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009 QUIROPRAXIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UM ESTUDO DIAGNÓSTICO EM UMA 
UNIDADE BÁSICA NO VALE DO SINOS – RS. Perla Motta Gulart, Ângela Maria Wanderley Noro 
(orient.) (FEEVALE). 

A Quiropraxia está sendo inserida Sistema Único de Saúde(SUS), levando à população a oportunidade de utilizar 
esta nova opção de tratamento; algo inovador, pois é a primeira vez, no RS, que é oferecida no SUS. O presente 
estudo teve como objetivo identificar as características dos pacientes atendidos no SUS pela Quiropraxia em uma 
Unidade Básica(UB) no Vale do Sinos – RS. Caracterizou-se por uma pesquisa descritiva retrospectiva, onde foram 
analisados os 179 prontuários de atendimento dos pacientes atendidos pela quiropraxia na UB. A amostra contou 
com 179 prontuários de pacientes, 20, 1% do gênero masculino com 36 pacientes e 79, 9% do gênero feminino com 
143 pacientes. A média de idade que mais procurou atendimento quiroprático na UB está entre 40 e 49 anos 
correspondendo a 36% do total. Dentre os pacientes atendidos 32, 4% apresentaram dor na região lombar, seguidos 
de 28, 5% pacientes que referiram cervicalgia. A categoria profissional mais evidente foi a de serviços gerais, com 
14%. Em uma escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (dor máxima) a média do grau de dor lombar entre os pacientes, antes 
do tratamento quiroprático na UBS era de 4, 77 e, após iniciados os procedimentos quiropráticos, houve a redução 
significativa, na última consulta, para1, 95. A média de dor cervical era de 4, 53 e passou para 1, 50, já a média de 
dor torácica era de 4, 15 e passou para 1, 55. A média de outras dores passou de 2, 31 para 0, 62. E a média de estado 
geral era de 4, 53 e passou para 1, 90. Realizou-se o Teste T de Student e verificou-se que existe diferença 
significativa de redução de dor entre as variáveis analisadas com um p<0, 05. De agosto a dezembro de2007, foram  
realizados no total 1.292 atendimentos quiropráticos na UBS pesquisada. Com base nos resultados deve-se analisar a 
possibilidade da inserção da Quiropraxia no SUS, para que a população tenha acesso ao tratamento quiroprático. 

 




