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Incidência de Lesões musculoesqueléticas em fisioterapeutas da 

cidade de Jacareí 

 

Resumo 

Más condutas posturais associados a uma atividade de músculos dos 

membros superiores e inferiores resistida e repetitiva, resulta em complicações 

musculoesqueléticas, prejudica todo o desempenho do fisioterapeuta e afeta 

negativamente a vida profissional e pessoal desses indivíduos. O objetivo deste 

trabalho é verificar a existência de lesões musculoesqueléticas em fisioterapeutas da 

cidade de Jacareí. Os resultados desta pesquisa possibilitarão identificar as lesões 

mais frequentes, correlacionando à área de atuação, tempo de exercício da 

profissão e faixa etária. 

 

Introdução 

 

Foram realizados alguns projetos e estudos apresentando e identificando 

lesões musculoesqueléticas em fisioterapeutas. O trabalho do fisioterapeuta exige 

um esforço físico na realização de suas funções, envolvendo atividades de 

inclinação, flexão e rotação de tronco, permanência por tempo prolongado em 

posturas inadequadas. Estes fatores podem ser responsáveis pela origem de lesões 

musculoesqueléticas em profissionais desta área. 

 

Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é verificar a existência de lesões 

musculoesqueléticas em fisioterapeutas da cidade de Jacareí e identificar as lesões 

mais frequentes, correlacionando à área de atuação, tempo de exercício da 

profissão e faixa etária, possibilitando orientar os profissionais, diminuindo o número 

de acometimentos por este tipo de lesão no município de Jacareí. 

Metodologia  

 



A amostra está sendo composta por profissionais de fisioterapia atuantes em 

clinicas particulares e instituições públicas da cidade de Jacareí. 

Para a coleta das informações estão sendo entregues aos profissionais os 

instrumentos: questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36; índice 

de capacidade para o trabalho; Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

Questionaire – DASH; questionário Roland Morris e questionário Nórdico de 

Sintomas Osteomusculares. 

 

Desenvolvimento 

Os questionários estão sendo devidamente entregues aos profissionais 

,juntamente com o termo de consentimento para a realização da pesquisa. 

 

Resultados Preliminares 

Estão sendo coletados os dados dos questionários realizados com os 

profissionais para posteriormente serem realizadas as análises estatísticas quali-

quantitativas. 
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