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RESUMO 

O fisioterapeuta é relatado em vários estudos como uma profissão com alta prevalência 

de Lesão por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT). O início do contato dos fisioterapeutas com os fatores que podem propiciar 

o desenvolvimento de LER/DORT se dá durante toda a vida, mas durante sua formação, 

quando ainda aluno de Fisioterapia, esta exposição ao risco permanece, sem as devidas 

precauções, em um ambiente que deveria se preocupar em prevenir. Ainda na fase de 

aprendizagem profissional, os estudantes adotam constantes posturas e esforços 

biomecânicos forçados, transferência e elevação manual de pacientes, esforços bruscos 

entre outros, gerando desconfortos, dores e lesões musculoesqueléticas. Uma lesão pode 

forçá-lo a ter que trabalhar com dores, ter que mudar os modos operatórios, restringir a 

variedade de condutas clínicas e, consequentemente, antecipar a interrupção da carreira 

profissional.  Esta pesquisa visa analisar a atividade de formação dos estudantes 

universitários de fisioterapia, que realizam estágio profissional, e elaborar diretrizes para 

prevenir LER/DORTs. Tomou-se como referência metodológica a Análise Ergonômica 

do Trabalho. Para tanto, realizaram-se as análises documentais relativas ao Projeto 

Político Pedagógico do Curso (PPC) de fisioterapia, à grade curricular, ao plano de curso 

e às ementas de disciplinas em busca de evidências de políticas, diretrizes e previsão de 

abordagens de conteúdos e de práticas profissionais relativas à prevenção de LER/DORT. 

Também foram realizadas entrevistas com os alunos, professores e coordenadora do 

curso, registros audiovisuais do aluno em atendimento e da infraestrutura dos locais de 

atendimento. Verificou-se que o PPC do curso de Fisioterapia em foco possuía a 

disciplina de Saúde do Trabalhador apenas formalmente e não foi encontrado nenhum 

conteúdo programático relativo à prevenção de LER/DORT e ao auto-cuidado, 

direcionado para a saúde ocupacional dos próprios estudantes. Os alunos relataram que 

não receberam nenhuma aula específica de prevenção de LER/DORT, de auto-cuidado, 

de ergonomia, de saúde e segurança ocupacional, nem temas afins. Contudo, as 

orientações de auto-cuidado que receberam dos professores foram de forma diluída em 

algumas disciplinas. As orientações que os alunos relataram ter recebido nessas 

disciplinas consistiam em: corrigir altura da maca, usar melhor alavanca de força, ter 

cuidado na flexão e rotação da coluna e ter cuidado no manuseio de carga. Os alunos 

obtiam conhecimento de prevenção de LER/DORT apenas para o paciente e, 

espontaneamente, percebiam que podiam transferir esse conhecimento, adquirido em 

outro contexto, na gestão do seu auto-cuidado. Entretanto, a maioria dos alunos 

entrevistados alegaram que não conseguiam colocar em prática as orientações de 

autoprevenção de LER/DORT, devido à carga de estudo e ao cansaço após os 

atendimentos. A especialidade de estágio profissional, citada pelos alunos entrevistados, 

em que apresentaram maior queixa de dor, foi a de neurologia, por causa, principalmente, 

das ações de transferências, de um local para outro, dos pacientes dependentes e pesados. 

Estas ações eram, por vezes, realizadas individualmente e sem a utilização de auxílio 

mecânico. Não se verificaram orientações dos professores, nem conteúdos programáticos 

nos estágios, voltados para a prevenção de LER/DORT dos alunos. Verificou-se também, 

que há uma grande incidência de relatos de dores entre os estudantes pesquisados do 

último ano do curso de fisioterapia e que a inexistência de um plano de prevenção de 

LER/DORT nestes alunos poderá fazer com que eles reproduzam as condutas patogênicas 

durante a vida profissional e se lesionem e/ou se incapacitem precocemente. Recomenda-

se, portanto, a avaliação periódica do sistema músculo-esqueléico dos alunos, ações 

clínicas preventivas e a inclusão de uma disciplina específica ou de conteúdos transversais 

em todas as disciplinas, que propicie aos alunos o conhecimento sobre as possíveis causas 

do surgimento e agravamento de LER/DORT, a importância de prevenção e as possíveis 



 
 

medidas de prevenção e a relação desta abordagem com a eficiência do ato 

fisioterapêutico e, consequentemente, com os resultados do tratamento do paciente 

tratado pelo aluno.  Isto possibilita que o aluno em formação profissional passe a atuar 

com melhor eficiência, saúde e segurança, integradamente. E que, na sua vida 

profissional, estes conhecimentos e boas práticas sejam assimiladas, evitando, assim um 

mau efeito-espelho herdado da incompleta formação universitária.   

Palavras-chaves: LER/DORT. Prevenção. Estudantes. Fisioterapia. Formação. 

Ergonomia.  

  



 
 

 ABSTRACT  

It is reported in several studies that physical therapy is a profession with high prevalence 

of Repetitive strain injury and Work-Related Musculoskeletal Disorders (RSI-WRMD). 

The first contact between the physical therapist and the RSI-WRMD risk factors occurs 

throughout their lives, but during their training, when still a student of Physiotherapist, 

this exposure to risk remains, without due precautions, in an environment that should 

worry about preventing. During the professional learning phase, the students adopt 

constant forced postures and biomechanical efforts, transfer and manual elevation of 

patients, sudden efforts, among others, generating discomforts, pain and musculoskeletal 

injuries. An injury in therapist can force him to have to work with pain, to have to change 

the operative ways of work, to restrict the variety of clinical conduct and, consequently, 

to anticipate the interruption of the professional career. This research aims the formation 

of university students of Physiotherapy, who perform professional internship and to 

elaborate guidelines to prevent RSI-WRMDs. Ergonomic Analysis of Work was taken as 

a methodological reference. For that, the documentary analyzes related to the Political 

Pedagogical Project of the Course of Physiotherapy, the curriculum grid, the course plan 

and the discipline's agenda were searched for evidence of policies, guidelines and forecast 

of approaches to contents and of professional practices related to the prevention of RSI-

WRMD. Also conducted interviews with the students, teachers and course coordinator, 

and audio-visual records of the student in attendance and the infrastructure of the places 

of attendance. It was verified that the Pedagogical Project of the course in focus had the 

discipline of Worker's Health only formally and did not find, in Political Pedagogical 

Project of the Course, no programmatic content related to the prevention of RSI-WRMD 

and the self-care directed to occupational health of the students themselves. The students 

reported that did not receive any specific classes of RSI-WRMD prevention, self-care, 

ergonomics, occupational health and safety, or related subjects. However, the self-care 

guidelines they received from teachers were diluted in some disciplines. The guidelines 

that the students reported receiving in these disciplines consisted of: correcting stretcher 

height, using a better force lever, being careful in bending and spinal rotation and to have 

careful in handling loads. Students gained knowledge of RSI-WRMD prevention only for 

the patient and spontaneously realized that they could transfer this knowledge, acquired 

in another context, in the management of their self-care. However, most of the students 

interviewed claimed that they could not implement the RSI-WRMD prevention 

guidelines, because of the burden of study and fatigue after care. The specialty of the 

professional stage, cited by the students interviewed, in which they presented the greatest 

complaint of pain, was that of neurology, mainly because of the transfer actions, from one 

place to another, of dependent and heavy patients. These actions are oftentimes 

individually made and without mechanical assistance. No RSI-WRMD-prevention 

guidelines or programmatic content were given by the teachers to the students during the 

internships. It was also found that there is a high incidence of reports of pain among senior 

students of physical therapy and the lack of a RSI-WRMD-prevention plan can let the 

students to reproduce pathogenic behaviors during the professional life, which 

consequently leads them to injures or early incapacitate. Therefore, it is recommended 

the periodic evaluation of the musculoskeletal system of the students, preventive clinical 

actions and the inclusion of a specific discipline and/or cross-curricular content in all 

disciplines, providing students with knowledge about the possible causes of the onset and 

aggravation of RSI-WRMD, the importance of prevention and possible prevention 

measures and the relationship of this approach with the efficiency of the 

physiotherapeutic act and, consequently, with the treatment results of the patient treated 

by the student. This allows the student in professional formation to act with better 



 
 

efficiency, health and safety, integrated. And that, in their professional life, this 

knowledge and good practices be assimilated, thus avoiding a bad mirror effect inherited 

from incomplete university education. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização  

Segundo a literatura científica os distúrbios osteomusculares são comuns entre os 

fisioterapeutas profissionais (BORK et al., 1996; WEST; GARDNER, 2001; CAMPO et 

al., 2008; NORDIN et al., 2011). Há relatos que os sintomas desenvolveram pela primeira 

vez antes da idade de 30 anos e mais da metade desses episódios iniciais ocorreram dentro 

de cinco anos de graduação (MOLUMPHY et al., 1985; SCHOLEY; HAIR, 1989; 

MIERZEJEWSKI; KUMAR, 1997). O problema é que quando não sanados, os 

comprometimentos chegam a forçar a interrupção da carreira dos mesmos. 

Embora a Fisioterapia seja uma profissão cujo objetivo principal é promover a 

saúde do indivíduo, o desenvolvimento da atividade do fisioterapeuta pode desencadear, 

precocemente, lesões devido ao uso intenso do corpo do terapeuta para atendimento ao 

paciente.  

A atividade de fisioterapia é marcada por imposição de posturas forçadas, 

contrações estáticas prolongadas e desgaste físico que demandam bastantes 

constrangimentos à saúde corporal de quem a exerce, ambiente de trabalho inadequado, 

intensa jornada de trabalho. Devido à prática profissional ser bastante exigente os 

fisioterapeutas estão em risco de desenvolver Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho – DORTs.  (BORK et al., 1989; CROMIE et al., 2000). 

Os DORTs são condições inflamatórias e degenerativas que afetam músculos, 

tendões, ligamentos, articulações e nervos periféricos.  As regiões do corpo mais 

comumente envolvidas são a coluna lombar, pescoço, ombros, antebraços e mãos 

(PUNNET, 2004; MENDES, 2007). As LER/DORTs são lesões resultantes de eventos 

do trabalho (SALIK; ÖZCAN, 2004). 

Ainda que fisioterapeutas tenham conhecimento especializado de lesões músculo-

esquelético e estratégias de prevenção de lesões por causa de sua formação e 

desenvolvimento profissional contínuo, esses profissionais relatam uma alta incidência 

de lesões durante a sua prática profissional (NORDIN, 2011). 

O início do contato com os fatores que podem propiciar o desenvolvimento de 

LER/DORT em fisioterapeutas, além das atividades cotidianas, é durante a formação do 
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aluno em Fisioterapia. Os estudantes de fisioterapia em sua fase de aprendizado estão 

expostos a constantes posturas forçadas, transferência e elevação de pacientes, entre 

outros, que expõem sua saúde em risco.  

Na pesquisa bibliográfica realizada para esta pesquisa, constatou-se que há poucos 

estudos que abordam as LER/DORTs em alunos em formação profissional. 

Identificamos, no entanto, estudos relacionados com estudantes de odontologia 

(MARTINS, 2008; RISING et al., 2005; KHAN; CHEW, 2013), de enfermagem 

(KLABER MOFFETT et al.., 1993; FEYER et al.., 2000), de música (FRY; ROWLEY 

1989; SHIELDS; DOCKRELL 2000; DESSOLES, 2015). No que concerne aos riscos de 

LER/DORTs em estudantes universitários de fisioterapia, também foram encontrados 

poucos trabalhos (VICENT et al.., 2016; BHARADVA et al.., 2014; NYLAND; 

GRIMMER, 2003). 

O tema deste projeto de pesquisa é o modelo organizacional do processo 

formativo, adotado nos estágios curriculares em tratamento do paciente, que pode gerar e 

desencadear adoecimentos, por LER/DORT, nos alunos universitários de fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esse tema norteou a seguinte questão de pesquisa: os alunos universitários de 

fisioterapia, destinados a cuidar das lesões músculo-esqueléticas da população, após se 

formarem, correm riscos de LER/DORTs e chegam a ser acometidos por doença 

ocupacional ainda na fase de formação profissional? 

No Brasil, existe uma variedade de cursos universitários e milhares de alunos 

cursando fisioterapia, onde, além das disciplinas teóricas, estes alunos desenvolvem 

atividades práticas para desenvolver a expertise e a competência da profissão. Estas 

atividades são orientadas por um professor que leciona a disciplina prática ou estágio, que 

o aluno frequenta e pratica. De maneira geral, estas disciplinas, assim como as demais 

disciplinas do curso, são concebidas e formatadas mediante um Plano de Curso ou Plano 

da Disciplina, onde se encontra, dentre uma gama de tópicos, a ementa e o conteúdo 

programático. 

Será que em algum destes Planos existentes está previsto algum conteúdo e/ou 

prática formativa que leve em consideração a prevenção de LER/DORT do aluno que está 

executando os procedimentos ou protocolos fisioterápicos nos pacientes? Ou, está 
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previsto em alguma política ou diretriz do curso o cuidado com a integridade da saúde 

física e integral do aluno, em especial, com a prevenção de LER/DORT, quando ele ainda 

estiver no seu processo de formação? Como se dão as orientações do professor e as 

práticas dos alunos e, de que maneira, estas estão repercurtindo no sistema músculo-

esquelético do praticante? 

Não há, no Brasil, estatísticas oficiais que se refiram as LER/DORTs ou, de 

maneira mais genérica, a lesões músculoesqueléticas, em alunos universitários, 

especialmente, em alunos universitários de fisioterapia. Se estas estatísticas ausentes não 

fazem parte das preocupações e não são encontradas nos bancos de dados do Ministério 

do Trabalho e Emprego, nem do Ministério da Previdência Social, não seria caso de 

preocupação e monitoramento do Minitério da Saúde do nosso país, como parte da 

política pública de vigilância e promoção da saúde da população brasilleira? Ou mesmo 

do Ministério da Educação, com a saúde dos universitários? 

As estatísticas de LER/DORT em fisioterapeutas – não alunos universitários de 

graduação em fisioterapia - estão longe de serem fidedignas, por várias razões, como: a 

subnotificação das ocorrências por parte das empresas onde estes profissionais atuam e a 

não notificação por eles próprios e outros entes legais; a informalidade do emprego de 

vários profissionais; a condição de profissional autônomo; a atuação em serviços 

públicos. Se fossem fidedignas, dariam uma noção sobre o cenário e história acidentógena 

destes profissionais, a idade com que são acometidos de LER/DORT, em quanto tempo 

de serviço se dá o acometimento e em quanto tempo após a formatura.  

Isto poderia sugerir, por exemplo, pesquisas que pudessem investigar se as causas 

do adoecimento surgiram desde o período da formação universitária, em que momento 

surgiram os sintomas, como se davam as práticas formativas à época, se estas práticas se 

mantiveram na atividade profissional e se estas práticas têm alguma relação com a 

possível LER/DORT adquirida e em que medida.   

Os alunos de fisoterapia utilizam, principalmente, os membros superiores para 

realizar os procedimentos que aprendem nas disciplinas universitárias, mas, como o corpo 

humano é um todo articulado, ele assume assimetrias e esforços biomecânicos 

incompatíveis, quando em atividades que exigem modos operatórios patogênicos, 
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repercutindo negativamente no sistema ósteo-muscular do aluno, podendo gerar ou 

desencadear LER/DORT.  

