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1. Resumo 

Introdução: O profissional Fisioterapeuta do trabalho, e uma especialidade que 

ascende com o crescimento das indústrias e comércios. No Brasil existem milhares 

de empresas e sabemos que deste número, mais da metade está concentrada no 

estado de são Paulo. O prejuízo registrado nas empresas devido a doenças 

relacionadas ao trabalho nas últimas décadas vem preocupando os gestores e 

acionistas. Vários profissionais trabalham diretamente na segurança do trabalho e 

um deles é o fisioterapeuta. Porém não se sabe o perfil e como este profissional de 

fato contribui para a melhora deste cenário. O objetivo deste estudo foi identificar os 

fisioterapeutas atuando nas indústrias do estado de São Paulo.  E avaliar o perfil, 

formação, bem como a atuação profissional. Métodos: Trata-se de um estudo 

exploratório que foi realizado com industrias metalúrgicas do estado de São Paulo. 

Para tal, as indústrias foram contatadas a partir do cadastro do CIESP, via telefone 

ou e-mail. Após entrevista inicial, a empresa foi questionada sobre a presença do 

fisioterapeuta, contratado, ou que realiza consultoria. Em seguida, foi solicitado o 

contato do profissional. O estudo foi analisado por meio de estatística descritiva 

(média, desvio padrão, frequências), no software estatístico SPSS 17.0). 

Resultados: A quantidade de fisioterapeutas, ainda é muito insipiente (1,6%) nas 

indústrias de manufatura do Estado de São Paulo. Muito embora, quando 

entrevistados os fisioterapeutas do trabalho no evento da ABRAFIT, observou-se 

que a maioria possui formação na área (60,8%), tem um tempo médio de atuação de 

8,4 (5,5) anos, estão moderadamente satisfeitos com a área, e tem uma média 

salarial (R$5.830,7) superior ao piso (R$ 2.645,00). Quanto a atuação profissional, 

mais de 50% dos profissionais reportaram usar ferramentas de análise de risco, 

atuar em gerenciamento de rodízios, e retorno ao trabalho. Conclusão: Os 

fisioterapeutas do trabalho, tem perfil compatível com a área, e largo tempo de 

experiência. Estão satisfeitos, e possuem remuneração razoável. Atuam 

principalmente com palestras educativa, e análises ergonômicas, seguido por gestão 

de rodízios e prescrição de exercícios. Estão muito presentes nas discussões gerais 

das empresas, atuando em comitês gestores.   

 

2. Introdução 

 A fisioterapia do trabalho é uma especialidade que surge com o crescimento 

das organizações, complexidade das tarefas ocupacionais, e as altas taxas de 
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prevalência de doenças relacionadas ao trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 2014 o Brasil possuía 4,77 milhões de empresas, sendo 

que mais da metade 5,2 milhões de unidades locais ativas estavam na Região 

Sudeste. Sendo que mais da metade estão empresas estão localizadas no estado 

de São Paulo1. Se por um lado ter muitas empresas, é um forte indicador de 

emprego e renda, o ambiente de trabalho possui muitos fatores de exposição e 

riscos ao trabalhador, que por sua levam a uma grande preocupação com os custos 

de saúde no contexto mundial.  A International Labour Office estima que anualmente 

surgem 160 milhões de novos casos de doenças relacionadas ao trabalho2. Dentre 

elas, as doenças musculoesqueléticas (DMEs), afetam 4% da população mundial, 

sendo que 15% são decorrentes de fatores de risco no trabalho3,4. Os pedidos de 

auxílios-doença e aposentadorias precoces no Brasil são, em sua maioria, 

decorrentes das DMEs. Segundo dados da Previdência Social 5 milhões de 

benefícios foram concedidos em 2012, sendo que 6,7% eram acidentários5.A gestão 

adequada das DMEs é essencial para o bom prognóstico, e deve ter como foco 

manter o trabalhador em suas atividades laborais e favorecer o retorno precoce ao 

trabalho, com base na análise da capacidade funcional6,7. Sabe-se que os 

problemas de saúde dos trabalhadores são determinantes para permanência ou 

exclusão do mercado do trabalho8.  Schuring et al., (2013)9 realizaram um estudo 

observacional prospectivo de 10 anos na Holanda e identificaram que é muito difícil 

um trabalhador que está por mais de 7 anos afastado retornar ao trabalho. Por isso, 

é necessário implementar medidas preventivas para evitar os afastamentos ou 

diminuir ao máximo sua duração. Para isso, é preciso que profissionais de saúde 

sejam qualificados, e capazes de identificar e analisar a fonte dos problemas 

relacionados à saúde do trabalhador e criar estratégias efetivas de enfrentamento6, 8.  

