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RESUMO

As duas principais especialidades na área de reabilitação veterinária são:
fisioterapia e acupuntura. Através de um questionário, o presente estudo
avaliou de forma qualitativa a percepção do médico veterinário na
complementariedade entre essas especialidades, quando indicar e como
se dá o mercado em torno delas. Os objetivos foram averiguar o
conhecimento dos médicos veterinários especializados em acupuntura ou
fisioterapia a respeito da área adjacente; a porcentagem de profissionais
que têm somente uma especialidade ou que realizaram as duas
especializações e se têm o costume de indicar a outra área para
complementar o seu próprio trabalho; e saber qual é a média de ganho
mensal dos profissionais especializados nestas áreas. Os especialistas
responderam o questionário e pode-se averiguar que a maioria deles são
da especialidade da acupuntura, estes estudaram e atuam principalmente
na região Sudeste do país. Os questionados costumam indicar a outra
especialidade quando o resultado do tratamento foge da sua alçada,
porém acreditam que as especialidades se complementam. A respeito de
valores, a despesa média mensal do profissional é de R$ 1001,00 a R$
3000,00; o valor bruto médio de ganho é até R$ 3000,00; e as faixas de
valores mais cobrados são R$ 121,00 a R$ 150,00 e entre R$ 81,00 a R$
100,00. Apesar do estudo ter sido limitado pelo pouco tempo disponível e
por falta de dados comparativos, observou-se que foi possível obter um
panorama das áreas de atuação através deste questionário, o que traz
embasamento para futuras pesquisas da área de atuação do médico
veterinário.
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