A atividade prática formativa do aluno universitário de fisioterapia ocorre durante 

um período, relativamente, curto (2 anos) quando estes alunos estão com a idade em torno 

de 21 a 22 anos, a considerar que os alunos ingressam na universidade, no geral, com 18 

anos e se formam com 22 anos. A duração formal de um curso universitário de fisioterapia 

no Brasil é, no geral, de 5 anos e as atividades práticas de tratamento do paciente, 

realizadas pelos alunos, nas disciplinas práticas e no estágio, correspondem no mínimo 

20% do tempo total do curso.  

Será que os alunos recebem prescrições e orientações e são monitorados, pelo 

professor da disciplina prática e do orientador de estágio, para prevenirem LER/DORT 

em si próprios? A ausência, insuficiência ou ineficiência de prescrições, orientações e 

monitoramentos para a prevenção de LER/DORT nos alunos favorece a adoção de modos 

operatórios patogênicos, por parte dos alunos, e a perpetuação destes modos na carreira 

profissional, como efeito-espelho? Como se dão estas prescrições, orientações e 

monitoramentos? Não seria recomendável que estas medidas fossem adotadas já durante 

a formação do aluno para que este viesse a atuar com eficiência e segurança, 

integradamente, desde a formação e seguisse assim na vida profissional? 

Um dano no corpo do aluno e futuro profissional de fisioterapia pode impactar 

negativamente na qualidade de seu serviço prestado e, portanto, no controle ou na cura 

da doença do paciente em tratamento. Se este dano for severo, pode incapacitar, 

definitivamente, o fisioterapeuta e impedi-lo de atuar na profissão que escolheu, resultar 

em perdas econômicas, em necessidade de mudança de profissão - sem que este seja o 

desejo genuino -, em frustação profissional e no isolamento social, como acontece com 

outros profissionais que são acometidos de acidentes e doenças ocupacionais.  

A experiência vivida pela autora deste projeto, como aluna do curso de fisoterapia, 

de 2008 a 2012, evidenciou algumas queixas dos colegas estudantes da mesma turma e 

de outras turmas, com relação a desconfortos sejam: dores na coluna, braço, pescoço e 

mãos. Os referidos estudantes atribuíam esses desconfortos aos seguintes fatores causais: 

adotar postura forçada, realizar terapia manual repetitivamente, forçar a coluna em 

atendimento ao paciente acamado ou com restrição de movimento e interfacear com 
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postos de trabalho não ergonômicos. Na condição de aluna, a presente autora deste 

projeto, também experimentou sintomas de desconfortos nas regiões do pescoço, da 

coluna lombar, das mãos, das pernas e atribuía a estes sintomas, aos mesmos fatores 

causais relatados pelos outros alunos. Além disso, relatos de estudantes sobre sintomas 

ou adoecimentos de outros colegas estudantes também foram registrados.  

Este conjunto de fatos, reflexões e indagações propiciaram a formulação de um 

conjunto de problemas de pesquisa, que serão apresentadas a seguir.    

1.2 Problema  

O desenvolvimento de distúrbios osteomusculares nos estudantes universitários 

de Fisioterapia que tratam e reabilitam pacientes com o mesmo distúrbio, é o problema 

que norteia esta pesquisa. Partindo do pressuposto de que os estudantes universitários de 

Fisioterapia possuem em sua formação conhecimento para prevenir a LER/DORT, a 

pesquisa busca responder às seguintes perguntas: 

Problema 1: Que aspectos da organização do trabalho, adotados nos estágios 

supervisionados em tratamento do paciente, são determinantes na queixa de dores, na 

fadiga e no risco de desencadeamento de LER/DORT nos alunos do curso de fisioterapia? 

Problema 2: Em que medida as diferenças antropométricas entre alunos e 

pacientes e as inadequações dos mobiliários e dos equipamentos utilizados exigem dos 

alunos um maior emprego de força, instabilidade postural e movimentos bruscos, que 

podem provocar dores e desconfortos e gerar ou desencadear LER/DORT em si mesmos 

e, também, afetar a qualidade do tratamento do paciente?  

Problema 3: A falta de uma cultura prevencionista de LER/DORT no processo 

formativo das disciplinas práticas e do estágio levam os alunos a naturalizarem, a acharem 

correto ou a não terem consciência do caráter patogênico da organização do trabalho 

vigente e das tecnologias utilizadas? 

1.3 Hipóteses 

Para responder aos problemas de pesquisa foram formuladas as seguintes 

hipóteses: 
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Hipótese 1: O seguintes aspectos da organização do trabalho são determinantes na 

sensação de dores, na sensação de fadiga e na geração ou desencadeamento de 

LER/DORT nos alunos do curso de fisioterapia e na perda da qualidade do tratamento do 

paciente: a) A falta ou insuficiência de prescrições para prevenir as LER/DORT nos 

alunos fazem com que as orientações do professor para os procedimentos terapêuticos, 

assim como o monitoramento desta atividade, não levem em conta estratégias de 

prevenção de LER/DORT e impliquem em adoção de modos operatórios de risco; b) A 

exigência, por parte do professor, de qualidade no processo e nos resultados do 

tratamento, associados ao monitoramento presencial e ao sistema de avaliação acadêmica 

com atribuição de nota, como critério de aprovação na disciplina ou estágio, gera tensão 

e rigidez do corpo do aluno e a adoção de modos operatórios propiciadores de dores e de 

fadiga. 

Hipótese 2: Quando as dimensões antropométricas do aluno são menores que a do 

paciente - a depender do local do corpo onde será aplicado o procedimento -, as dimensões 

e regulagens do mobiliário (por exemplo, maca do paciente) com que o aluno interfaceia 

são inadequadas e não há medidas preventivas de LER/DORT ou são insuficientes – como 

a utilização de dispositivos mecânicos que aliviam o esforço e facilita o acesso ao local 

pretendido ou a alocação adequada de paciente-aluno -, o aluno adota alavancas e modos 

operatórios inadequados, exigindo, por vezes, instabilidade postural, maior emprego de 

força no procedimento terapêutico e movimentos bruscos, que podem provocar dores, 

fadiga e desconfortos e gerar ou desencadear LER/DORT em si mesmos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

Objetiva-se com esse estudo, elaborar diretrizes para prevenir as LER/DORTs nos 

estudantes universitários de fisioterapia que realizam estágio.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar a existência de estudantes com sensação de dores, com sensação de 

fadiga e com LER/DORT. 
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• Identificar e confrontar as prescrições organizacionais, com a organização real do 

trabalho, com a sensação de dores, com a sensação de fadiga e com o 

acometimento de LER/DORT nos estudantes e analisar. 

• Identificar e confrontar as contrantes posturais e biomecânicas, devido às 

diferenças antropométricas aluno-paciente e às inadequações do mobiliário e da 

tecnologia utilizados, com a sensação de dores, com a sensação de fadiga e com 

o acometimento de LER/DORT nos estudantes e analisar. 

• Propor melhorias para a prevenção de LER/DORT nos estudantes das disciplinas 

práticas e do estágio do curso universitário de fisioterapia. 

1.5 Justificativa  

As LER/DORTs quando não sanados, os comprometimentos chegam a forçar a 

interrupção de uma carreira. Com isso, a lesão física nesse profissional remete também 

transtornos emocionais, pois o lesionado gravemente será impedido de exercer sua 

atividade, sendo afastado do seu trabalho ou tendo muitas vezes que mudar de profissão, 

gerando um grande sofrimento ao terapeuta que vê seu futuro profissional (para muitos 

uma realização profissional), conquistado com anos de estudos e dedicação, prejudicados 

com o surgimento e agravamento do distúrbio. Para o indivíduo que se dedicou em média 

cincos anos para se formar em Fisioterapia uma lesão pode significar a destruição de um 

sonho, de um projeto de vida, trazendo, com isso, grande frustração por não poder exercer 

sua amada profissão. 

Outro motivo que justifica a realização da pesquisa em estudantes é a relação do 

efeito espelho na formação do futuro profissional. Por exemplo, quando o professor está 

ensinando como realizar uma determinada técnica e se expõe a condições que prejudicam 

sua saúde, como é o caso de atender um paciente em uma maca muito baixa, sem 

regulagem de altura, adotando postura de flexão do tronco por muito tempo para 

demonstrar ao estudante como manipular o paciente, o estudante pode tender a se espelhar 

nos modos operatórios do referido professor para exercer a mesma técnica, caso esteja 

diante das mesmas condições de trabalho. Ou seja, se esse professor aceita essas 

condições de trabalho e a postura adotada como “normal” ou correta, a tendência do aluno 

será de assimilar essas atitudes e reproduzi-las em sua prática profissional crendo que são 

seguras e adequadas. O modelo que foi aprendido poderá ser incorporado pelo aluno, 
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fazendo com que essas condutas erradas sejam disseminadas na formação profissional do 

aluno.  

O estudante é uma vítima do efeito espelho e quando estiver formado também 

tenderá a ser um multiplicador desse efeito, ou seja, aqueles que forem ser ensinados por 

ele receberá o mesmo treinamento tortuoso, configurando um ciclo vicioso de doenças 

crônicas em fisioterapeutas, tendo como início desse ciclo a sua formação. Sendo assim, 

uma formação em que não foram ensinados princípios de prevenção de LER/DORT 

poderá se repercutir na vida profissional do fisioterapeuta. 

Apesar da importância do tema, após várias buscas nas bases de dados Scopus, 

Pubmed e Scielo verificou-se que há poucos estudos disponíveis na literatura científica 

pesquisada, que abordem as LER/DORTs em alunos de fisioterapia, revelando que a 

presente pesquisa pode dar uma importante contribuição, no sentido de preencher esta 

lacuna no conhecimento produzido, até então, neste âmbito. 

A realização desta pesquisa abordará especificamente estudantes de fisioterapia, 

visto que essa categoria está inserida numa série de fatores de riscos ergonômicos para o 

desenvolvimento de LER/DORT.  

A ausência de Ergonomia na concepção de trabalho e nos métodos de trabalho 

tem influência sobre os estudantes que tenderiam a reproduzir a atitude em seus futuros 

ambientes profissionais de trabalho, o que prognóstica a LER/DORT.  

Em razão desses distúrbios musculoesqueléticos representarem uma condição que 

exige uma abordagem complexa, a Ergonomia, pelo caráter interdisciplinar, situado e 

participativo, poderá contribuir para compreender os determinantes da formação 

profissional dos alunos de fisioterapia, que desencadeiam ou agravam os distúrbios, e 

para, a partir de um diagnóstico ergonômico, estabelecer medidas de prevenção das 

doenças osteomusculares nesse grupo de alunos. 

 Mediante os quatro pontos explicitados: 1) interrupção de uma profissão; 2) efeito 

espelho; 3) incapacidade; 4) poucos estudos, justifica-se a relevância científica do 

presente projeto de pesquisa relacionando a formação dos estudantes de fisioterapia e os 

distúrbios osteomusculares.  
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1.6 Organização dos capítulos  

 

O presente estudo está dividido em seis capítulos, os quais são:   

 

Capítulo 1: apresenta o tema da pesquisa, os problemas de pesquisa, as hipóteses, os 

objetivos da pesquisa e a justificativa. 

Capítulo 2: apresenta o referencial teórico conceitual da pesquisa. Nesse tópico são 

abordados os conceitos e definições referentes à Ergonomia, Saúde, LER/DORT, 

Biomecânica Ocupacional e Prática Reflexiva. 

Capítulo 3: expõe a discussão acerca das pesquisas antecedentes encontradas na 

bibliografia disponível, sobre LER/DORT e Fisioterapia.  

Capítulo 4: descreve o percurso metodológico, buscando atingir os objetivos 

estabelecidos no início da pesquisa. Para tanto, são detalhados: o local em que ela se 

desenvolve, a população estudada, o tipo de pesquisa adotado e o percurso metodológico 

da Análise Ergonômica do Trabalho (AET); 

Capítulo 5: apresenta os resultados alcançados com a realização da Análise Global, 

Análise da Tarefa e da Análise da Atividade; apresenta a proposta de prevenção de 

LER/DORT na formação do estudante de Fisioterapia.  

Capítulo 6: apresenta as considerações finais e as propostas para a realização de novos 

estudos que possam emergir a partir desta dissertação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico será abrangido por cinco assuntos principais: Ergonomia, 

Saúde, LER/DORT, Biomecânica Ocupacional e Práticas reflexivas.  O resumo contendo 

as contribuições e os autores estão mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Resumo do referencial teórico 

 Tema Tópicos/Contribuições Autores, ano 

 

 

Ergonomia 

Apresenta a primeira definição de Ergonomia 

que foi adotada em 1857 pelo polonês 

Wojciech Jastrzebowski 

Másculo; Vidal et al. (2011) 

Apresenta as áreas de especializações da 

Ergonomia classificas pela IEA. 

Falzon (2007, p. 5);  

Abrahão et al (2009) 

Finalidades da Ergonomia Vidal (2008) 

Contrantes Vidal; Carvalho (2008) 

Normatização BRASIL (2002) 

Organização do trabalho BRASIL (2002) 

 

Conceito de Saúde 

Situação de perfeito bem-estar físico, mental 

e social 

Organização Mundial da Saúde 

(1946) 

Não existe um estado perfeito da saúde Dejours (1986) 

Capacidade de ultrapassar as crises orgânicas Canguilhem (1990) 

Ressalta as expressões da questão social Constituição Federal de 1988 

Fatores determinantes e condicionantes da 

saúde 

Lei Orgânica da Saúde de 1990 

O foco passa a buscar condições que 

favoreçam sua construção 

Laville; Volkoff (1993) 

 

 

 

 

LER/DORT 

Definição e terminologia Couto (2007); Mendes (2007) 

Principais distúrbios osteosmusculares  

Sinais e sintomas  

Brasil (2003);  Mendes (2007) 

 

Fatores causadores 

Diagnóstico 

Tratamento  

Prevenção  

Consequências 

 

Brasil (2003)  

 

Biomecânica 

Ocupacional 

Conceito  Hall (2014) 

Campo de aplicação Iida (2005) 

Finalidade Chaffin (2001) 

Práticas 

Reflexivas 

Conceito 

Características 

Perrenoud (2002) 

Shön (2000) 

Fonte: A Autora (2017). 
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2.1  Ergonomia 

A primeira definição de Ergonomia foi adotada em 1857 pelo polonês Wojciech 

Jastrzebowski que a estabelecia como uma ciência do trabalhado e, como tal, requeria o 

entendimento da atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e 

dedicação. (MÁSCULO E VIDAL et at., 2011, p. 9). A palavra Ergonomia deriva do 

grego, sendo composta pelos termos ergon que significa trabalho e nomos que significa 

leis e  regras (FALZON, 2007, p. 5; ABRAHÃO et al., 2009, p. 19). 

Em 1970, a Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) propôs a definição 

de Ergonomia utilizando a expressão “adaptação do trabalho ao homem”, termo clássico 

muito usado até hoje. A SELF especifica que essas adaptações são aplicadas com base 

em conhecimentos científicos relativos ao homem concebendo com o máximo de 

conforto, segurança e eficácia (FALZON, 2007, p. 3). 

A definição adotada pela International Ergonomics Association (IEA), em 2000, 

apresenta a Ergonomia como uma disciplina científica que visa o entendimento das 

interações entre os seres humanos e os outros componentes de um sistema com o objetivo 

de melhorar o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas (FALZON, 

2007). 