Neste sentido, vemos a crescente inserção dos profissionais Fisioterapeutas nas 

empresas, consultorias e periciais técnicas judiciais desejosos em atuar no contexto 

do trabalho, podem enfrentar e contribuir com a mudança deste cenário10. Assim, um 

grupo de profissionais se reunisse para criar a Associação Brasileira de Fisioterapia 

do Trabalho (ABRAFIT), e mais atualmente as Câmaras Técnicas pelos Conselhos 

estaduais e federais, para apoiar esses profissionais. Todos esses movimentos, 

levaram a recente aprovação da Resolução Nº 403 do COFFITO11 que 

Especialidade de Fisioterapia do Trabalho, indicando a competência desses 

profissionais.  A mesma é disciplinada por meio do código deontológico da profissão, 
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assim como das diretrizes de formação profissional (CES-04,2002)12. De que deve 

atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. A atuação do 

Fisioterapeuta é importante no contexto da prevenção de doenças 

musculoesquelético e síndromes dolorosas10, 11. Isso, porque com o advento da 

modernidade, cumprimento de metas, e novas tecnologias, o aumento de custos 

com a saúde, absenteísmo, problemas sociais, influencias negativa no produto 

interno bruto (PIB) nacional, e faz-se importante mostrar a importância da fisioterapia 

do trabalho no ambiente laboral. Em meio a tantas conquistas, consolidação e o 

reconhecimento da Especialidade Fisioterapeuta do Trabalho, há muitos 

questionamentos quando a inserção deste profissional, o dia-a-dia em âmbito 

empresarial, o que de fato faz com que este profissional contribua para a 

produtividade e ascensão empresarial e ao mesmo tempo contribua para a saúde do 

trabalhador. Será que temos um numero suficiente de Fisioterapeutas atuantes 

nesta especialidade, como está o cenário atual do Fisioterapeuta do Trabalho.  

As questões de pesquisa são: Há quantos fisioterapeutas do trabalho atuando nas 

empresas do Estado de São Paulo? Quais são suas competências para atuação na 

área, de quais intervenções em saúde esses profissionais se utilizam na prática 

profissional? A atuação do Fisioterapeuta do trabalho está em consonância com as 

diretrizes do conselho federal de Fisioterapia para esta especialidade?  

   

3. Objetivos 

Identificar os fisioterapeutas atuando nas indústrias do estado de São Paulo.  

Avaliar o perfil, formação, bem como a atuação profissional.  

4. Métodos 

Trata-se de um estudo analítico exploratório. Foram entrevistados 

representantes das empresas, a partir do primeiro contato via departamento de 

recursos humanos.  Todas as empresas localizadas foram alocadas para contato 

neste estudo. As empresas de pequeno, médio e grande porte do estado São Paulo 

serão questionadas sobre haver ou não Fisioterapeuta contratado, ou que prestador 

de serviço para atuação na área de saúde do trabalhador e ergonomia. A partir 

deste primeiro contato, e a confirmação da atuação do profissional, será então 

solicitado o contato do Fisioterapeuta para a realização da entrevista via documento 

enviado por e-mail, ou telefone.  
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Foram incluídas neste estudo empresas cadastradas nos Centros da Indústria 

do Estado de São Paulo, (CIESP) de todas as regiões distritais. Para realização da 

entrevista com os fisioterapeutas foi utilizado um questionário estruturado elaborado 

pelos autores para se obter informações sobre as características dos fisioterapeutas 

tais como idade, gênero, tempo de formação, formação complementar, prova de 

título de especialista, tempo de atuação profissional na área, remuneração, carga de 

trabalho, inserção e papel na equipe de saúde e segurança da empresa.  Para 

avaliar se o profissional atende o que é proposto pelas diretrizes da especialidade 

(Resolução Coffito 465)13, elaboramos questões cujo conteúdo aborda as grandes 

áreas de competência profissional do fisioterapeuta do trabalho. O questionário 

elaborado, foi discutido, revisado e validado por um grupo de 12 experts (< 8 anos 

de atuação profissional) da área de Fisioterapia do trabalho, com base nas 

competências descritas na resolução Coffito 465.   

5.  Desenvolvimento 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Cidade de São Paulo. Foi aprovado, foi adquirida a lista de empresas cadastradas 

nos CIESP do Estado de São Paulo, por região de representação.  A partir desta 

lista, que estará em arquivo Excel, faremos uma organização das empresas por 

diretorias regionais (n=42), e por porte (pequeno, médio, grande). A aleatorização 

será realizada após o cálculo amostral, assim que forem definidas as empresas que 

serão contatadas, dois pesquisadores farão as entrevistas iniciais com uma pessoa 

do departamento de recursos humanos, e o contato com os fisioterapeutas. Os 

pesquisadores que farão as entrevistas receberão treinamento e estarão alinhados 

para seguirem um padrão de abordagem.  

