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RESUMO 

Este estudo trata do atendimento fisioterapêutico em uma clínica-escola. Pretende-
se verificar os preditores de abandono de tratamento de pacientes inscritos em uma 
clínica-escola de fisioterapia e suas implicações para a prática clínica na situação de 
estágio acadêmico. O objetivo é investigar relações entre características 
sociodemográficas e clínicas de pacientes inscritos para tratamento fisioterapêutico 
na clínica-escola, o motivo do abandono e as implicações na prática clínica de 
estágio supervisionado. A pesquisa será desenvolvida na clínica-escola de 
Fisioterapia do UniSALESIANO de Lins (SP), mediante aprovação do Comitê de 
Ética e Pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem 
quanti-qualitativa, por meio de pesquisa documental e de campo. O embasamento 
teórico será pautado na perspectiva sócio-histórica. Na pesquisa documental os 
dados serão coletados e organizados por meio de uma ficha de registro e analisados 
utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2007. Serão analisados todos os 
prontuários de pacientes inscritos, mas que desistiram do atendimento na clínica-
escola nos anos de 2016 e 2017. Na pesquisa de campo os dados serão coletados 
por meio da técnica de entrevista e analisados de acordo com a técnica de análise 
de conteúdo (BARDIN, 1977). Serão procurados e convidados individualmente a 
participar da pesquisa de campo todos os professores supervisores de estágio de 
fisioterapia e o profissional responsável pela clínica-escola; após aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), a pesquisa será iniciada. Os instrumentos de pesquisa, ficha de 
registro e roteiro de entrevista, serão desenvolvidos pelos pesquisadores. 
Considera-se que este estudo contribuirá para apresentar à instituição um panorama 
atual acerca dos casos de desistência mediante a identificação das características 
sociodemográficas e clínicas dos pacientes desistentes e das implicações deste 
fenômeno na prática clínica de estágio. Pretende-se, mediante os resultados, propor 
ações para prevenção, manejo e adesão ao tratamento a fim de evitar prejuízos ao 
processo de ensino e aprendizagem prática na formação em fisioterapia.  
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INTRODUÇÃO 

Este estudo procura verificação dos casos de desistência de pacientes 

inscritos para tratamento fisioterapêutico na clínica-escola de fisioterapia, sediada no 

UniSALESIANO de Lins (SP). Para tanto, serão verificados os preditores de 

abandono de tratamento de pacientes inscritos em uma clínica-escola de fisioterapia 

e suas implicações para a prática clínica na situação de estágio acadêmico. O 

objetivo é investigar relações entre características sociodemográficas e clínicas de 

pacientes inscritos para tratamento fisioterapêutico na clínica-escola, o motivo do 

abandono e as implicações na prática clínica de estágio supervisionado. O estudo se 

desenvolve a partir do seguinte problema: o desenvolvimento deste trabalho ocorreu 

a partir do seguinte questionamento: conhecer os preditores de abandono em 



atendimento fisioterapêutico traz benefícios para a qualidade do aprendizado na 

situação de estágio acadêmico na graduação? Mediante este questionamento 

pretende-se investigar a hipótese de que conhecer os preditores de abandono em 

atendimento fisioterapêutico é importante tanto para, supervisores de estágio como 

para o profissional responsável pela clínica-escola por servir de subsídio para 

investir em ações preventivas, nos casos de pacientes pertencentes ao grupo de 

risco para abandono, a fim de diminuir ou evitar desistências ao tratamento 

garantindo mais qualidade à prática clínica de estágio em fisioterapia. 

  

OBJETIVO 

Investigar relações entre características sociodemográficas e clínicas de 

pacientes inscritos para tratamento fisioterapêutico na clínica-escola, o motivo do 

abandono e as implicações na prática clínica de estágio supervisionado. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, de abordagem quanti-

qualitativa, desenvolvido na clínica-escola de Fisioterapia do UniSALESIANO de 

Lins (SP), com respaldo teórico na Teoria Sócio-Histórica. Métodos: pesquisa 

documental e de campo. Técnicas de coleta de dados: pesquisa documental 

(prontuários) e pesquisa de campo (professores supervisores de estágio e 

profissional responsável). Para pesquisa documental, o instrumento será a “Ficha de 

Registro”; para a pesquisa de campo, será a entrevista. Sujeitos: prontuários 

arquivados de pacientes desistentes do tratamento, professores supervisores de 

estágio em fisioterapia e profissional responsável pela clínica-escola. Amostragem: 

universo total, tanto de prontuários de pacientes desistentes, como de professores 

supervisores de estágio e profissional responsável pela clínica-escola, em exercício 

profissional nos anos de 2016 e 2017 na instituição. Aspectos éticos: após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), os participantes serão 

procurados e esclarecidos sobre a natureza da pesquisa (BRASIL, 2012). Mediante 

assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos 

participantes, a pesquisa será iniciada. Coleta de dados: na pesquisa documental 

será utilizada uma ficha de registro e, na pesquisa de campo será empregada a 

técnica de entrevista. Análise de dados: na pesquisa documental, utilizando-se o 

programa Microsoft Office Excel 2007, serão analisados os prontuários arquivados 



de pacientes desistentes do tratamento, nos anos de 2016 e 2017; na pesquisa de 

campo será empregada a técnica de análise de conteúdo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

1 PRÁTICA CLÍNICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA 

1.1 Objetivos  

1.2 Dificuldades: evasão e/ou desistência ao tratamento 

1.3 Administração de uma clínica-escola: responsabilidades e desafios 

2 CLÍNICA-ESCOLA: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.1 Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes inscritos 

2.2 Características do tratamento fisioterapêutico adotado 

2.3 Características institucionais e sociais do fenômeno 

2.4  Caracterização dos entrevistados 

2.4.1 Percepção quanto aos preditores e motivos de abandono 

2.4.2 Implicações na prática clínica de estágio: qualidade do aprendizado  

2.5 Considerações finais sobre a pesquisa 

2.6  Proposta de intervenção 

3 CONCLUSÕES 

BIBLIOGRAFIA – APÊNDICES - ANEXOS 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Neste estudo não se aspira esgotar a discussão sobre o abandono de 

pacientes ao tratamento fisioterapêutico, nem tampouco propor uma intervenção 

conclusiva que possa solucionar este fenômeno, mas sim, despertar para a 

necessidade de refletir sobre esta questão, para buscar unir esforços de forma 

interdisciplinar e contribuir para promover a adesão ao tratamento e o 

comprometimento do paciente, familiares e de toda a equipe técnica. Em especial, 

com vistas à qualidade da formação dos estagiários que vivenciam na clínica-escola 

os conceitos, técnicas e métodos fisioterapêuticos vistos no decorrer do curso. 
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