As áreas de especializações da Ergonomia são apresentadas pela IEA, que as 

distinguem como ergonomia física, cognitiva e organizacional (FALZON, 2007, p. 5):  

• Ergonomia física: trata da compreensão das características anatômicas, 

fisiológicas e biomecânicas do homem em sua interação com a atividade física. 

Incluem estudos das posturas no trabalho, movimentos repetitivos, manuseio de 

materiais, projetos de postos de trabalho. 

• Ergonomia cognitiva: refere-se aos processos mentais. Estuda a carga mental de 

trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, o estresse profissional, e 

a formação.  

• Ergonomia organizacional: diz respeito à otimização dos sistemas sóciotécnicos. 

Inclue a comunicação, gerenciamento de relações com clientes, projeto de 

trabalho, organização temporal do trabalho, cultura organizacional, organizações 

em rede e gestão da qualidade. 
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Na prática real de um estudo ergonômico podem ser usados mais de um domínio. 

No presente estudo foram trabalhadas duas áreas de especialização a Ergonomia Física e 

Ergonomia Organizacional. 

O foco da Ergonomia é a atividade de trabalho das pessoas, o seu principal objeto 

de estudo é a situação do trabalho e sua grande finalidade é a transformação positiva do 

trabalho (Figura 1). A atividade do trabalho é baseada no que deve ser feito (tarefa), em 

como deve ser executado e seus requisitos. A situação de trabalho leva em conta as 

condições de execução, o contexto em que está inserido e as possibilidades para realizar 

as transformações positivas (VIDAL, 2008).   

Figura 1 – Finalidades da Ergonomia. 

 

Fonte: VIDAL (2008). 

Para atingir sua finalidade é necessária uma abordagem multi e interdisciplinar, 

característica marcante da Ergonomia, a qual se situa no cruzamento entre várias 

disciplinas, seja no campo das Ciências Biológicas, Tecnológicas, Humanas e Sociais 

(MÁSCULO E VIDAL, 2011, p. 27). 

Segundo Másculo e Vidal (2011), a Egonomia visa a diminuição de doenças 

relacionadas ao trabalho, através da melhoria das condições de trabalho, adaptando-a às 

características psicofisiológicas do trabalhador, proporcionando assim, conforto, 

aumento na produtividade, desempenho, qualidade de vida do trabalhador, além de 

redução de perdas, danos e custos às empresas. 
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No Brasil, existem regulamentações quanto à Ergonomia nas empresas. Todo 

estabelecimento que possua trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) é obrigado a oferecer um ambiente laboral que não adoeça seus 

funcionários. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 1978 publicou a Norma 

Regulamentadora 17 (NR 17) que estabelece as condições mínimas de conforto, 

segurança e compatíveis com as características do trabalhador (BRASIL, 2002). As 

empresas que descumprem esses requisitos podem ser penalizadas com autuações ou 

multas, além de pagamentos de indenizações quando são responsáveis ou corresponsáveis 

por causar transtornos a integridade física e psicológica do trabalhador. 

As novas tecnologias trouxerem não só benefícios excelentes à sociedade, mas 

também contrantes e imposições ao modo de funcionamento dos indivíduos no trabalho 

(ABRAHÃO et al., 2009). 

Contrantes, restrições, constrangimentos, exigências são utilizados como 

sinônimos na literatura. De acordo com Vidal e Carvalho (2008, p. 48), contrante é 

definido como o “conjunto dos elementos de um sistema de trabalho que atrapalham os 

processos normais e regulatórios que o operador lança mão para realizar sua atividade de 

trabalho”. Ou seja, contrante é associado ao nível de exigência para realização de uma 

determinada tarefa. 

 Uma das maneiras de compreender as formas ou as estratégias utilizadas pelos 

trabalhadores no confronto com o trabalho para minimizar ou limitar as suas condições 

patogênicas é por meio da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) (ABRAHÃO et al., 

2009). 

A Análise Ergonômica do Trabalho é prevista na regulamentação brasileira desde 

1990.  De acordo com o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora Nº 17 do MTE, 

a AET deve abordar, no mínimo, as condições de trabalho, as quais incluem: “aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, aos 

equipamentos e as condições ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do 

trabalho” (BRASIL, 2002, p.14).  

O Manual da NR 17 (BRASIL, 2002, p. 49) esclarece os componentes presentes 

na organização do trabalho, quais sejam:  
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• As normas de produção: todas as normas, escritas ou não, explícitas ou 

implícitas, que o trabalhador deve seguir para realizar sua tarefa (...);  

• O modo operatório: designa as atividades ou operações que devem ser 

executadas para se atingir o resultado final desejado, o objetivo da tarefa. 

O modo operatório pode ser prescrito (ditado pela empresa) ou real (o 

modo particular adotado pelo trabalhador diante da variabilidade 

relacionada ao trabalho, que exige que o trabalhador implemente 

diferentes modos operatórios);  

• A exigência de tempo: expressa o quanto deve ser produzido em um 

determinado período de tempo, sob imposição. Limites fixados pela 

empresa podem superar a capacidade de um ou vários trabalhadores 

colocando em risco sua saúde;  

• A determinação do conteúdo do tempo: permite evidenciar o quanto de 

tempo se gasta para realizar uma subtarefa ou cada uma das atividades 

necessárias à tarefa;  

• O ritmo de trabalho: é a maneira como as cadências (velocidade dos 

movimentos que se repetem em uma dada unidade de tempo) são ajustadas 

ou arranjadas. O ritmo pode ser livre (quando o indivíduo tem autonomia 

para determinar sua própria cadência) ou imposto (por uma máquina, pela 

esteira da linha de montagem e até por incentivos à produção);  

• O conteúdo das tarefas: o modo como o trabalhador percebe as condições 

de seu trabalho: estimulante, socialmente importante, monótono ou aquém 

de suas capacidades, podendo levar a uma sub ou sobrecarga de trabalho 

(física ou cognitiva).  (BRASIL, 2002, p. 49) 

A partir de uma AET são feitas recomendações ergonômicas referentes às 

providências que deverão ser tomadas para revolver o problema diagnosticado. De acordo 

com Iida (2005), a AET visa aplicar os conhecimentos da Ergonomia para analisar, 

diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho.  

Vidal (2008) enfatiza que a AET além de caracterizar ou descrever uma situação, 

realizar um diagnóstico, um quadro de uma situação profissional, a AET fornece os 

elementos para a transformação positiva da realidade laboral. 

A adaptação do trabalho ao homem nem sempre tem uma solução simples. 

Geralmente, é um problema complexo que precisa de algumas tentativas para ser 
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resolvido. O ideal seria usar os princípios da ergonomia na etapa inicial de elaboração de 

um projeto, seja de uma máquina, sistema, ambiente ou local de trabalho. No entanto, o 

que é mais aplicado são soluções de compromisso, ou seja, fazer apenas o que é mais 

possível dentro das restrições existentes, mesmo que não seja a melhor alternativa (IIDA, 

2005). 

2.2  Saúde 

Assim como houve mudanças significativas nas tecnologias e nas formas de 

organizar o trabalho, também aconteceu evolução importante no conceito de saúde.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social 

(OMS, 1946). Dejours (1986), contudo, apresenta duas críticas a esse conceito. Primeiro, 

para ele não existe uma maneira de medir a situação de bem-estar; segundo não existe o 

perfeito e o completo estado de bem-estar. O organismo humano sempre está em 

constante mudança, esse não se encontra em um estado estável, mas em constante 

movimento. Isso pode ser confirmado no crescimento, no envelhecimento e nas diferentes 

concentrações de açúcar no sangue.  

Numa linha semelhante à apontada por Dejours, de que saúde é um processo 

dinâmico, Canguilhem (1990) aponta a saúde como capacidade de ultrapassar as crises 

orgânicas para instalar uma nova ordem fisiológica. Estar com boa saúde é “poder cair 

doente e se recuperar; é um luxo biológico”. (Canguilhem, 1990). 

O conceito de saúde contido na Constituição Federal de 1988 ressalta as 

expressões da questão social, ao apontar que:  

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. (CF,  1988,  artigo  196). 

A Lei Orgânica da Saúde foi além do conceito apresentado pela OMS ao indicar 

os fatores determinantes e condicionantes da saúde como sendo: a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, entre outros. (Brasil, 1990, 

Art. 3). 
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Saúde deixa de ser um estado, uma aquisição e passa a ser entendida como um 

objetivo, como uma construção tanto individual como coletiva. O foco agora muda não 

se trata apenas de buscar as condições que evitem a deterioração da saúde, mas também 

aquelas que favoreçam a sua construção (LAVILLE; VOLKOFF, 1993 apud 

ABRAHAÃO, 2009).   

2.3 Biomecânica Ocupacional 

A biomecânica está presente em nosso cotidiano. A palavra “biomecânica” 

combina o prefixo “bio”, que significa vida, com o termo “mecânica”, que é o ramo da 

física que estuda a ação das forças sobre partículas e sistemas mecânicos. Biomecânica é 

então a aplicação dos princípios e ferramentas da mecânica no estudo dos aspectos 

anatômicos e funcionais dos organismos vivos (Figura 2) (HALL, 2014). 

Figura 2 – Estudo da Biomecânica. 

 

Fonte: HALL (2014). 

Para Hall (2014), Biomecânica é uma das subdisciplinas da Cinesiologia (Figura 

3), definida como estudo do movimento humano.  
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Figura 3 – As subdisciplinas da Cinesiologia. 

 

Fonte: HALL (2014). 

Segundo Mendes (2009, p. 1506, 1507) a biomecânica estuda: 

As pressões exercidas sobre os tecidos moles e observa as reações destes 

tecidos que podem ser: internas onde ocorrem variações do comprimento, do 

volume, rupturas; e fisiológicas ou fisiopatológicas onde ocorre mudança na 

concentração iônica, evolução das características do potencial de ação do 

músculo. (MENDES, 2009, p. 1506, 1507).  

A Biomecânica Ocupacional é uma especialidade da Biomecânica.  Para Chaffin 

(2001) é o estudo da interação física entre trabalhadores e suas ferramentas, máquinas e 

materiais com intuito de aumentar o desempenho do trabalhador enquanto minimiza o 

risco de lesões músculo-esqueléticas.  

Para a ergonomia o principal interesse pela Biomecânica vem sendo o 

entendimento da atuação do sistema músculo-esquelético sobre a atividade. A análise 

Biomecânica avalia as cargas nas articulações e nos tecidos no curso das ações e compara 

com a capacidade da estrutura (MÁSCULO; VIDAL et al., 2011).  

De acordo com Iida (2005), os aspectos estudados pela Biomecânica Ocupacional 

são as posturas corporais no trabalho e aplicação de forças as quais estão relacionadas ao 

tipo de trabalho muscular, estático ou dinâmico, e aos tipos de alavancas existentes no 

corpo durante a execução dos movimentos. 



36 
 

Postura é o estudo do posicionamento relativo de partes do corpo, como cabeça, 

tronco e membros, no espaço (LAVILLE, 1977). A boa postura é importante para a 

realização do trabalho sem desconforto e estresse. 

Gardiner (1995) afirma que a postura é ruim quando é ineficaz, ou seja, quando 

não atinge a finalidade a que se destinava ou quando uma grande força muscular é 

necessária para mantê-la. Um mau alinhamento dos segmentos corporais requer um 

trabalho muscular adicional para manter o equilíbrio (KISNER e COLBY, 1998).  De 

acordo com Couto (1995), as diferentes posturas da coluna exercem diferentes pressões 

na vértebra L3 (Figura 4). 

Figura 4 – Pressões que a vértebra L3 sofre, numa pessoa de 70 kg, em função da postura. 

 

Fonte: COUTO (1995, v. 01, p. 259). 

A postura em pé envolve menor pressão sobre os discos intervertebrais e maior 

gasto energético muscular. A escolha da postura em pé tem sido justificada, muitas vezes, 

por considerar que, nessa posição, as curvaturas da coluna estejam em alinhamento 

correto e que, dessa forma, as pressões sobre o disco intervertebral são menores que na 

posição sentada. Contudo, os músculos que sustentam o tronco contra a força 

gravitacional, embora vigorosos, não são muito adequados para manter a postura em pé. 

Eles são mais eficazes na produção dos movimentos necessários às principais mudanças 

de postura (BRASIL, 2002).  

Já a postura sentada envolve menos dispêndio de energia do que a postura em pé, 

contudo a pressão sobre os discos intervertebrais é maior. Durante a realização de 
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trabalhos na postura sentada, a maior parte dos músculos posturais está relaxada, 

ocorrendo trabalho muscular estático apenas na cintura escapular, com o objetivo de 

mantê-la estável. Estudos de Grandjean (1996) demonstraram que a postura sentada gera 

um aumento da pressão intradiscal e de tensão nos ligamentos que implica em risco 

aumentado para o desenvolvimento de hérnia de disco.  

Trabalho estático é o tipo de contração que não produz movimento dos segmentos 

corporais, é uma contração contínua para manter uma determinada posição (IIDA, 2005), 

a uma velocidade constante. Considera-se que os sistemas estão em equilíbrio em que não 

ocorre aceleração porque as forças que fazem com que uma pessoa ou objeto comece a 

se movimentar são neutralizadas por forças opostas neutralizadoras (HAMILL; 

KNUTZEN, 2012). 

Os esforços estáticos devem ser reduzidos ao máximo. Todo esforço de 

manutenção postural implica uma contração muscular estática que pode ser nociva à 

saúde e, portanto, toda e qualquer postura rígida e fixa deve ser evitada. Já o trabalho 

muscular dinâmico é aquele que permite contrações e relaxamentos alternados dos 

músculos. Os esforços dinâmicos estão relacionados a deslocamentos, transporte de 

cargas e uso de escadas. Os estudantes de Fisioterapia executam os dois tipos de esforço: 

estático e dinâmico.  

Os fatores biomecânicos desencadeadores das lesões por traumas cumulativos nos 

membros superiores são: força; posturas forçadas dos membros superiores: pescoço 

excessivamente estendido; pescoço excessivamente fletido; braços abduzidos; braços 

elevados acima do nível dos ombros; membros superiores suspensos por muito tempo; 

sustentação estática dos antebraços pelos braços; flexão exagerada do punho; extensão 

exagerada do punho; desvio ulnar (lateral) da mão; repetitividade; compressão mecânica 

(COUTO, 1996). 

2.4 Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho  

2.4.1 Definição e terminologia  

O termo LER/DORT é definido como transtornos funcionais, transtornos 

mecânicos e alterações musculoesqueléticas de tendões e/ou músculos e/ou nervos e/ou 
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fáscias e/ou bolsas articulares e/ou ossos resultando em diminuição da perfomance no 

trabalho (COUTO, 2007). Mendes (2007) denuncia as LER/DORT como um problema 

de Saúde Pública, principalmente no que concerne à saúde ocupacional, em virtude de 

sua alta prevalência em diversos grupos profissionais.  

 O termo LER faz alusão ao aspecto repetitivo do trabalho como causador das 

doenças, contudo, o cárater repetitivo das tarefas não é único elemento propiciador das 

alterações musculoesqueléticas. Estudos epedimiológicos mostram que as posturas do 

trabalho, o carregamento de peso, dimensões do posto de trabalho, os fatores ambientais 

como temperatura, ruído, vibração, entre outros, também são fatores de risco para o 

desencadeamento das alterações musculoesqueléticas (MENDES, 2007).  

