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Resumo

A atuação do Fisioterapeuta do trabalho já está consolidada, desde a década de meados dos anos 80 o profissional já 

atuava nos âmbitos empresarias e ergonômicos. Embora o Conselho Federal só venha reconhecer e ditar as diretrizes 

nos anos atuais. Em meio a intensas pesquisas identificamos a falta de estudos que tracem o perfil destes profissionais 

e também suas práticas.

Os objetivos deste estudo foram: identificar o perfil do profissional fisioterapeuta que atua com saúde ocupacional e 

ergonomia; avaliar as práticas de atuação do profissional na área; auditar as práticas de atuação a partir das diretrizes 

de reconhecimento da especialidade no Brasil.

Trata-se de um desenho de estudo misto (Bowen e Maas), envolvendo levantamento transversal, qualitativos, e 

auditoria das práticas profissionais.Foram eleitos profissionais que atuam na área de saúde ocupacional e ergonomia 

por meio de contatos da Associação de Fisioterapia do Trabalho (ABRAFIT), foram enviados e-mail para os profissionais 

seniores para que pudessem divulgar a pesquisa que foi veiculada Linked in e Facebook, o questionário foi disposto na 

plataforma de pesquisa ServeyMonkey.

Os dados sócios demográficos dos fisioterapeutas que atuam em Fisioterapia do Trabalho apresentados no estudo, com 

destaque a idade média 35,6 (7,0) anos, a maioria mulheres (61,5%), e com média de 8,5 (5,6) anos de atuação na 

área. A questão salarial apresenta uma grande variação salarial entre os entrevistados, não há muita discrepância entre 

serem prestadores de serviço, e contratados da empresa. O estudo apresenta que a maioria dos profissionais não estão 

contratados como Fisioterapeutas embora esteja contentes com suas atividades.

Como o Brasil é um país continental não podemos dizer que esses dados refletem o perfil de todos os Fisioterapeutas 

do Trabalho, contudo, consideramos que o estudo foi bastante abrangente. 

Os Fisioterapeutas do trabalho, tem um salário acima do piso da categoria, possuem experiência na pratica profissional 

praticam as diretrizes de propostas pelo conselho federal muito embora a maioria delas ainda não tenha estudos que 

provam sua efetividade para a saúde do trabalhador.


