
Introdução Resultados

Constata o perfil de sexo masculino, idosos, etnia

branca, solteiros, com ensino fundamental completo. A

hipertensão foi a doença pré-existente mais relatada e

houve predomínio de pessoas sedentárias e que negaram

tabagismo e etilismo.

Conclusão

Estudo transversal descritivo-observacional com

base em dados de prontuários de pacientes internados

no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), localizado

em Brasília, Distrito Federal.

Variáveis utilizadas: idade, sexo, etnia, situação

conjugal, escolaridade, doenças pré-existentes,

antecedentes familiares, tabagismo, etilismo e

atividade física.

Inclusão: indivíduos de ambos os sexos, de todas as

idades e que foram atendidos no projeto Prevenção de

Deformidades Ortopédicas em Pessoas com

Deficiência Física - PET/Saúde Redes de Atenção à

Saúde, no período entre 2013 a 2015.

Exclusão: prontuários incompletas.

Esta pesquisa foi submetida e aprovada em 2015

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de

Ciência da Saúde da Universidade de Brasília (CAAE:

51276615.6.0000.0030). O TCLE foi dispensado por se

basear em dados secundários.

Análise dos dados: estatística descritiva (média,

desvio-padrão, mediana, mínimo, máximo, frequência

e porcentagem).
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Amostra de 58 indivíduos, 36 (62,06%) homens e 22

(37,94%) mulheres. Observa-se idade (Gráfico 1) com

média de 60,64± 22,7 anos e mediana de 63 anos.

Gráfico 1. Distribuição em faixas etárias dos indivíduos atendidos

pela fisioterapia na clínica médica do HRC, 2013 a 2015.

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se que 50% declararam com etnia branca, 27,58%

são solteiros e 67,24% possuem o ensino fundamental

completo.

Verificou-se que 56,89% possuíam alguma doença pré-

existente (Gráfico 2), 50% com antecedentes familiares,

75,86% negam tabagismo, 75,86% negam etilismo e

84,48% dos indivíduos apresentam serem sedentários.

Gráfico 2. Distribuição das doenças pré-existentes dos indivíduos

atendidos pela fisioterapia na clínica médica do HRC, 2013 a

2015.
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Definir o perfil epidemiológico dos pacientes

atendidos pela fisioterapia na clínica médica de um

hospital público de Brasília-DF entre 2013 a 2015.

Objetivo 

Epidemiologia:

estuda a distribuição e os determinantes das

doenças¹;

avaliar a assistência prestada aos usuários²;

norteia a gestão, planejamento e ação em

saúde³.

Há escassez de estudos que analisam o perfil dos

pacientes atendidos pela fisioterapia na clínica médica.