Em 1993, o INSS, ampliou o conceito de LER, reconhecendo na sua etiologia 

além dos fatores biomecânicos, os fatores relacionados à organização do trabalho. A 

terminologia permaneceu até que em 1998, em substituição às normas de 1993, o INSS 

publicou a OS nº 606/98, mudando o termo LER para DORT (Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho). Na última revisão do INSS, em 2003, através na Instrução 

Normativa n° 98, foram agrupados os dois termos resultando em LER/DORT (BRASIL, 

2003). 

Outras terminologias também são usadas para designar esses acometimentos, tais 

como: Lesões por Traumas Cumulativos (LTC), Lesões por Esforços Repetitivos (LER), 

Doença Cervicobraquial Ocupacional (DCO), e Síndrome de Sobrecarga Ocupacional 

(SSO). Contudo, o termo DORT tem sido preferido por alguns autores por evitar que na 

própria denominação já se apontem causas definidas (como por exemplo: "cumulativo" 

nas LTC e "repetitivo" nas LER) e os efeitos (como por exemplo: "lesões" nas LTC e 

LER). (BRASIL, 2003; MENDES, 2003).  

Nos outros países, os termos usados são: RSI – Repetitive Strain Injuries e OOS 

– Occupational Overuse Syndrome termos usados na Austrália; OCD – Occupational 

Cervicobraquial Disorder usado no Japão; CTD – Cumulative Trauma Disorders usado 

nos Estados Unidos. (MENDES, 2003; FARACO, 2010). A terminologia mais usada no 

mundo é WRMD – Work-related musculoskeletal disorders cuja tradução no Brasil 

equivaleria a DORT. (COUTO, 2007). 
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Nesse trabalho, serão utilizados os termos Lesões por Esforços Repetitivos/ 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT). 

2.4.2 Principais distúrbios osteosmusculares  

As principais afecções reconhecidas pela Previdência Social brasileira estão 

listadas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Principais Afecções Reconhecidas pela Previdência Social. 

Principais afecções reconhecidas pela 

Previdência Social brasileira 

Bursite do cotovelo (olecraniana) 

Contratura de fáscia palma 

Dedo em Gatilho  

Epicondilites do Cotovelo 

Síndrome do Canal Cubital 

Síndrome do Canal de Guyon  

Síndrome do Desfiladeiro Torácico  

Síndrome do Interósseo Anterior 

Síndrome do Pronador Redondo  

Síndrome do Túnel do Carpo  

Tendinite da Porção Longa do Bíceps  

Tendinite do Supra - Espinhoso  

Tenossinovite de De Quervain  

Tenossinovite dos extensores dos 

dedos  

 
Fonte: BRASIL (2003). 

 

As regiões do membro superior atingidas são ombros, braços, cotovelos, 

antebraços, punhos e dedos, além do pescoço e dorso. Os membros inferiores também 

podem ser afetados, contudo a Previdência Social do Brasil só reconheça como doença 

profissional a compressão do nervo poplíteo lateral e a bursite de joelho (MENDES, 

2007). 
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2.4.3 Sinais e sintomas 

Os sinais e sintomas apontados são muitos, podem ocorrer de forma concomitante 

ou não, se destacam: dor espontânea ou a movimentação, parestesia, sensação de peso no 

membro, sensação de fraqueza, fadiga, agulhadas, choques, vermelhidão, calor e edema 

locais, presença de tumefações, áreas de hipotrofia ou atrofia (BRASIL, 2003; MENDES, 

2007). 

2.4.4 Fatores causadores 

Os fatores de risco para LER/DORT não são independentes: interagem entre si e 

devem ser sempre analisados de forma integrada. Envolvem aspectos biomecânicos, 

cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho (BRASIL, 2012). As 

LER/DORT resultam da combinação da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema 

osteomuscular com a falta de tempo para sua recuperação (BRASIL, 2003). 

A alta prevalência de LER/DORT tem sido explicada por transformações do 

trabalho e das empresas cuja organização tem se caracterizado pelo estabelecimento de 

metas e produtividade, considerando suas necessidades, particularmente de qualidade dos 

produtos e serviços e aumento da competitividade de mercado, sem levar em conta os 

trabalhadores e seus limites físicos e psicossociais. Exige-se a adequação dos 

trabalhadores às características organizacionais das empresas, pautadas por intensificação 

do trabalho, aumento real das jornadas e prescrição rígida de procedimentos, 

impossibilitando manifestações de criatividade e flexibilidade. Às exigências 

psicossociais não compatíveis com características humanas, nas áreas operacionais e 

executivas, adiciona-se o aspecto físico-motor, com alta demanda de movimentos 

repetitivos, ausência e impossibilidade de pausas espontâneas, necessidade de 

permanência em determinadas posições por tempo prolongado, atenção para se evitar 

erros e submissão ao monitoramento de cada etapa dos procedimentos, além de 

mobiliário, equipamentos e instrumentos que não propiciam conforto (BRASIL, 2012). 

De acordo com Kuorinka e Forcier (1995), são vários os grupos de fatores de risco 

para LER/DORT aqueles que foram estudados nesse estudo sejam:  

a) O posto de trabalho: embora as dimensões do posto de trabalho não 

causem distúrbios musculoesqueléticos por si, elas podem forçar o 
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trabalhador a adotar posturas, a suportar certas cargas e a se comportar de 

forma a causar ou agravar as afecções musculoesqueléticas.  

b) A exposição ao frio: pode ter efeito direto sobre o tecido exposto e indireto 

pelo uso de equipamentos de proteção individual contra baixas temperaturas 

(ex.: luvas);  

c) As posturas: as posturas que podem causar afecções musculoesqueléticas 

possuem três características, que podem estar presentes simultaneamente:  

• posturas extremas, que podem forçar os limites da amplitude das 

articulações. 

• a força da gravidade, que impõe aumento de carga sobre os músculos e 

outros tecidos.  

• posturas que modificam a geometria musculoesquelética e podem gerar 

estresse sobre tendões, músculos e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos 

tecidos. 

d) A carga mecânica musculoesquelética: a carga musculoesquelética pode ser 

entendida como a carga mecânica exercida sobre seus tecidos e inclui: (1) a 

tensão (ex.: tensão do bíceps); (2) a pressão (ex.: pressão sobre o canal do 

carpo); (3) a fricção (ex.: fricção de um tendão sobre a sua bainha); (4) a 

irritação (ex.: irritação de um nervo). Entre os fatores que influenciam a carga 

musculoesquelética, encontramos: a força, a repetitividade, a duração da 

carga, o tipo de preensão, a postura e o método de trabalho;  

e) A carga estática: está presente quando um membro é mantido numa posição 

que vai contra a gravidade. Nesses casos, a atividade muscular não pode se 

reverter a zero (esforço estático).  

f) As exigências cognitivas: podem ter um papel no surgimento das lesões e 

dos distúrbios, seja causando um aumento da tensão muscular, seja causando 

uma reação mais generalizada de estresse;  
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g) Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho: são as 

percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores de organização do 

trabalho. Ex.: considerações relativas à carreira, à carga, ao ritmo de trabalho 

e ao ambiente social e técnico do trabalho. A “percepção“ psicológica que o 

indivíduo tem das exigências do trabalho é o resultado das características 

físicas da carga, da personalidade do indivíduo, das experiências anteriores e 

da situação social do trabalho. 

2.4.5 Diagnóstico 

O diagnóstico das LER/DORT é clínico, na anamnese são investigadas: a história 

da moléstia atual; outros sintomas ou doenças; comportamentos e hábitos que possam 

causar ou agravar sintomas do sistema músculo-esquelético; antecedentes pessoais; 

antecedentes familiares; história ocupacional. Exame físico no paciente é fundamental 

nessa investigação e exames complementares são usados com base em hipóteses 

diagnósticas. Sendo, assim, a conclusão diagnóstica deve levar em conta o quadro clínico 

do paciente, a evolução da doença, os possíveis fatores etiológicos, a interpretação dos 

exames complementares, com destaque para a anamnese e os fatores ocupacionais 

(BRASIL, 2003). 

Não existe um padrão ouro no dignóstico, visto que a LER/DORT não possue uma 

característica padrão. Mendes (2003) aponta três dificuldades no diagnóstico das 

LER/DORT: 1) as evidências clínicas de alterações tendinosas podem não se distinguir 

das alterações musculares e articulares; 2) alguns sintomas de diferentes afecções podem 

coincidir e; 3) origem multifatorial exigindo uma investigação das dimensões fisícas, 

cognitivas e organizacionais do trabalho.      

2.4.6 Tratamento 

Quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento adequado, maiores 

são as possibilidades de êxito na cura das LER/DORT. O controle da dor crônica 

músculo-esquelética exige o emprego de abordagem interdisciplinar. A equipe 

multiprofissional pode ser composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas 

corporais e psicólogos, entre outros. (BRASIL, 2003). 
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No programa de tratamento e reabilitação são usados recursos terapêuticos. Para 

dor são usados medicamentos (analgésicos, antiinflamatórios para dor aguda e 

antidepressivos tricíclicos e fenotiazínicos para dor crônica) que devem ser prescritos de 

maneira cautelosa. A intervenção cirúrgica também pode ser indicada. (BRASIL, 2003). 

A fisioterapia, como terapia menos invasiva, utiliza recursos de 

eletrotermofototerapia, terapias manuais (massagem, estabilizações articulares), 

cinesioterapia (alongamentos, exercícios de fortalecimentos, reeducação postural), 

hidroterapia (exercício na piscina com água aquecida), sendo que a escolha das técnicas 

mais adequadas deve ser definida em cada caso particular. O objetivo principal do 

tratamento fisioterápico é a melhora da capacidade funcional dos pacientes portadores de 

LER/DORT. Os objetivos secundários são: alívio da dor, relaxamento muscular e 

prevenção de deformidades. (BRASIL, 2003). 

A terapia ocupacional utiliza atividades em grupos, onde são discutidos temas 

referentes às atividades da vida cotidiana, para que esses trabalhadores possam se 

apropriar novamente das suas capacidades. A terapia ocupacional pode atuar na 

prevenção de deformidades na confecção e indicação de órteses de posicionamento 

adequadas para cada caso. (BRASIL, 2003). 

Apoio psicológico é importante no amparo aos pacientes portadores de 

LER/DORT; atividades coletivas com os grupos de adoecidos por LER/DORT têm sido 

realizadas com bons resultados nos serviços públicos de saúde. Situações de conflitos, de 

medo, de insegurança quanto ao futuro são enfrentadas coletivamente, por meio de 

técnicas diversificadas. Também têm se mostrado bastante eficazes no tratamento da 

LER/DORT as terapias complementares, como a acupuntura, shiatsu, técnicas de 

relaxamento, entre outras.  (BRASIL, 2003). 

2.4.7 Consequências 

As possíveis consequências da lesão musculoesquelética para o indivíduo são dias 

de trabalho perdidos por causa de licença médica, incapacidade temporária ou 

permanente, diminuição da produtividade econômica ou alterações na qualidade de vida.  

Além de prejudicar a saúde e qualidade de vida do trabalhador, a LER/DORT 

também traz consigo prejuízos sociais e econômicos, visto que o distúrbio osteomuscular 
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induzido ou agravado no trabalho é considerado como acidente do trabalho pelo INSS 

(BRASIL, 1991).  

Prejuízos esses que atingem os empregadores com ações judiciais de indenização, 

imagem negativa da empresa, o governo que arcará com os benefícios previdenciários, e 

principalmente, o trabalhador, que sofrerá com a dor física e mental, as quais não podem 

ser mensuradas por aquele que padece, além dos prejuízos financeiros. Logo a sociedade 

como um todo será atingido quando um trabalhador adoece e precisa se ausentar do 

trabalho.  

2.4.7 Prevenção 

A prevenção das LER/DORT não depende de medidas isoladas, como correções 

de posturas, mobiliários, equipamentos. Um programa de prevenção dos distúrbios 

osteomusculares deve ser mais amplo e completo possível, inicia-se pela criteriosa 

identificação dos fatores de risco presentes na situação de trabalho. Deve ser analisado o 

modo como as tarefas são realizadas, especialmente as que envolvem movimentos 

repetitivos, movimentos bruscos, uso de força, posições forçadas e por tempo prolongado 

(BRASIL, 2003). Com o reconhecimento desses fatores e aplicando a ergonomia, tem-se 

maior chance no sucesso da prevenção. 

2.5 Práticas Reflexivas 

 Na teoria, um profissional deve reunir as competências de alguém que elabora 

conceitos e executa-os; ele identifica o problema, apresenta-o, imagina e aplica uma 

solução e, por fim, garante seu acompanhamento. Ele não conhece de antemão a solução 

dos problemas que surgirão em sua prática, mas os constrói constantemente. Isso não 

pode acontecer sem saberes abrangentes, saberes acadêmicos, saberes especializados e 

saberes oriundos da experiência (PERRENOUD, 2002).  

Jobert (1998) recorda que a competência profissional pode ser concebida como a 

capacidade de gerenciar o desvio entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Esse desvio 

varia conforme os ofícios e, portanto, a formação consiste, por um lado, na aprendizagem 

das regras e no cumprimento delas, e, por outro, na construção da autonomia e do 

julgamento profissional.  
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Perrenoud (2002) lembra que se pode limitar ao máximo a autonomia do 

profissional e investir em prescrições cada vez mais rigorosas, em procedimentos 

padronizados, em apoios tecnológicos; ou, ao contrário disso, pode-se confiar neles, 

elevando seu nível de competência de acordo com a necessidade. Isso está no cerne do 

conceito de profissionalização, o qual incita a formação de pessoas competentes para 

saber “o que devem saber”, sem serem limitadas estritamente por regras, diretrizes, 

modelos, programas, horários e procedimentos padronizados. 

A autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma grande 

capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no âmago do 

desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos saberes 

profissionais. Por isso, a figura do profissional reflexivo está no cerne do exercício de 

uma profissão (PERRENOUD, 2002). 

Visando chegar a uma verdadeira prática reflexiva, essa postura deve se tornar 

quase permanente, inserir-se em uma relação analítica com a ação, a qual se torna 

relativamente independente dos obstáculos encontrados. Uma prática reflexiva pressupõe 

uma postura, uma forma de identidade. Sua realidade não é medida por discursos ou por 

intenções, mas pelo lugar, pela natureza e pelas consequências da reflexão no exercício 

cotidiano da profissão (PERRENOUD, 2002). 

Grande parte dos problemas tratados por um profissional não consta nos livros e 

não pode ser resolvida apenas com a ajuda dos saberes teóricos ensinados. Isso é válido 

para os médicos, engenheiros, administradores, juristas e terapeutas entrevistados ou 

observados por Schön (2000). Assim, a referência ao profissional reflexivo é apresentada 

como uma forma de realismo e humildade: nas profissões, o saber estabelecido pela 

pesquisa é necessário, mas não é suficiente. 

Segundo Perrenoud (2002), ao ajudar os estudantes estagiários a construir 

competências que possam ser utilizadas na sala de aula, certos formadores são invadidos 

por uma profunda tensão entre o que lhes interessa e o que seria útil e necessário aos 

alunos. A orientação para a prática reflexiva poderia propor uma forma original de aliar 

objetivos ambiciosos e de considerar a realidade. Com o intuito de desenvolver 

principalmente o saber-analisar, é importante construir paralelamente saberes didáticos e 
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transversais bastante ricos e profundos para equipar o olhar e a reflexão sobre a realidade 

(PERRENOUD, 2002). 

