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Introdução: Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo no número de cursos de Fisioterapia, refletindo na 

quantidade de profissionais lançados no mercado de trabalho. Portanto, os egressos são uma importante fonte de 

informação sobre a realidade do mercado de trabalho.

Objetivo: Conhecer as percepções em relação ao mercado de trabalho e a capacitação dos egressos de um curso de 

Fisioterapia.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, predominantemente qualitativo, aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa 

(CAAE 47264315.1.0000.5147). Foi realizado contato eletrônico com os egressos do curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora graduados há no mínimo dois anos. O e-mail continha informações e 

documentações inerentes ao estudo, além de um link para acesso a um questionário eletrônico, com questões abertas 

em que foram solicitados dados demográficos e informações sobre suas percepções quanto ao mercado de trabalho e 

trajetória profissional. A análise descritiva foi utilizada para os dados demográficos, enquanto as demais informações 

passaram por uma análise de conteúdo através dos níveis manifesto e/ou latente.

Resultados: Foram enviados 474 e-mails, dos quais 34 questionários retornaram, apenas 28 (6%) efetivamente 

completos. A amostra apresentou idade de 33,5 ± 3,5 anos, prioritariamente feminina (85,71%,), a maioria dos 

participantes se graduaram no período de 2009 a 2014 (57,14%), sendo advinda de cidades do sudeste do Brasil, em 

um raio médio aproximado de 420Km, mantendo-se nessa região ainda após a graduação (96,42%). Dentre as 



principais dificuldades relatadas se destacam a insatisfação com o retorno financeiro, a necessidade de trabalhar em 

mais de um emprego associada à alta carga horária de trabalho, a exigência de cursos de capacitação para se 

conseguir bons empregos, falta de autonomia em alguns locais de trabalho e pouca vivência prática durante a 

graduação. Diante dessas dificuldades os participantes que fizeram curso de pós-graduação lato sensu tenderam a 

atuar em clínicas e/ou consultório particular, aqueles que passaram por residência buscaram aprendizagem prática e 

crescimento profissional, e, os que participaram de concurso público visaram estabilidade financeira e crescimento 

profissional.

Conclusão: Apesar da baixa aderência, percebe-se que o estudo possibilitou o conhecimento de algumas das 

dificuldades encontradas no mercado de trabalho e mostrou que a capacitação dos profissionais foi influenciada por 

desejos pessoais e financeiros. Desse modo, o conhecimento de tal realidade contribui para fomentar discussões a 

cerca do mercado de trabalho e da formação desses profissionais.

Descritores: Prática profissional; Mercado de Trabalho; Fisioterapia.


