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Introdução. Nas últimas décadas, a oferta de cursos de graduação em Fisioterapia teve elevada expansão no país, 
contudo o acelerado ritmo de crescimento parece não ter contribuído para o avanço da qualidade da formação. De 
acordo com a avaliação do último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de fisioterapia em 2013, 
dos 372 cursos que participaram, 24,7% apresentaram resultados insuficientes, 39,8% pontuaram o critério mínimo e 
apenas 4% alcançaram o conceito de referência. Esses dados, por si, expõem uma situação preocupante, sendo re-
levante questionar a evolução no desempenho dos cursos ao se considerar seus resultados nas avaliações anteriores 
(2004, 2007 e 2010) Objetivo. Avaliar o desempenho dos cursos de fisioterapia no país quanto aos conceitos obtidos 
no ENADE no período de 2004 a 2013, verificando o rendimento dos cursos entre as IES públicas e privadas e a relação 
das pontuações do ENADE com o Conceito Preliminar de Curso (CPC).  Método. Foi realizado estudo quantitativo a 
partir de pesquisa documental. Incluiu-se no estudo somente as instituições de ensino superior (IES) que participaram 
do ENADE de fisioterapia nas quatro avaliações ocorridas (2004, 2007, 2010 e 2013). Desse modo, 103 IES cons-
tituíram a amostra da pesquisa. Os dados foram analisados em três etapas: descrição da distribuição de frequências 
dos conceitos ENADE por classificações de desempenho; construção de gráficos para verificação de resultados em 
série temporal e análise de correlação bivariada entre os resultados do CPC e do ENADE. Resultados. Observou-se 
avanço dos conceitos ENADE de 2004 a 2013 (valor de p<0,05). O percentual de cursos com resultados insuficientes 
passou de 26,2% em 2004 para 17,5% em 2013 e 38,8% das IES obtiveram conceitos superiores ao critério mínimo em 
2013, em 2004 esse percentual correspondia a 21,4%. Em todas as edições do exame as IES públicas apresentaram 
melhor desempenho; sendo que, em 2013, 87,5% dessas (14) obtiveram conceitos superiores ao critério mínimo em 
relação à proporção de 29,9% das IES privadas (26). Conclusão. Os resultados indicam que o desempenho dos 
cursos de fisioterapia no ENADE teve variação positiva no período de 2004 a 2013, com maior avanço das instituições 
públicas em relação às privadas. Porém, apesar do avanço dos conceitos, ressalta-se que a maioria dos cursos apre-
sentaram resultados insuficientes ou apenas cumpriram com o critério mínimo, fato que alerta para a importância da 
discussão da qualidade da formação do fisioterapeuta no país.
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