A formação de bons principiantes tem a ver, acima de tudo, com a formação de 

pessoas capazes de evoluir, de aprender de acordo com a experiência, refletindo sobre o 

que gostariam de fazer, sobre o que realmente fizeram e sobre os resultados de tudo isso. 

A partir da formação inicial é importante criar ambientes de análise da prática, ambientes 

de partilha das contribuições e de reflexão sobre a forma como se pensa, decide, comunica 

e reage em uma sala de aula. Também é importante criar ambientes para o profissional 

trabalhar sobre si mesmo, trabalhar seus medos e suas emoções, onde haja 

desenvolvimento da pessoa, de sua identidade (PERRENOUD, 2002). 

Alguns estudantes procuram na formação algo que ela não oferece mais 

(ortodoxia, saberes práticos) e nem percebem que ela propõe uma formação reflexiva, 

pois desenvolveram uma relação com o saber e com a profissão que não os incita à 

reflexão (PERRENOUD, 2002). 

Perrenoud (2002) lista algumas características inerentes ao professor principiante, 

características essas que também são comuns aos estudantes estagiários de Fisioterapia: 

• Um principiante está entre duas identidades: está abandonando sua identidade de 

estudante para adotar a de profissional responsável por suas decisões. 

• O estresse, a angustia, diversos medos e mesmo os momentos de pânico 

assumem enorme importância, mas eles diminuirão com a experiência e com a 

confiança. 

• O principiante precisa de muita energia, de muito tempo e de muita concentração 

para resolver problemas que o profissional experiente soluciona de forma 

rotineira. 

• Ele passa por um estudo de sobrecarga cognitiva devido ao grande número de 

problemas que tem de enfrentar.  

• O iniciante está em um período de transição, oscilando entre os modelos 

aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais pragmáticas que absorve 

no ambiente profissional (PERRENOUD, 2002, p.19). 

Essas condições favorecem a tomada de consciência e o debate. Enquanto os 

profissionais experientes não consideram ou nem percebem mais seus gestos cotidianos, 
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os estudantes medem o que supõem ser serenidade e competências duramente adquiridas. 

Sendo assim, a condição de principiante induz, em certos aspectos, a uma disponibilidade, 

a uma busca de explicações, a um pedido de ajuda, a uma abertura à reflexão 

(PERRENOUD, 2002). 
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3 PESQUISAS RELACIONADAS COM O TEMA 

3.1 Estudos sobre LER/DORT em outros cursos de formação profissional 

Existem estudos internacionais que mostraram que o LER/DORT é uma 

preocupação significativa para estudantes de enfermagem e candidatos a enfermagem 

(FEYER et al., 2000, KLABER MOFFETT et al., 1993). Os estudantes de odontologia 

também podem manifestar sinais precoces de DORT durante seus anos de estágio 

(MARTINS, 2008; KHAN e CHEW, 2013). Os estudos de Rising et al. (2005) revelaram 

que mais de 70% dos estudantes de odontologia tiveram dor no pescoço, ombro e costas, 

durante o terceiro ano de seu treinamento odontológico.  

O estudo de caso de Martins (2008), realizado na clínica-escola odontológica de 

uma Universidade brasileira, na cidade de Natal-RN, fundamentado na Análise 

Ergonômica do Trabalho, teve como objetivo analisar os determinantes das posturas 

sofridas pelos alunos. A pesquisadora observou, através da análise da atividade, que a 

natureza desta atividade exigia a realização de procedimentos complexos na boca do 

paciente, em campo de difícil alcance visual e operatório. Sendo assim, os estudantes, ao 

focarem sua atenção na execução da atividade, se submetem a posturas forçadas que 

facilitam a acuidade visual e o acesso ao campo operatório. Não havendo nenhum 

mecanismo sistemático interno (consciência corporal) ou externo de advertência 

(orientação do professor ou do colega de dupla), quanto à postura e aos riscos decorrentes 

que pudessem sensibilizá-los e induzi-los à autocorreção, os estudantes tornam-se 

vulneráveis aos distúrbios osteomusculares. Observou-se, também, a ausência de 

assistentes que pudessem realizar o trabalho de primeiro e segundo auxiliar, assim como 

de competências essenciais de princípios de ergonomia entre os professores, que 

pudessem fazê-los relacionar os conhecimentos da disciplina de ergonomia à prática 

profissional. As conclusões deste trabalho apontaram para a necessidade de ampliar as 

discussões no meio acadêmico acerca dos problemas de saúde nos profissionais de saúde 

nos espaços onde o conhecimento é construído. 

A profissão dos músicos apesar de não ser considerada perigosa, é comparada à 

performance de um atleta (QUARRIER, 1993) porque causa alta carga física e 

predisposição a distúrbios músculo-esqueléticos relacionado ao tocar (expressão usada 

em inglês: playing-related musculoskeletal disorder - PRMSD). Os dados disponíveis da 
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literatura sobre PRMSD em estudantes de música mostram geralmente taxas muito 

elevadas (FRY e ROWLEY 1989; SHIELDS e DOCKRELL 2000). 

Dessoles (2015) realizou uma pesquisa qualitativa, em que analisou se a prática 

de estudo dos alunos de uma escola de música de uma universidade brasileira em Natal - 

RN, na categoria violão, com o inuito de identificar situações críticas para o possível 

desenvolvimento de LER/DORT. Ele utilizou técnicas observacionais e interacionais para 

coleta de dados de campo, restituição e validação. Em seus achados foram identificados 

cinco cenários considerados críticos na rotina de estudo: sessões prolongadas de estudo 

com o violão, recitais de avaliação (incluindo preparo e apresentação), retorno à prática 

com o violão de forma mais intensa após período de inatividade ou baixa demanda, uso 

do banquinho de apoio para os pés, e estudo para apreensão de técnicas específicas 

(pestanas, arpejos e trêmolos). O estudo concluiu que as competências requeridas e 

demandas impostas aos violonistas, no ambiente de formação acadêmica, estão 

relacionadas ao surgimento de cenários de risco para o adoecimento dos alunos. 

3.2 Estudos sobre LER/DORT em Fisioterapeutas 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática na base de dados Scopus, 

usando as palavras-chaves: “student physio therapy”, “physiotherapist occupational 

health” e “musculoskeletal disorders on physiotherapist” e foram encontrados 22 artigos 

relacionados com a temática em questão, publicados no período de 1985 a 2016. Esses 

artigos trataram de fatores de risco das LER/DORT, prevalências de sintomas de 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as áreas corporais mais acometidas, 

cronologia, métodos de pesquisa encontrados na literatura, estudos futuros sobre 

LER/DORT e Fisioterapia 

3.2.1  Fatores de risco das LER/DORT em fisioterapeutas 

As LER/DORT são considerados doenças ocupacionais de origem multifatorial 

(MENDES, 2007). Os fatores de risco do trabalho do fisioterapeuta, mais relatados, são: 

adoção de contração estática por um longo tempo, levantar ou transferir pacientes 

dependentes, atender um número excessivo de pacientes ao dia, execução de técnicas de 

terapia manual, realização de tarefas repetitivas e flexão e torção da coluna 

frequentemente (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Fatores do trabalho que mais contribuíram para LER/DORT em 

fisioterapeutas. 

Tópico/autor 

 

 

Scholey 

e Hair 

(1989) 

Bork et 

al. 

(1996) 

Cromie 

et al. 

(2000) 

West e 

Gardner 

‘(2001) 

Glover 

et al. 

(2005) 

Adegoke 

et al. 

(2008) 

Al-Eisa 

(2012) 

 

Número da 

amostra 

212 928 536 217 2618 115 62 

Levantamento 

frequente de 

paciente 

X       

Elevar ou 

transferir 

paciente 

dependente 

X X X X X X  

Contração 

estática 

prolongada 

X 

(em pé) 

X X X X X X 

Atender vários 

pacientes ao dia 

 X X X X X  

Execução de 

terapias manuais 

 X X X  X X 

Flexão/torção da 

coluna 

   X X  X 

Tarefas 

repetitivas 

   X X  X 

Fonte: A autora (2017). 

Um das seções do questionário auto-administrado da pesquisa de Bork et al. 

(1996) diz respeito aos fatores de trabalho. Eessa parte se destina a avaliar a percepção 

dos trabalhadores sobre os elementos fisicamente estressantes, em seu trabalho, que 

poderiam levar a lesões relacionadas ao trabalho. O instrumento continha 17 condições e 

tarefas que poderiam contribuir para a dor e as lesões relacionadas com o trabalho. O 

entrevistado deveria responder com base em uma escala de pontuação de 0 a 10, no qual 

a pontuação de 0 a 1 foi equivalente a um fator de trabalho que "não há problema", 2 a 7 

foi classificado como um "problema mínimo a moderado", e de 8 a 10 indicou um "grande 

problema”. Os entrevistados classificaram o "levantamento ou transferência de pacientes 

dependentes" como o fator de trabalho mais problemático e 26% entrevistados 



51 
 

classificaram este fator de trabalho como 7 ou maior na escala. Apenas 1,2% dos 

entrevistados classificaram a "formação inadequada sobre prevenção de lesões" como 

fator. Vinte e cinco por cento dos inquiridos indicaram que tinham de alterar as suas 

atividades de trabalho como resultado da lesão. 

3.2.2 Prevalências de sintomas de LER/DORT em fisioterapeutas 

A prevalência de sintomas de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

em fisioterapeutas tem sido indicada em altas taxas por vários autores (Tabela 2). Esses 

estudos usaram prevalência de 12 meses na medição da magnitude do LER/DORT entre 

fisioterapeutas.  

Tabela 2 - Prevalência de 1-ano de sintomas de distúrbios musculoesquelético. 

Autores País Amostra 

(N) 

Prevalência 

(%) 

Scholey e Hair (1989) Reino 

Unido 

423 38 

Bork et al. (1996) EUA 928 61 

Mierzejewski e Kumar (1997) Canadá 311 49,2 

Cromie et al. (2000) Austrália 824 91 

West e Gardner (2001) Austrália 217 40 

Glover et al. (2005) Reino 

Unido 

2618 68 

Adegoke et al. (2008) Nigéria 126 91,3 

Campo et al. (2008) EUA 882 20,7 

Nordin et al. (2011) Malásia 112 71,6 

Fonte: A autora (2017). 

A prevalência dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em 

fisioterapeutas foi elevada e preocupante, ocupando a faixa de 20,7% a 91,3%, o que 

evidência a importância sobre o assunto.  

Bork et al (1996) relatou em seu estudo que a dor lombar foi a principal causa dos 

fisioterapeutas faltarem ao trabalho. 

Atender os pacientes com dor implicará em traumas no sistema locomotor, cuja 

exposição contínua aos fatores de risco ocasionará mais dores e outros sintomas que 

aparecerão ao longo do dia, mesmo fora do ambiente de trabalho, provando um processo 

de degradação progressiva que conduz a instauração do estado crônico do distúrbio, 

finalmente aparece uma incapacidade que reduz sua capacidade física, compromete sua 

atividade cotidiana e afeta seriamente sua qualidade de vida.  
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3.2.3 Áreas corporais mais acometidas dos fisioterapeutas 

As áreas corporais mais acometidas estão indicadas na Tabela 3. Devido à 

natureza da atividade os fisioterapeutas se expõem  a um alto risco de desenvolvimento 

de lesões em várias regiões corporais.  

Tabela 3 – Prevalência de LER/DORT em fisioterapeutas por segmento corporal. 

Autor População Áreas corporais mais afetadas 

Mierzejewski e 

Kumar (1997) 

n=311 Coluna lombar (49,2%) 

Adegoke et al. 

(2008) 

n=115 Prevalência de 12 meses: Coluna lombar (69,8%); pescoço 

(31,1%)); joelhos (25,9%) 

Bork et al. (1996) n=928 Prevalência de 12 meses: lombar (45%); pulso / mãos (30%); 

parte superior das costas (29%);  

pescoço (25%) 

Cromie et al. 

(2000) 

n=536 Prevalência de 12 meses: de corpo inteiro (91%); lombar 

(63%); pescoço (48%); parte superior das costas (41%); 

polegares (34%); ombros (23%); pulso / mãos (21%) 

 Glover et al. 

(2005) 

n=2618 Prevalência de 12 meses: Coluna lombar (37,2%); pescoço 

(25,7%); coluna dorsal (18,4%) 

Iqbal e Alghadir 

(2015) 

n=75 Coluna lombar (35%); pescoço (12%); ombros (8%); coluna 

dorsal (7%) 

Nyland e 

Grimmer (2003) 

 

n=250 

(estudantes) 

Coluna lombar (63%) 

Nordin et al. 

(2011) 

n=112 Prevalência de 12 meses:  Coluna lombar (51,7%); pescoço 

(46,5%); coluna dorsal (44,8%) 

Scholey e Hair 

(1989) 

n=212 Prevalência de 12 meses:  Coluna lombar (38%) 

Skiadopoulos e 

Gianikellis 

(2014) 

n=41 Prevalência de 12 meses:  Coluna dorsal (74,36% ); coluna 

lombar (72,5%); pescoço (70%);  ombros (53,5%) e pulsos / 

mãos (58,97%) 

West e Gardner 

(2001) 

n=217 Prevalência de 12 meses: corpo inteiro (40%); lombar 

(22%); pescoço (20%); mão (14%); dorsal (11%); ombros 

(10%) 

Fonte: A autora (2017). 

A região da coluna lombar caracterizou-se como a área corporal mais comumente 

afetada, o que foi consistente com o estudo de Mierzejewski e Kumar (1997) realizado 

com fisioterapeutas no Canadá, em que demonstraram uma alta prevalência de dor nas 

costas, 49,2%, e verificaram que a gravidade da dor tinha sido suficiente para exigir que 

13,7% dos terapeutas parassem seu trabalho. Apesar da dor lombar, 35,3% dos que 

sofriam de dor continuaram a trabalhar. 
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Segundo Shehab et al. (2003) a ocorrência de lombalgia está relacionada 

principalmente com as especialidades de Traumatologia e Neurologia, que exigem 

grandes demandas físicas, sustentação de carga e alta repetição de movimentos no 

atendimento dos pacientes. 

Nyland e Grimmer (2003) relataram que a dor lombar em fisioterapeutas pode 

iniciar ainda na vida acadêmica, principalmente, durante o período em que começa o 

atendimento a pacientes. Segundo os mesmos autores, o risco do aparecimento deste 

distúrbio aumenta conforme se aproxima o final do curso e no decorrer da prática 

profissional. 

A segunda área corporal mais acometida relatado pelos autores (ver Tabela 3) foi 

o pescoço, diferentemente de Bork et al. (1996) que constataram sintomas mais 

prevalentes nos punhos e mãos. No geral os cotovelos e quadril/coxas foram relatados 

como os menos acometidos. Tais diferenças na prevalência e distribuição de sintomas de 

DORT entre fisioterapeutas podem refletir diferentes especialidades e natureza das 

funções que desempenham. 

3.2.4 Cronologia de estudos sobre DORT e Fisioterapia 

A distribuição cronológica da publicação dos artigos sobre DORT e Fisioterapia 

apresenta-se no Gráfico 1. Percebem-se que poucos artigos que englobam os dois temas 

foram publicados ao longo de 27 anos, sendo que o primeiro da lista foi publicado em 

1989 por Scholey e Hair.  

Gráfico 1 – Distribuição cronológica dos artigos. 

