RESUMO

Objetivo: conhecer o perfil profissional dos fisioterapeutas que trabalham nas
Unidades de Terapia Intensiva na cidade de Porto Velho-RO. Metodologia: a
pesquisa foi executada em 9 hospitais da capital (públicos e privados) com
participação de 44 profissionais fisioterapeutas. O instrumento de pesquisa foi
um questionário elaborado pelos pesquisadores o qual continha 07 perguntas.
Resultados: os resultados demonstraram que os fisioterapeutas de Porto Velho
têm a prevalência de jovens adultos entre 30 a 39 anos, totalizando 26
fisioterapeutas da amostra, sendo que 64% eram do gênero feminino. Certificase ainda que o tempo de formação ficou entre 05 a 09 anos e o tempo de atuação
em UTI com média de 4,6 anos. Os profissionais possuem, em sua maioria, pósgraduação Lato-Sensu e cursos de aperfeiçoamento, os mesmos trabalham em
regime diário de 12 horas com carga horária semanal de 30 horas. Conclusão:
os dados do estudo demonstram que o perfil profissional do fisioterapeuta que
atua nas unidades de terapia intensiva da cidade de Porto Velho caracteriza-se
por maioria do gênero feminino, cuja faixa etária média está em 36 anos com
tempo de formação médio de 7 anos, sendo que a maioria possui pós-graduação
Lato-Sensu, além de algum curso de aperfeiçoamento. Em relação ao regime de
trabalho diário, os profissionais trabalham em carga horária de 12 horas e
semanalmente cumprem no máximo 30 horas.
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ABSTRACT

Objective: This study aimed to know the professional profile of the
physiotherapists working in the Intensive Care Units in the city of Porto VelhoRO. Methodology: the research was carried out in 9 hospitals in the capital
(public and private) with the participation of 44 physiotherapists. The research
instrument was a questionnaire prepared by the researchers which contained 7
questions. Results: the results showed that the physiotherapists of Porto Velho
have a prevalence of young adults between 30 and 39 years of age, totalizing 26
physiotherapists of the sample, of which 64% were female. It is also certified that
the training time was between 05 to 09 years and the time of operation in ICU
with an average of 4.6 years. The professionals have, for the most part,
postgraduation Lato-Sensu and further training courses, and these professionals
work on 12-hour daily basis with 30-hour weekly hours. Conclusion: the data of
the study show that the professional profile of the physiotherapist who works in
the intensive care units of the city of Porto Velho is characterized by a majority of
the female gender, whose average age is 36 years with an average training time
of 7 years , most of whom have a Lato-Sensu postgraduate course, in addition to
some improvement courses. Regarding the daily work regime, the professionals
work on a 12-hour workload and weekly work up to a maximum of 30 hours.
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