5.1 Análises de dados  

As análises serão realizadas no pacote estatístico SPSS 23.0. Análises 

descritivas serão utilizadas para descrever o perfil da população, e intervenções por 

meio de frequências relativas e absolutas. 

6. Resultados   

Foram localizadas 255 empresas pelo cadastro do CIESP, que foram contatadas 

em horário comercial. Do total, 70 não foram localizadas, os motivos de insucesso, 

mesmo após a segunda tentativa, foram: “número errado”, “telefone ocupado”, 

“telefone só chama”, “chamada não pode ser completada”, “telefone mudo” e “caixa 

postal”, ou tentativa via e-mail, sem resposta.  
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Das empresas que obtivemos sucesso na ligação e conseguimos falar com o 

responsável, na primeira ou segunda tentativa (a segunda tentativa foi realizada na 

semana seguinte a primeira tentativa sem sucesso) totalizaram185 empresas.  

Destas 25 empresas concordaram em participar do estudo, mas optaram por 

receber o questionário via e-mail, sendo que 4 delas, após contato não aceitaram 

responder ou não quiseram participar da pesquisa (Tabela 1). 

Tabela 1. Informações de contato com as empresas metalúrgicas do estado de São 

Paulo, cadastradas no CIESP. 

 

A partir das respostas das empresas, apenas 3 fisioterapeutas (1,6%) foram 

localizados e contatados. Entretanto, até o momento, e após 3 meses de contatos 

frequentes, não obtivemos nenhum retorno do questionário.  

Desta forma, decidimos utilizar uma outra estratégia para localização dos 

fisioterapeutas atuantes nas indústrias de manufatura do estado de São Paulo.  A 

estratégia utilizada então foi entrar em contato com a Associação de Fisioterapia do 

trabalho, que nos informou que estavam organizando um evento, e procurando um 

local para realizar o II Seminário Regional da ABRAFIT – São Paulo. No evento que 

aconteceu na UNICID no dia 26/08, nos possibilitou identificar 30 profissionais 

formados e atuantes na área de Fisioterapia do Trabalho. O questionário foi entrega 

a eles, no início do evento, e recolhido durante o evento, e ao término.  Dos 30 

questionários entregues, 23 (76,6%) profissionais retornaram o questionário.  

A tabela 2 demostra que o Fisioterapeuta do trabalho, atuando em empresas do 

estado de São Paulo, são jovens, atuam na área em média a 8,4 anos. A maioria 

possue formação na área.  
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Tabela 2. Perfil dos fisioterapeutas do trabalho entrevistados no II Encontro de 

Fisioterapeutas do Trabalho – ABRAFIT-São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda uma grande parte dos profissionais que não estão contratados como 

Fisioterapeuta (47,8%). Estão moderadamente satisfeitos com a área, e a grande 

maioria (86,9%) se sentem parcialmente, ou totalmente apoiados em relação ao 

trabalho realizado (Tabela 2).  

  

No que tange a atuação profissional (Tabela 3) os resultados mostram que há 

uma ampla participação do Fisioterapeuta nas ações dentro da empresa.  

 

 

 

 

Perfil profissional 

 

 

 

n=23 

Idade (anos) – Média (DP) 35,7 (7,0) 
  

Gênero - n (%)  

 Feminino 13 (56,0) 

 Masculino 10 (44,0) 

  

Tempo de formado (anos) 10,7 (5,4) 

  

Tempo de atuação na área (anos) 8,4 (5,5) 

  

Especialização Fisio-Trabalho/Ergonomia -  n (%) 13 (60,8) 

  

Prova de título - Fisio do Trabalho - n (%) 1 (4,3) 

  

Mestrado - n (%) 7 (30,4) 

 

 

 

Doutorado - n (%) 4 (17,4) 

  

Está contratado como Fisio? 12 (52,2) 

  

Renda Salarial - Média (DP) 5.830,7 ( 2716,7) 

  

Satisfação com a área – n (%) 7,3 (2,3) 

  

Tem liberdade e apoio -  n (%)  

 Sim 7 (30,4) 

 Parcialmente 13 (56,5) 



 

 

 

 

7 

 

Tabela 3. Atuação profissional na área de Fisioterapia do Trabalho (n=23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O foco da atuação profissional, demostrado pelos resultados deste estudo 

(Tabela 3) são: Treinamentos posturais (69,5%), Análise ergonômica e palestras na 

SIPAT (60,9%), seguido por Gestão de Rodizio e Programas de exercício (56,5 %).   