 

Fonte: A Autora (2017). 
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Outro aspecto que pode ser identificado é que em 2011 concentrou o maior 

número de publicações. Um dos motivos que pode explicar o aumento de publicações é 

o maior conhecimento e esclarecimento sobre o assunto, até então, pouco estudado. 

3.2.5 Publicações de pesquisa sobre LER/DORT e Fisioterapia por país 

A distribuição das pesquisas por países está apresentada através do Gráfico 2, Ao 

analisar os artigos selecionados sobre a ótica da origem das publicações, percebe-se, que 

existem treze países envolvidos na pesquisa sobre LER/DORT e Fisioterapia.   

Gráfico 2 – Quantidade de publicações por país. 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

O gráfico 02 indica que os países que mais publicaram artigos com o tema 

LER/DORT e fisioterapia foram, nessa ordem, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos 

(EUA) com 05, 04 e 03 artigos, respectivamente. Nigéria apresentou dois artigos e o 

restante dos países, apenas um artigo. Percebem-se uma maior influência da Austrália nas 

publicações sobre o tema, com o quíntuplo de artigos publicados em relação ao Brasil. 

3.2.6 Métodos de pesquisa encontrados na literatura 

Os métodos utilizados nos artigos analisados estão apresentados no Quadro 3. 

Apenas um artigo apresentou dois métodos de pesquisa, os demais usaram apenas um. O 

método que apareceu com mais frequência foi o estudo de caso.  
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Quadro 3 - Sistematização do procedimento metodológico dos trabalhos. 

Autor Estudo de Caso Revisão da Literatura 

Adegoke et al., 

 (2008) 

x 
 

Al-Eisa (2012)  x 
 

Bork et al. (1996) x 
 

Campo et al. (2008) x 
 

Cromie et al. (2000) x 
 

Falavigna et al (2011) x 
 

Glover et al. (2002) 
 

x 

Glover et al. (2005) x 
 

Graham e Gray (2005) x x 

Grooten et al. (2011) x 
 

Iqbal e Alghadir (2015) x 
 

King et al. (2009) x 
 

Nordin et al. (2011) x 
 

Passier e McPhail (2011) x 
 

Potter e  Jones (2006) x 
 

Rugelj (2003) x 
 

Scholey e Hair (1989) x 
 

Shehab et al. (2003) x 
 

Skiadopoulos e Gianikellis 

(2014) 

x 
 

Snodgrass e  Rivett (2002) 
 

x 

Vincent-Onabajo et al. 

(2016) 

x 
 

West e Gardner (2001) x 
 

Fonte: A autora (2017). 

3.2.7 Tendências de estudos futuros sobre LER/DORT em fisioterapeutas 

As tendências de estudos futurossobre LER/DORT em fisioterapeutas indicados 

pelos autores estão expostas no Quadro 4.   

Quadro 4 - Estudos futuros. 

Estudos futuros 

Molumphy et al., 

(1985) 

Identificar as medidas preventivas que podem ser aplicadas à clínica para diminuir 

a incidência de dor lombar relacionado com o trabalho 

Scholey e Hair (1989) Avaliar de forma crítica o ambiente de trabalho 

Bork et al. (1996) Desenvolver medidas preventivas que preservam a saúde dos trabalhadores 

Continua 
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Conclusão 

                                        Estudos futuros                      

Mierzejewski e 

Kumar (1997) 

Aumentar o reconhecimento da dor lombar dentro da profissão de fisioterapia e a 

pesquisa sobre sua epidemiologia, etiologia e prevenção 

Cromie et al. (2000) Identificar os aspectos do trabalho e práticas de trabalho associados que 

contribuem para a lesão, tendo em vista a formulação de estratégias preventivas 

West e Gardner 

(2001) 

Determinar a importância da lesão como um fator de mudança pessoal entre os 

específicos ambientes de trabalho da fisioterapia  

Rugelj (2003) Avaliar força e resistência dos fisioterapeutas 

Graham e Gray 

(2005) 

Implementar e avaliar estratégias de prevenção, como também medidas para 

facilitar uma mudança na cultura 

Adegoke et al. (2008) Investigar as consequências comportamentais de DORT e atitudes na carreira dos 

Fisioterapeutas 

Vincent-Onabajo et 

al. (2016) 

Incorporar estratégias preventivas eficazes na formação de estudantes de 

fisioterapia 

Fonte: A autora (2017). 

 

As tendências de pesquisa sobre LER/DORT e Fisioterapia estão indicando 

estratégias preventivas na formação desses profissionais e medidas para facilitar uma 

mudança na cultura organizacional desses profissionais. Vincent-Onabajo et al. (2016) 

enfatizaram o investimento em investigações na formação do fisioterapeuta. 
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4 METODOLOGIA 

O percurso metodológico, apresentado neste tópico, resulta de escolhas feitas com 

intuito de responder aos problemas e aos objetivos da pesquisa.  

4.1 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa está classificada de acordo com os objetivos, os procedimentos de 

coleta, a natureza dos dados (Quadro 5). 

Quadro 5 – Classificação da pesquisa. 

Classificação Tipologia 

Objetivos 

• Exploratória 

• Descritiva 

Procedimentos de coleta Pesquisa bibliográfica 

Documental 

Estudo de caso 

Estudo de campo 

Natureza dos dados Qualitativa /Quantitativa 

Fonte: Gonsalves, 2001; Gil, 2007. 

Quanto aos objetivos a serem alcançados, a pesquisa foi exploratória e descritiva. 

O caráter exploratório está associado ao fato que a pesquisa lida com um assunto pouco 

explorado, que é a formação dos estudantes de fisioterapia quanto à prevenção de 

LER/DORT, e busca aproximar-se desse fenômeno, desenvolvendo e esclarecendo ideias 

a fim de oferecer uma visão panorâmica (GONSALVES, 2001).  

Na etapa exploratória foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados, 

análise dos documentos oficiais do curso de Fisioterapia e entrevista com a coordenadora 

do curso com o intuito de obter maior familiaridade com o problema, aprimorar as ideias 

e descobrir novas intuições (GIL, 2007, p.41). 

Depois do aprofundamento do tema, em seguida, foi descrito com exatidão os 

fatos e fenômenos de determinada realidade, como os dados não poderão ser 

quantificados serão analisados indutivamente para entender e dar um significado, 

classificando assim a pesquisa como descritiva. 
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Na etapa descritiva foi realizada observação sistemática (APÊNDICE A e B) e 

entrevistas (APÊNDICE C, D e E). Para levantar dados sobre a dor e fadiga dos alunos 

em estágio, além das entrevistas, foram aplicados o Questionário Nórdico dos sintomas 

músculo-esqueléticos desenvolvido por Kuorinka et al. (1987) adaptado (ANEXO A), o 

Diagrama das Áreas Dolorosas proposto por Corlett e Manenica (1980) adaptado 

(ANEXO B) e o Questionário Bipolar da Fadiga (ANEXO C). 

No que diz respeito aos procedimentos de coleta, a pesquisa foi bibliográfica, 

documental e de campo. A pesquisa bibliográfica é feita com base em material já 

elaborado por diversos autores. Nessa pesquisa foram usadas publicações periódicas de 

jornais e revistas, dissertações, livros especializados (GIL, 2007, p. 44). 

A pesquisa também foi documental porque buscou dados em materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, como as Legislações que regem o curso de 

Fisioterapia e o Projeto Político Pedagógico do curso de Fisioterapia (GIL, 2007). 

A segunda etapa da pesquisa foi classificada como um estudo de caso e um estudo 

de campo. De acordo com Gonsalves (2001, p.67), estudo de caso “é o tipo de pesquisa 

que privilegia um caso particular, uma unidade significativa, considerada suficiente para 

análise de um fenômeno”.  No geral, o estudo de caso, ao realizar um exame minucioso 

de uma experiência, objetiva colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado, 

indicando as possibilidades para sua modificação (GONSALVES, 2001).  

Por fim, também se classifica como pesquisa de campo, pois os dados foram 

coletados diretamente no ambiente de pesquisa, o estudo foi focado em um grupo 

específico - estudantes de Fisioterapia em formação; a pesquisadora teve uma experiência 

direta com a atividade dos estudantes de Fisioterapia e reuniu um conjunto de informações 

a serem documentadas, a qual foi realizada por meio de observação direta das atividades 

do grupo e de entrevistas para captar informações do que ocorre no grupo (GONSALVES, 

2001; GIL, 2007). 

Quanto à natureza dos dados, esta pesquisa possui, predominantemente, caráter 

qualitativo. Segundo Silva e Menezes (2001), a pesquisa qualitativa considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 
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Contudo, também recebeu abordagem quantitativa no tratamento dos dados dos 

questionários. 

4.2 Local da Pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, nos 

quatro Campos de estágio do curso de graduação de Fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), a saber: 

• Departamento de Fisioterapia – DFST (Figura 5) localizado na avenida Salgado 

Filho – S/N, Lagoa Nova. Natal/RN.  

Figura 5 – Fachada do Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

 

Fonte: A autora (2018). 

• Centro de Reabilitação Infantil do Rio Grande do Norte – CRI/RN (Figura 6) 

localizado na avenida Alexandrino de Alencar, Tirol. Natal/RN. 
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Figura 6 – Fachada do Centro de Reabilitação Infantil do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: A autora (2018). 

• Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL localizado na avenida Nilo 

Peçanha, 620 - Petrópolis, Natal - RN (Figura 7). 

Figura 7 – Fachada do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

• Unidade da Saúde da Família (USF) de Mãe Luíza, localizada na rua Guanabara, 

195 - Mãe Luíza, Natal – RN (Figura 8). 
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Figura 8 – Fachada do Unidade da Saúde da Família de Mãe Luíza. 

 

Fonte: A autora (2018). 

4.3 Sujeitos da Pesquisa  

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes concluintes do curso de Fisioterapia 

do 9° e 10° período que estavam realizando estágio supervisionado de tratamento de 

pacientes, os professores e preceptores dos campos de estágio, a coordenação do curso e 

chefia do departamento. 

4.4 Métodos da Pesquisa 

Para alcançar o propósito desta pesquisa foi utilizada a metodologia da Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) segundo o modelo de Vidal (2008). A AET compreendeu 

as seguintes etapas: construção social; instrução da demanda; análise global; análise da 

atividade: análise focal e pré-diagnóstico, análise focada e diagnóstico; validação e 

restituição; resultados. 

É importante ressaltar que as etapas não serão necessariamente realizadas de 

forma linear como apresentada por etapas, pois esse método exige várias idas e vindas 

entre as fases para novas análises e ajustes. 

Na pesquisa de campo, os instrumentos metodológicos utilizados também se 

fundamentaram na AET (GUÉRIN et al., 2001; VIDAL, 2008), realizada por meio de 

observação da realidade utilizando técnicas observacionais – roteiros de observação 

(APÊNDICE A e B) e técnicas interacionais (APÊNDICES C, D e E). Registros 

fotográficos e vídeos foram usados para a compreensão das situações de trabalho e 

avaliação dos riscos no ambulatório de Fisioterapia.  



62 
 

Segundo VIDAL (2008, p. 232): “(...) os observáveis são um artifício que permite 

conceituar fenômenos a partir de fatos da situação de trabalho(...)”; os observáveis são os 

elementos da atividade de trabalho que pode ser observado, são classificados em três 

tipos: os tipos de comportamentos de ação sobre os dispositivos, as tomadas de 

informação e as comunicações. Os observáveis escolhidos nesse trabalho estão 

representados no Quadro 6. 

Quadro 6 – Observáveis da pesquisa de campo. 

Categoria Foco Elementos observáveis  Tipo de registro 

Informação Documentos Projeto Político Pedagógico 

do curso; manual do estágio; 

fichas de avaliação clínica. 

Observação sistemática 

Tecnologia 

(equipamentos) 

Instalações físicas, 

equipamentos e 

mobiliários 

Condições de funcionamento 

dos equipamentos e 

instalações das salas de 

atendimento 

Observação e 

entrevistas com os 

alunos 

 

 

 

Planejamento Distribuição dos pacientes 

pelos professores 

Observação e 

entrevistas com os 

alunos e professores 

Organização Modos operatórios Processo de atendimentos dos 

pacientes pelos estudantes 

Observação e 

entrevistas com os 

alunos e professores  

 Supervisão dos 

professores 

Orientações de prevenção de 

LER/DORT para os alunos 

Observação e 

entrevistas com os 

alunos e professores 

Pessoas Aspectos pessoais Sensação de dor e fadiga Entrevistas e 

questionários com os 

alunos 

Atividade Aluno em 

atendimento 

Postura exercida pelos 

estudantes nos atendimentos; 

esforço biomecânico. 

 

Fonte: Adaptado de CARVALHO (2005, p. 170). 

4.4.1 Construção social 

A construção social da AET é formada por grupos de pessoas que estão 

envolvidas, direta ou indiretamente, em uma determinada situação de trabalho, as quais 

irão participar do arrolamento das informações e/ou validações e restituições destas, 

articulando informações para a realização da AET, de modo a permitir o conhecimento 

sobre a atividade analisada (VIDAL, 2008). 

Na presente pesquisa, a construção social foi desenvolvida conforme o esquema 

do dispositivo social demonstrado na Figura 9 e descritos no Quadro 7. 
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Figura 9 – Esquema do dispositivo social da ação ergonômica. 

 

Fonte: Adaptado de VIDAL (2008, p. 70). 

 

As características dos grupos constam no Quadro 7. A construção social desta 

pesquisa foi importante na compreensão da atividade do estudante de Fisioterapia. A 

interação com os estudantes e professores foi construída progressivamente. 

Quadro 7 – Características dos grupos da Construção social da ação ergonômica na 

atividade dos estudantes de Fisioterapia em estágio. 

GRUPOS CARACTERÍSTICAS 

Grupo da Ação 

Ergonômica (GAE) 

Formado pela articulação da equipe externa de ergonomia com o grupo de 

interesse (GI). A Equipe Externa de Ergonomia (EEE) é formada pela 

equipe de pesquisadores do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia 

– GREPE da UFRN composta por 01 aluna do programa de mestrado em 

engenharia de produção da UFRN, com a atribuição de realizar a AET – 

Análise Ergonômica do Trabalho e propor recomendações e soluções, o 

orientador da pesquisa e Coordenador do GREPE e uma aluna voluntária 

do mestrado em engenharia de produção. 

Continua. 
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Conclusão. 

GRUPOS CARACTERÍSTICAS 

Grupo de Suporte 

(GS) 

Formado pelas pessoas interessadas em ergonomia e que possui 

conhecimento dos conceitos, métodos e técnicas da Ergonomia. Grupo 

interno (professores) e grupo externo (coordenador da pesquisa). 

Grupo de 

acompanhamento 

(GA) 

Constituído por pessoas que detenham autoridade técnica para tomar decisões 

nesse âmbito. Será formado pelo professor orientador. 

Grupos de foco (GFs) 

 

Constituídos pelas pessoas que participam da pesquisa e fornecem dados. 

Nessa pesquisa, os GFs serão compostos pelos estudantes e professores, além 

do Chefe do Departamento e da coordenadora do Departamento de 

Fisioterapia. 

Grupo de interesse 

(GI) 

Formado pelas pessoas interessadas em ergonomia e que possui 

conhecimento dos conceitos, métodos e técnicas da Ergonomia, nesse caso 

foi formada pela coordenação e professores do curso de Fisioterapia. 

