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       RESUMO: A fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em 

unidade de terapia intensiva (UTI). Sua atuação é extensa e se faz presente em vários 
segmentos do tratamento intensivo, tais como atendimento a pacientes críticos que necessitam 
ou não de suporte ventilatório, assistência a pacientes em período pré-operatório e assistência 
durante a recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e 
motoras. Esse estudo tem como objetivo verificar o perfil sócio-econômico e profissional dos 
fisioterapeutas que atuam em hospitais públicos e privados na cidade de Maringá. Como 
primeiro passo foi realizado um levantamento quantitativo do número de fisioterapeutas 
atuantes nos hospitais de Maringá. Identificou-se um total de 40 profissionais atuantes, sendo 
que os hospitais privados absorvem um maior número de fisioterapeutas em comparação com 
os hospitais públicos. Farão parte da amostra apenas 30 fisioterapeutas, pois dois hospitais de 
Maringá, sendo estes da rede privada não aceitaram participar. Para coleta de dados será 
utilizado um questionário, onde não serão identificados, sendo entregues dentro de um 
envelope lacrado para serem auto preenchidos, este terá apenas questões fechadas referentes 
ao perfil sócio-econômico e profissional dos fisioterapeutas atuantes em rede hospitalar. Dentre 
os resultados esperados acredita-se que os fisioterapeutas estejam aptos a controlar a 
ventilação mecânica, mas, no entanto não tenham autonomia sobre a mesma, que os hospitais 
contam com um número adequado de fisioterapeutas para atendimento de seus pacientes, 
podendo desta forma oferecer um serviço de qualidade aos mesmos. Que a carga horária seja 
compatível com o salário, e que os fisioterapeutas estejam satisfeitos com sua atuação. 
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