os níveis da saúde. Visto que 
deve fornecer de fato, subsídios para que os mesmos possam ter uma formação generalista e ampla acerca da fisioterapia, mas é a partir dos 
estudantes, da busca pelo conhecimento sobre Fisioterapia que os aprofundamentos sobre esta ciência ficam mais evidentes. A fundamentação 
de como se dá a profissão e suas ferramentas, são pontos que os estudantes do curso devem estar em constante busca. O estudo teve por 
objetivo analisar o nível de conhecimento dos novos ingressos do curso de fisioterapia em um Centro Universitário no estado do Ceará sobre essa 
ciência da saúde. Trata-se de estudo transversal, a partir de um questionário com alunos do curso de Fisioterapia do primeiro semestre do Centro 
Universitário Estácio do Ceará, com uma amostra de 196 discentes pertencentes ao primeiro período do referido curso do ano de 2016. Para a 
coleta dos dados foi elaborado um questionário pela autora e orientadora, contendo questões objetivas e subjetivas. Somente foram submetidos 
à pesquisa aqueles que estiveram de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a conclusão da coleta de dados, os dados 
quantitativos foram expostos em planilha no Excel, e os dados qualitativos apreciados com base nas respostas descritivas obtidas. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da instituição com o número: 1.102.819. Os ingressantes no curso são mulheres (79%), com média de 
idade de 20,6 anos; naturais de Fortaleza (54,4%) e residentes na capital (62,9%). A maioria (67,8%) é estudante profissional e cursa a primeira 
graduação (92%).  Em relação à satisfação pela escolha do curso, 65,1% encontram-se muito satisfeitos e 32,3% satisfeitos, com 6,7% citando em 
desistência pela incerteza da escolha, baixo salário, dificuldade em conseguir Financiamento Estudantil, e dificuldades com disciplinas. Sobre 
expectativas como futuros profissionais da saúde, 45,1% esperam ser bons profissionais, 18,5% bem sucedidos, 13,3% reconhecidos, 6,2% 
desejam ter realização profissional, e 29,2% citaram outros motivos. As áreas mais conhecidas entre os ingressos são a Desportiva com 65,3%, 
Respiratória 64,8%, Traumato-Ortopética 52,6%, e Dermatofuncional (37,8%), dentre outros. Cerca de 66,8% afirmaram já ter precisado ou 
conhecer alguém que precisou de tratamento fisioterapêutico, que gerou motivo pela escolha. Sobre a atuação, 42,6% acreditam que a atuação 
do Fisioterapeuta seja relevante na Atenção Secundária, 36,8% na Atenção Primária, 26,3% na Atenção Terciária e 55,6% afirma ter conhecimento 
do papel do fisioterapeuta para além da reabilitação. Os novos ingressos apontam para um conhecimento acerca da área e campo de atuação, e 
muitos até por já terem vivenciado a condição de pacientes. Além disso, estão satisfeitos com a escolha do curso com expectativas motivadoras 
para o conhecimento técnico-científico.
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