 

 

 

 

 

 

 

Atuação profissional n (%) 

Uso de ferramentas de análise  13 (56,5) 
  

Participa de reunião equipe (engenharia) 13 (56,5) 

  

Participação em comitês 7 (30,4) 

  

Participa de reuniões de CIPA 6 (26,0) 

  

Participação em SIPAT  14 (60,8) 

  

Participação em Comitê de ergonomia 11 (47,8) 

  

Gestão de programas de rodizio 13 (56,5) 

  

Gestão de programas de pausa 11 (47,2) 

  

Gestão de programas de retorno ao trabalho 12 (52,2) 

  

Prescreve programas de exercício 13 (56,5) 

  

Exercícios com supervisão 10 (43,4) 

  

Dias de exercício/semana -  Média (DP) 3,2 (1,5) 

  

Tempo do exercício – mínimo – máximo (minutos) 10 - 45 

  

Uso de instrumentos para análise de risco 12 (52,2) 

  

Realiza análise ergonômica 14 (60,9) 

  

Elabora treinamentos posturais/orientações 16 (69,5) 

  

Participa em processos de certificação  6 (20,0) 
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1. Discussão  

O propósito deste estudo, foi descrever o perfil dos fisioterapeutas do trabalho 

das industrias de manufatura do estado de São Paulo. Muito embora, tenhamos 

conseguido atingir os objetivos de contato com as empresas, não houve retorno dos 

fisioterapeutas a partir desta abordagem. Contudo, na segunda estratégia utilizada, 

que foi entrevistar os profissionais fisioterapeutas do trabalho, durante a participação 

do II Encontro Regional de Fisioterapia do Trabalho – ABRAFIT – São Paulo 

puderam entrevistar 23 profissionais, e traçar o perfil profissional e atuação.  

Os resultados desta análise mostraram que os Fisioterapeutas do Trabalho, são 

jovens, tem ampla experiência profissional, e de atuação na área, tem remuneração 

média superior ao piso salarial 2016/2017 do Fisioterapeuta. Além de se sentirem 

apoiados em sua atuação profissional, e motivados.  A análise ergonômica e as 

palestras educativas, são o grande foco de atuação dos profissionais, além de 

gestão de rodizio, e prescrição de exercícios físicos. Há ampla participação também 

do Fisioterapeuta do Trabalho, em ações de gestão de saúde e segurança do 

trabalho nas empresas. O profissional reportou que atua junto a CIPA, equipes de 

engenharia, e comitê internos de qualidade de vida, e de ergonomia.  

A especialidade Fisioterapia do Trabalho, foi reconhecida pelo Conselho Federal 

de Fisioterapia (Coffito) a menos de 10 anos14.  Com certeza, esse foi um grande 

passo dado pela área na ampliação da atuação profissional, assim, como mais 

recentemente a definição das atribuições do profissional13.  Ao verificarmos os 

resultados obtidos a partir do perfil do profissional, temos são jovens, assim como a 

área de trabalho. Isso também reflete na formação e capacitação do profissional, 

que ainda não é completamente na especialidade, tenho alguns deles vindo da 

formação de ortopedia, e traumatologia, saúde pública, ou até mesmo de outras 

áreas.  Todos esses aspectos mostram que o profissional especialista ainda está em 

processo de formação, tão necessário para alcançar maiores ganhos para área15,16.  

Muito embora, tenhamos que reconhecer que o Fisioterapeuta reúne expertises 

para atuação na área de Saúde do Trabalhador e Ergonomia, já a partir de sua 

formação de graduação, pois possui grande capacidade de integrar diversos temas 

tais como biomecânica, educação em saúde10,11,15. O crescimento da atuação do 

Fisioterapeuta em Saúde do Trabalhador no Brasil, com certeza se dará ainda mais 

com os avanços científicos na área, reforçam a necessidade do conhecimento da 

atuação desse profissional para que as necessidades observadas possam integrar 
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as equipes que atuam em Saúde do Trabalhador, para contribuir com a agenda 

nacional no âmbito da assistência e das pesquisas15.  

As limitações deste estudo foram o contato com as empresas, mesmo a partir de 

uma base de dados conhecida, não se mostrou uma tarefa fácil. Contudo, após 

vencida a primeira barreira, as empresas participantes colaboraram com nossa 

pesquisa, e indicaram a existência ou não de fisioterapeutas entre os seus 

colaboradores.   

Esse é um estudo muito relevante além de ser pioneiro nesse levantamento de 

dados para área de Fisioterapia do Trabalho. A partir dos resultados obtidos 

concluímos que o profissional, tem perfil compatível, e atuação muito ampla, que vai 

desde ações de educação em saúde, avaliações de fatores de riscos ocupacionais, 

a intervenções no ambiente de trabalho. O profissional possui ainda importante 

atuação junto aos comitês gestores de saúde e segurança nas empresas.  
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