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RESUMO

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia o fisioterapeuta pode atuar em clínicas, hospitais, ambulatórios, consultórios, centros de reabilitação, 
em saúde coletiva, em educação e em indústria de equipamentos. Na origem a Fisioterapia era voltada apenas para a atenção secundária e 
terciária. Apesar da Lei 6316/75 implementar a prevenção, na prática ainda não vinha acontecendo. O fisioterapeuta atualmente rompeu os 
paradigmas reabilitador, voltado para centros de reabilitação e hospitais e ao contrário da origem, abrange a atenção básica, prevenção e 
promoção em saúde. O desconhecimento a respeito da atuação do fisioterapeuta é motivo de limitação de acesso da comunidade ao serviço de 
fisioterapia, mostrando a necessidade de conscientizar os profissionais da área da saúde e principalmente a sociedade sobre a sua atuação na 
atenção básica. O presente estudo tem o objetivo de determinar o nível de conhecimento dos usuários da Estratégia Saúde da Família da Praia do 
Siqueira – Cabo Frio, sobre a atuação do fisioterapeuta. A presente pesquisa foi do tipo transversal, de campo, com abordagem quantitativa 
realizada com os usuários cadastrados das três equipes de saúde da família na Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia do Siqueira. Para coleta 
de dados foi utilizado um questionário semiestruturado abordando a caracterização sociofamiliar e demográfica e para verificar o nível de 
conhecimento dos usuários sobre a fisioterapia foi aplicado um questionário elaborado pela pesquisadora do artigo Conhecimentos dos usuários 
da Estratégia Saúde da Família sobre a fisioterapia (2011). Os dados foram categorizados e reunidos através do programa Microsoft Office Excel e 
analisados com o teste qui quadrado. Adotou um nível de significância de p<0,05. Participaram da pesquisa 51 usuários cadastrados na ESF da 
Praia do Siqueira. A faixa etária foi de 18 a 80 anos, média de aproximadamente 46 anos e desvio padrão de 17. A população teve dominância do 
sexo feminino correspondendo a 78%, sendo que 45% dessas não concluíram o ensino fundamental e em sua maioria trabalhavam no próprio lar 
(27%) ou como doméstica (19%). Observou-se com relação ao que é fisioterapia, 98% respondeu que fisioterapia é uma forma de reabilitação 
e/ou tratamento, porém a prevenção também foi bem relacionada com 75%. Das pessoas ou situações que precisavam de fisioterapia as que 
tiveram maior porcentagem foram acamados, idosos, doenças geriátricas (96%) e doenças neurológicas (94%). Dos recursos que o fisioterapeuta 
utiliza destacou-se auxílio/marcha (94%), exercícios e massagem (84%). Sobre os locais de trabalho do fisioterapeuta  mais mencionados foram a
clínica (86%) e o posto de saúde (78%). O tipo de atividade do fisioterapeuta que teve mais destaque na pesquisa foi a individual (86%) e as 
atividades em grupo (80%). A atividade domiciliar (76%) e as ações em saúde (68%) também tiveram um bom destaque. Conclui-se que o 
presente estudo demonstrou um bom nível de conhecimento dos usuários sobre a fisioterapia na atenção básica. Contudo deve-se destacar que a 
pesquisa foi realizada em uma unidade de saúde da família onde há a presença do atendimento fisioterapêutico e com isso pode ser um fator 
determinante para o bom nível de conhecimento sobre a fisioterapia. Sugere-se que sejam feitas novas pesquisas em unidades que não possuam 
atendimento fisioterapêutico para maiores esclarecimentos acerca do 
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