Fonte: Adaptado de VIDAL (2008) e Saldanha (2004). 

 

4.4.1.1 Cronologia da construção social 

A construção social desta pesquisa teve início no dia 25 de abril de 2017, no dia 

da qualificação desse projeto à banca, momento do contato inicial com o Chefe do 

Departamento de Fisioterapia da UFRN, onde foi apresentado o projeto. A proposta do 

projeto foi bem aceita pelo chefe.  

No final de maio de 2017, ocorreu o primeiro contato pessoal com a coordenadora 

do Curso de Fisioterapia, ocaisio em que foi agendada uma reunião para dia 05 de junho 

de 2017, para mostrar os detalhes do projeto e solicitar acesso à instituição, aos hospitais 

universitários, aos setores administrativos, a documentos, a dados em geral, aos 

professores e aos alunos do estágio para o desenvolvimento da pesquisa. Nesse encontro 

a coordenadora entrou em contato com os professores de estágio para solicitar autorização 

da presença da pesquisadora nos atendimentos de estágio.  

 Após ser autorizada a ida da pesquisadora aos locais de estágios, coube à mesma 

agendar as visitas com os professores. O primeiro contato com a equipe docente ocorreu 

no dia 19 de junho de 2017 e a primeira visita em campo ocorreu no dia 20 de junho de 
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2017, no ambulatório de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

onde se estabeleceu também o primeiro contato com os discentes. A partir de então 

ocorreram várias visitas em campo, conforme diário de campo (Apêndice F). 

Durante o recesso do meio do ano, houve a mudança de coordenação do curso, e 

uma nova construção social com a coordenação precisou ser feita para conhecimento da 

pesquisa para a atual gestão. Com isso, as coletas ficaram interrompidas por um curto 

período até obter a anuência da nova coordenação. As coletas voltaram no dia 24 de 

agosto de 2017 e só finalizou dia 19 de dezembro de 2017, com a reunião dos alunos para 

restituição dos dados. 

4.4.2 Instrução da demanda 

A AET tem como ponto de partida a demanda inicial. A demanda inicial que 

motivou esse trabalho não partiu espontaneamente do Departamento de Fisioterapia. A 

presente demanda provocada (CARVALHO, 2005); denominada assim, porque partiu de 

alguém externo à Instituição estudada, neste caso, a própria pesquisadora.  A demanda 

provocada foi apresentada à Chefia do Departamento de Fisioterapia da UFRN,   

objetivando transformá-la em demanda ergonômica negociada, entendida como aquela 

que é autorizada pelo representante da instituição e acordada pelos envolvidos para ser 

realizada.   

Dá-se o nome de instrução da demanda a transformação de uma demanda inicial 

a uma demanda mais apurada (demanda ergonômica negociada), tornando clara qual será 

a atuação do praticante de ergonomia na organização e caracterizando os resultados 

esperados após a AET (VIDAL, 2008).  

A demanda inicial surgiu a partir da realização de pesquisas bibliográficas e de 

discussões com o orientador da pesquisa acerca de algumas hipóteses sobre os principais 

problemas osteomusculares enfrentados pelos fisioterapeutas em formação profissional. 

4.4.3 Análise global  

Na análise global pretendeu-se conhecer o funcionamento global da Instituição 

estudada, mediante a utilização de técnicas de levantamentos de dados documentais e de 

observação em loco e de conversação com a Coordenadora do curso.  
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A pesquisadora buscou ampliar suas informações sobre a população de estudantes 

(dados demográficos), sobre elementos da organização do trabalho; enfim delimitar o 

terreno de sua ação. Para isso foram usados Métodos Observacionais (APÊNDICE A e 

B) e Métodos Interacionais (APÊNDICES C, D e F). 

No Método Observacional foram realizados mapeamentos abertos que permitiram 

uma visão de conjunto dos problemas da insituição. No mapeamento foram colhidas 

informações sobre o contexto do curso de Fisioterapia, a população, o funcionamento do 

estágio e o fluxo do processo de atendimento de pacientes. Nos levantamentos orientados 

foram colhidas informações sobre os riscos ergonômicos. Na análise macroergonômica 

foi feita uma análise organizacional do processo formativo do estudante de Fisioterapia 

(VIDAL, 2008). 

No Método Interacional foram realizados: entrevistas semi-estruturadas abertas 

(APÊNDICES C, D e E). Para tanto foi utilizado um gravador de voz para entrevista e 

um caderno de tamanho médio para anotações; aplicados questionários para medir a 

sensação de dores (ANEXO A e B) e fadiga (ANEXO C) dos alunos dos estágios 

supervisionados. Também foram aplicados roteiros dinâmicos de conversação com os 

alunos (APÊNDICE C), com a Coordenadora (APÊNDICE D), e com os professores e 

preceptores de estágios (APÊNDICE E). Após as visitas e aplicações dos respectivos 

instrumentos, foram feitos relatórios à quente e, posteriormente relatórios, a frio (VIDAL, 

2008) para cada visita. 

A coleta de dados teve início através de um levantamento bibliográfico sobre a 

saúde ocupacional de fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia nas bases de dados da 

Capes, Scopus, PubMed.  

Para levantamento de dados globais do curso de Fisioterapia da UFRN, foi 

elaborado um roteiro de observação dos atendimentos dos alunos (APÊNDICE A), um 

roteiro de observação documental (APÊNDICE B) e um roteiro de entrevista com a 

coordenação e    do curso de Fisioterapia (APÊNDICE D), com objetivo de levantar dados 

de estrutura física, quadro docente e estrutura curricular do curso de Fisioterapia. Alguns 

desses dados também foram verificados em documentos oficiais do referido curso (Plano 

Político Pedagógico) e nas páginas oficiais da UFRN, na sessão dos cursos de graduação. 

Esta busca se deu com base no Plano de Observação Documental (APÊNDICE B). 
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Ainda na fase de análise global, foi aplicado um roteiro de ação conversacional 

com os docentes (APÊNDICE 3) sobre as disciplinas de Ergonomia, Saúde do 

Trabalhador e/ou Saúde Ocupacional, jornada diária de estágio e também para identificar 

o perfil socioeconômico e acadêmico dos alunos.  

 Para análise e interpretação dos dados foram utilizadas técnicas de seleção e 

organização das informações coletadas, tais como: transcrições das gravações de áudio 

das entrevistas; seleção das informações do caderno de campo. 

Foi realizada análise documental do Projeto Político Pedagógico do curso (PPC) 

de Fisioterapia, grade curricular, plano de curso, ementa da disciplina em busca de 

elementos que caracterizem se haviam ou não indícios de prevenção de DORT na 

formação dos estudantes.  

A escolha do PPC do curso de Fisioterapia como documento para análise, partiu 

da premissa que se a formulação e propostas de ensino contidas nestes documentos estão 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Fisioterapia e com as 

Diretrizes do SUS, no que tange às ações de integralidade do cuidado, o processo 

formativo das mesmas deve oferecer aos estudantes habilidades e competências para atuar 

de forma integral, em todos os níveis de assistência, enfatizando a formação de 

generalistas. 

Desta forma, a fim de elucidar tais questionamentos optou-se pela análise 

documental como estratégia complementar aos outros métodos, uma vez que os 

documentos representam uma versão específica de realidades construídas para objetivos 

específicos e, portanto, devem ser vistos como uma forma de contextualização da 

informação (FLICK, 2009, cap.19).   

A análise documental pode ser definida como “uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente do 

original, a fim de facilitar, num estudo ulterior a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 

2009).   

Após a seleção da amostra de documentos, que neste caso foi o PPC, procedeu-se 

a análise de conteúdos por este ser considerado um procedimento clássico para análise de 

material textual (FLICK, 2009). A análise de conteúdos visa, a partir de um conjunto de 
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procedimentos sistemáticos, efetuar deduções lógicas e justificadas referentes ao 

conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo (BARDIN, 2009).   

Os conteúdos e expressões explorados foram as seguintes: “saúde do trabalhador”, 

“saúde ocupacional”, “ergonomia”, “auto-cuidado”, “prevenção”, “LER-DORT”, perfil 

do estudante para formação em saúde do trabalhador e integração entre ações preventivas 

e autocuidado na formação do estudante. 

4.4.4 Análise da atividade  

A análise da atividade é a etapa da AET que consiste em processo de ajuste focal 

e de modelagem operante. Esta etapa é composta de duas sub etapas: análise focal e pré-

diagnóstico e análise focada e diagnóstico (VIDAL, 2008). 

A análise focal foi realizada após a definição da demanda ergonômica negociada, 

que direcionou a AET para a análise de diversas situações de trabalho em que se 

encontram os problemas indicados pela demanda ergonômica negociada. A análise focal 

busca as primeiras observáveis da pesquisa e como direcioná-las a focalização e 

formulação de um pré-diagnóstico da situação de trabalho que comportam os problemas 

apontados pela demanda ergonômica negociada. É a etapa de checagem dos problemas e 

generalizações apresentadas durante o processo de instrução da demanda (VIDAL, 2008). 

A análise focada constituiu da etapa de verificação da atividade por meio de 

análises sistemáticas das observáveis formuladas na análise focal, necessária para a 

formulação do diagnóstico ou modelagem operante da atividade (VIDAL, 2008). 

4.4.4.1 Entrevista 

 A entrevista semi-estruturada foi realizada com os estudantes de Fisioterapia 

atuantes no estágio, individualmente, de acordo com o roteiro previamente estabelecido 

(APÊNDICES C, D e E).   

Para que estes estudantes fossem convidados e posteriormente participassem deste 

estudo, foi solicitado à Coordenação do curso de Fisioterapia, autorização para realização 

de parte dessa pesquisa em suas clínicas de prática.  

Os critérios de inclusão para participar das entrevistas foram: 1) ser estudante de 

Fisioterapia do 9° ou 10° semestre; 2) aceitar participar do estudo, após conhecimento do 
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mesmo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO D).   

O local para realização das entrevistas foi determinado de acordo com a 

preferência e disponibilidade dos estudantes. As entrevistas foram gravadas em áudio, 

mediante autorização do entrevistado, e a duração média foi de 25 minutos. A dinâmica 

das entrevistas deu-se por uma apresentação inicial da pesquisadora e dos objetivos da 

entrevista, assinatura do TCLE, esclarecimentos a respeito da condução da técnica, e 

introdução do assunto a partir de um roteiro de tópicos, previamente construído para este 

fim.  

Em um segundo momento, as entrevistas foram transcritas na íntegra pela 

pesquisadora e submetidas à análise de conteúdo.  De forma análoga às descrições 

anteriores, sobre a técnica de análise de conteúdo, as transcrições de cada um dos 

entrevistados foram submetidas à leitura flutuante para impregnação do assunto. A partir 

de então, trechos considerados pertinentes foram selecionados e agrupados de acordo com 

as categorias previamente estabelecidas:  aprendizagem sobre Saúde do Trabalhador, 

Ergonomia e autocuidado; orientação e adoção de manobras de autocuidado e prevenção 

de LER/DORT; queixas de dor, desconforto e fadiga, fatores causadores e condutas 

adotadas para lidar com a dor; percepção do esforço físico; infraestrutura, mobiliários, 

ferramentas e equipamentos de trabalho; organização do trabalho; supervisão dos 

professores.  

4.4.4.2 Avaliação de Percepção de Dor/Desconforto 

Após a observação da atividade e em busca por repercussões da atividade na vida 

dos estudantes fez-se uso de dois instrumentos para verificação da ocorrência de dores: o 

e Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-esqueléticos (KOURINKA, 1987 apud 

IIDA, 2005) adaptado (ANEXO A) e o Diagrama de Áreas Dolorosas (CORLETT; 

MANENICA, 1980) adaptado (ANEXO B). 

O Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-esqueléticos foi desenvolvido 

com o objetivo de elaborar um questionário padrão para levantamento da incidência dos 

sintomas musculoesqueléticos. Sua aplicação é para auto-preenchimento ou auto-

aplicável. O instrumento consiste em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência 

de sintomas nas diversas regiões anatômicas nas quais são mais comuns. Neste 
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instrumento o corpo humano é dividido em nove partes e o avaliado responde “sim” ou 

“não” para três situações em cada uma das partes, são perguntas relacionadas a existência 

de sintomas nos últimos sete dias e nos últimos doze meses precedentes à entrevista, bem 

como relatar se teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos doze meses devido ao 

sintoma doloroso relatado. Na terceira pergunta houve uma adaptação da expressão 

“trabalhar”, a qual foi substituída por “estagiar”. Os dados foram tabulados e analisados 

na planilha do Excel 2010.   

Para quantificar o sintoma doloroso foi utilizado o Diagrama das Áreas Dolorosas 

proposto por Corlett e Manenica (1980) adaptado (ANEXO B). No diagrama o corpo 

humano é dividido em 27 segmentos. Sua aplicação dá-se orientando os indivíduos a 

marcarem no diagrama as regiões onde sentem dores e, de forma subjetiva, graduar o 

desconforto numa escala adaptada que vai de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor e 10 a dor 

máxima (IIDA, 2005). O protocolo foi aplicado antes de cada início da jornada diária de 

estágio, bem como, no meio e ao final dela. Por meio desse protocolo se registrará os 

eventuais locais de dor/desconforto corporal e sua intensidade.  

4.4.4.3 Avaliação da fadiga 

Para avaliar a fadiga, foi utilizado o Questionário Bipolar da Fadiga (COUTO, 

1996) adaptado apresentado no ANEXO C. Este método possibilita avaliar a sensação 

subjetiva das pessoas respondendo a um questionário bipolar que contém uma sequência 

de pares de adjetivos, onde, neste tipo de pesquisa as pessoas respondem sempre as 

questões referindo-se à sensação do indivíduo naquele instante de trabalho. Este 

questionário autoaplicável é constituído de 13 perguntas com dois extremos em cada 

pergunta, onde no seu conteúdo mais simplório estão os números de 1 a 7 para 

quantificação da situação. Nesse trabalho adaptamos para a escala de 0 a 10, onde 0 

significa a ausência de fadiga e quanto mais próximo de 10 significa fadiga intensa. 

Os dados foram coletados em três momentos da jornada diária: 1) antes de iniciar 

o estágio, momento este que o aluno chegava no local de estágio; 2) durante o estágio, 

momento em que o aluno terminava um atendimento e iniciava outro, no caso do estágio 

da Atenção Básica esse momento se deu durante a metade do período da jornada; 3) no 

fim do estágio, depois que o aluno terminava de preencher os prontuários. A pesquisadora 

esteve presente para explicar como responder o questionário e esclarecer as dúvidas que 
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pudessem surgir durante o preenchimento do questionário, porém sem intervir nas 

respostas.  

Para facilitar a interpretação dos estudantes foi explicado que no início e fim de 

cada linha do formulário existem 2 (duas) sensações e que optasse por um número de 0 

(zero) a 10 (dez) de acordo com a sua percepção quanto as mesmas.  Se estiver se sentindo 

mais próximo da caracterização que está à esquerda (descansado, boa concentração, 

calmo, produtividade normal, ausência de fadiga nos músculos), marque 0 (zero); se 

estiver se sentindo totalmente à direita (cansado, dificuldade de concentração, nervoso, 

produtividade comprometida, dor nos músculos devido a fadiga), marque 10 (dez); se for 

uma sensação de fadiga pequena, mas perceptível marque de 1 a 4, se for moderada, 

marque de 5, 6 a 7; se for mais severa acima de 8.  

