Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia
ISSN 1809-9823 versão impressa
Resumo
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O trabalho teve como objetivo verificar a prevalência dos tipos de
fisioterapia realizada num grupo de pacientes em atendimento
domiciliar no Estado do Rio de Janeiro, no período de 1999 até 2002, e
sua resposta ao tratamento. Com relação aos pacientes, verificaram-se a
predominância da faixa de idade, os tipos de doenças e o levantamento
de tempo de lesão. Quanto ao tratamento domiciliar de fisioterapia,
foram considerados o tipo, o objetivo e o nível de melhora obtido com
o tratamento realizado. A importância deste trabalho está no aumento
da assistência domiciliar como um fenômeno observado em diversos
países, inclusive no Brasil, devido ao aumento da população idosa no
mundo e ao perfil epidemiológico das doenças crônicas, levando,
conseqüentemente, ao aumento da improdutividade e dos custos
governamentais. Utilizou-se o método de epidemiologia em prevalência
descritiva. Os resultados evidenciaram que a fisioterapia domiciliar
predominou entre os idosos, sendo o tipo prevalente a motora, com
56% dos achados, e que a melhora obtida foi de 35% dos fatores
relacionados ao quadro de restrição no leito. Recomenda-se que o
atendimento domiciliar de fisioterapia seja priorizado precocemente,
para uma melhor resposta na atuação terapêutica
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