Os dados obtidos foram consolidados gerando três questionários (antes, durante e 

ao final da jornada de estágio e tabulados em uma planilha do Excel 2016. 

4.4.5 Validação e restituição 

Pode ser dividido por: a) para análise dos dados coletados; b) para o pré-

diagnóstico ergonômico; c) para o diagnóstico ergonômico; d) para as recomendações 

(VIDAL, 2008). 

Na validação e restituição o diagnóstico elaborado e consubstanciado no modelo 

operante passou por um crivo de veracidade junto ao grupo de interesse e o grupo focal 

da construção social. Foram realizadas confrontações e auto-confrontações com esses 

grupos com intuito de colher dados e ajustes para concluir a análise (VIDAL, 2008). No 

dia 19 de dezembro de 2017 foi realizada a validação de forma coletiva (Figura 10), onde 

foram apresentados aos participantes, a tabulação das conversações e extratos de fala, 

imagens das posturas dos alunos em atendimento e fluxo das etapas de atendimento com 

o objetivo de realizar uma restituição e validação dos registros e das análises da autora da 

pesquisa. 
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Figura 10 – Validação e restituição dos registros e das análises aos alunos participantes do estudo. 

 
Fonte: A autora (2017). 

4.4.6 Resultados 

Por último, foram apresentados os resultados da AET e as propostas de 

recomendações ergonômicas para prevenção de LER/DORT, as quais dizem respeito à 

formação dos estudantes de Fisioterapia, a estrutura dos ambientes de atendimento, 

organização do trabalho, tecnologia, procedimentos, instrumentos de trabalho e 

documentação. 

4.4.7 Considerações éticas 

Os dados coletados foram usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais.  

Os participantes da pesquisa receberam explicações claras e completas sobre a 

justificativa, objetivos e benefícios da pesquisa. Também foi informado sobre a segurança 

do anonimato e sigilo, bem como lhe será assegurado de que não sofrerá nenhum ônus 

caso não queira participar do estudo. O consentimento pós-informação dado foi 

formulada por escrito e assinada pela pessoa sujeito da pesquisa através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contido no ANEXO D. 

Para resguardar o anonimato, durante as tabulações das dados e extratos das 

entrevistas os alunos foram nomeados como “Aluno” e para diferenciá-los foram 

numerados de 1 a 36.  
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5 RESULTADOS  

5.1 O Universo da Fisioterapia 

 A fisioterapia é uma profissão jovem, que surge no contexto de expansão 

industrial do século XIX marcado por um número crescente de patologias entre os 

trabalhadores, decorrentes das condições de trabalho e das grandes guerras mundiais 

(BOTOMÉ; REBELATTO, 1999). 

O reconhecimento profissional legitimou-se com o Decreto de Lei n°938 em 13 

de outubro de 1969 que estabeleceu como atividade privativa do fisioterapeuta a execução 

de métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade física do paciente. Em seu artigo 5°, parágrafo primeiro, incumbe 

a atribuição de dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos público ou particulares ou 

assessora-los tecnicamente. Além disso, essa Lei incluiu a categoria como profissões 

liberais no quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho 

(BRASIL, 1969). 

 Uma vez estabelecida a profissão de fisioterapeuta, surgiu a necessidade de 

construir um órgão que pudesse fiscalizar e garantir o exercício profissional nos termos 

da lei. Com seu objetivo, foram criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional através da Lei n° 6.316 de 1975. 

Os Conselhos Federal e Regionais, constituem, em conjunto, uma autarquia 

federal. Entre outras competências, cabe ao Conselho Federal supervisionar a fiscalização 

do exercício profissional em todo o território nacional, bem como organizar, instalar, 

orientar e inspecionar os Conselhos Regionais e examinar suas prestações de contas, neles 

intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa 

ou financeira ou a garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional. Aos 

Conselhos Regionais, por sua vez, cabem expedir a carteira de identidade profissional e 

o cartão de identificação aos profissionais registrados; bem como fiscalizar o exercício 

profissional na área de sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades 

competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada 

(BRASIL, 1975). 
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O Código de Ética profissional foi estabelecido pela Resolução n°10 do 

COFFITO, em 1978. Esse código apresentou uma ideia da atuação fisioterapêutica não 

somente em âmbito curativo ou reabilitador, mas também na promoção da saúde do 

homem. Confere, assim, a ideia da assistência ao homem na promoção, no tratamento e 

na recuperação da saúde, bem como na prevenção de doenças, em vez de agir somente 

após a lesão ou em casos de sequelas de patologias. Apresenta também a participação do 

fisioterapeuta em programas de assistência à comunidade, um primeiro movimento no 

sentido do que hoje existe em fisioterapia nos programas de saúde pública (PINHEIRO, 

2009). 

A jornada de trabalho do Fisioterapeuta foi fixada pela Lei n° 8.856, de 1 de março 

de 1994, como 30 horas semanais de acordo com seu artigo primeiro. 

As Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Fisioterapia foram 

estabelecidas pela Câmara de Educação Superior (CSE) do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) pela Resolução n° 4 de 2002 e determinam que o formando deva ter 

uma formação generalista, humanista e uma visão crítica e problematizadora da natureza 

social do processo saúde-doença, sem que, no entanto, perca o rigor científico e 

intelectual específico da profissão (BRASIL, 2002). 

Conforme a Resolução CNE/CES nº4, Art. 3°, 2002 o profissional de Fisioterapia 

tem como objeto de estudo: 

(...) o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, 

quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando 

preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e 

funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e 

execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada 

situação. (Resolução CNE/CES nº4, Art. 3°, 2002). 

A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional com as 

habilidades e competências gerais mostrados no Quadro 8: 
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Quadro 8 - Habilidades e competências gerais da formação do Fisioterapeuta. 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS GERAIS DO FISIOTERAPEUTA 

Atenção à Saúde 
Deverá estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 

e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo 

Tomada de 

decisões 

Visando o uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da força de 

trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas 

Comunicação 

Envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 

leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação 

Liderança 

Envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 

eficaz 

Administração e 

Gerenciamento 

Devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais 

e de informação 

Educação 

Permanente 

Devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na sua prática e devem aprender a aprender e ter responsabilidade 

e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras 

gerações de profissionais 

Fonte:  BRASIL (2002), Art. 4° da Resolução CNE/CSE 4 de 2002. 

Dentre as várias habilidades e competências específicas contempladas na 

formação do fisioterapeuta no Art. 5°, incisos II, IV-VI da Resolução CNE/CSE 4 de 

2002, estão: 

(...) II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e 

valorizando-o; (...) IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de 

vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar 

e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas 

circunstâncias éticas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas; VI 

- realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, 

solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares 

que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e 

quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando 

tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e 

complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo 

pela alta fisioterapêutica (...) (Brasil, 2002). 
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A formação do Fisioterapeuta deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 

Fisioterapia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação. A carga horária do estágio curricular 

supervisionado deverá assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa nos 

diferentes níveis de atuação: ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de 

saúde etc. (BRASIL, 2002). 

O Curso de Graduação em Fisioterapia deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este projeto 

pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência (BRASIL, 2002). 

O Art. 13 da Resolução CNE/CSE n° 4/2002 (BRASIL), dispõe que a estrutura 

do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá assegurar que:  

I -  As atividades práticas específicas da Fisioterapia deverão ser 

desenvolvidas gradualmente desde o início do Curso de Graduação em 

Fisioterapia, devendo possuir complexidade crescente, desde a observação até a 

prática assistida (atividades clínico terapêuticas);  

II -  Estas atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, 

deverão ser realizadas na IES ou em instituições conveniadas e sob a 

responsabilidade de docente fisioterapeuta; e  

III -  As Instituições de Ensino Superior possam flexibilizar e otimizar 

as suas propostas curriculares para enriquecê-las e complementá-las, a fim de 

permitir ao profissional a manipulação da tecnologia, o acesso a novas 

informações, considerando os valores, os direitos e a realidade socioeconômica. 

Os conteúdos curriculares poderão ser diversificados, mas deverá ser assegurado 

o conhecimento equilibrado de diferentes áreas, níveis de atuação e recursos 

terapêuticas para assegurar a formação generalista (BRASIL, 2002).   

 De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 

cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 

alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas, na atenção básica, média 
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complexidade e alta complexidade. Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos 

próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas, das 

ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da 

cinesia, da sinergia funcional, e da cinesia patológica de órgãos e sistemas do corpo 

humano e as disciplinas comportamentais e sociais (COFFITO). 

 As áreas de atuação do Fisioterapeuta e as especialidades reconhecidas pelo 

COFFITO estão mostradas no Quadro 9.  

Quadro 9 – As especialidades reconhecidas pelo COFFITO e as áreas de atuação do 

fisioterapeuta pelo CREFITO. 

 
Fonte: COFFITO, diponível em: < https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2350>, acesso em janeiro 

de 2018 e CREFITO, disponível em: < http://www.crefito9.org.br/fisioterapia/areas-de-atuacao/147>, 

acesso em janeiro de 2018. 

5.2 Curso de Fisioterapia na UFRN 

5.2.1 Departamento de Fisioterapia: história, estrutura física, corpo docente 

O Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi 

criado a partir de um estudo da viabilidade de sua implantação e teve como marco 

regulatório a Resolução nº 44/78-CONSUNI, de 12/06/78 que foi de parecer favorável à 

sua criação. A proposta curricular inicial foi aprovada pela Resolução nº 01/79-CONSEP, 

de 05/01/79, que estabelecia uma carga horária total de 2.919 horas, distribuídas em 06 

(seis) semestres letivos, com ingresso de 20 alunos por aprovação no vestibular (UFRN, 

2006). 

Especialidades

•Fisioterapia em Acupuntura

•Fisioterapia Aquática

•Fisioterapia Cardiovascular, 

•Fisioterapia Dermatofuncional, 

•Fisioterapia Esportiva,

•Fisioterapia em Gerontologia,

•Fisioterapia do Trabalho, 

•Fisioterapia Neurofuncional, 

•Fisioterapia em Oncologia, 

•Fisioterapia Respiratória, 

•Fisioterapia Traumato-Ortopédica,

•Fisioterapia em Osteopatia, 

•Fisioterapia em Quiropraxia, 

•Fisioterapia em Saúde da Mulher, 

•Fisioterapia em Terapia Intensiva 

Áreas de atuação

•Fisioterapia Clínica (Ambulatórios,
Consultórios, Centros de Reabilitação,
Hospitais e clínica).

•Saúde Coletiva: Ações Básicas de Saúde,
Fisioterapia do Trabalho, Programas
institucionais, Vigilância Sanitária.

•Educação: Direção e coordenação de
cursos, Docência – níveis: secundário e
superior, Extensão, Pesquisa, Supervisão
técnica e administrativa.

• Outras: Esporte, Indústria de
equipamentos de uso fisioterapêutico.
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Em 28/02/83, deu-se a primeira reformulação curricular por exigência do Decreto 

04/83 do Conselho Federal de Educação, sendo o currículo do curso de Fisioterapia na 

UFRN integralizado com a carga horária mínima de 3.810 horas, conforme a Resolução 

nº 87/85 – CONSEPE, de 18/06/85. Em 1986, o Ministério da Educação, por meio da 

portaria nº 174/86, de 10/03/1986, publicada no Diário Oficial da União de 11/03/86, na 

Seção I, página 3645, concedeu o reconhecimento do curso de Fisioterapia da UFRN 

(UFRN, 2006). 

Nos primeiros seis anos, o Curso de Fisioterapia ficou vinculado ao Departamento 

de Ortopedia e Traumatologia, do Centro de Ciências da Saúde da UFRN. Em 1992, por 

meio da Resolução 004/92 – CONSUNI, foi aprovada a criação do Departamento de 

Fisioterapia da UFRN (DFST-CCS-UFRN), que abriga a estrutura curricular da 

graduação em Fisioterapia até os dias atuais (UFRN, 2006). 

O Curso de Fisioterapia conta com 46 professores, sendo distribuídos por titulação 

em 34 Doutores, 11 mestres e 01 especialista. O curso é composto por docentes lotados 

nos Departamentos de Morfologia, Fisiologia, Saúde Coletiva, Educação Física, 

Medicina Clínica, Biologia, Bioquímica, Psicologia, Biofísica e Farmacologia, 

Antropologia, Ciências Sociais e Fisioterapia (UFRN, 2006). 

5.2.2 Ingresso, objetivos do curso, perfil do egresso, competências e habilidades 

5.2.2.1 Processo Seletivo – Ingresso no Curso 

Ao longo do tempo houve um aumento expressivo da oferta de vagas. No início 

do curso eram ofertadas 20 vagas anuais, passando-se a 30 na década de 90, e com a 

expansão promovida pelo REUNI, foram disponibilizadas (no triênio 2010-2012) 

quarenta vagas. Conforme expectativa da administração central desta instituição em seu 

atual plano de gestão, a partir do semestre letivo 2013.1 foi feita nova ampliação no 

número de vagas e hoje o curso oferece 60 vagas, divididas em duas entradas, no 1º e 2º 

semestres letivos, com 30 vagas cada. 

Esse crescimento é resultado do importante papel do curso de Fisioterapia no 

desenvolvimento intelectual, cultural e de repercussão na área saúde do Estado do Rio 

Grande do Norte, ao longo de sua história. O crescimento contínuo da cidade do Natal-

RN, aliado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, especialmente a partir de 2006, 

momento em que se instituiu o Pacto pela Saúde como um conjunto de reformas nas quais 
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são firmados compromissos em torno das medidas que resultam em melhorias da situação 

de saúde da população brasileira, definindo-se como prioridade ao fortalecimento da 

atenção básica e promoção à saúde, com ações voltadas a saúde do idoso, materno-

infantil, e controle das doenças emergentes e endêmicas (UFRN, 2006). 

5.2.2.2 Objetivos do Curso 

O objetivo geral do Curso é proporcionar aos estudantes uma formação 

generalista, crítica e reflexiva, dotando-os com conhecimentos, competências e 

habilidades gerais e específicas, relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional dos 

sistemas de saúde, capacitando-o a exercer a profissão de fisioterapeuta de forma atuante 

e engajada na pesquisa científica e com as questões sociais e da saúde da comunidade 

(UFRN, 2006). 

Dentre os objetivos específicos estão: dotar o aluno com conhecimentos científico, 

humano e psicossocial que envolve o "Ser" Fisioterapeuta; conhecer as técnicas e recursos 

que compõem o arsenal terapêutico utilizado na fisioterapia; aplicar os conhecimentos 

obtidos na formação básica, nas diferentes áreas de atuação da Fisioterapia, estimulando 

o senso crítico e racional na utilização de técnicas e recursos; aplicar os recursos 

fisioterapêuticos já aprendidos, através da Prática Clínica Supervisionada, desenvolvendo 

uma visão crítica sobre sua futura atuação profissional; desenvolver no estudante a 

capacidade de análise e interpretação de dados para elaboração de objetivos 

fisioterapêuticos necessários à formulação de programas de tratamento e avaliação de 

prognóstico; desenvolver no estudante habilidades para executar conduta fisioterapêutica; 

estimular o estudante na busca de seu próprio conhecimento, com interesse e autonomia 

para atualizar-se; etc. (UFRN, 2006). 

5.2.2.3 Perfil do egresso, competências, habilidades 

O Curso de Fisioterapia da UFRN estrutura todo o processo formativo, da matriz 

curricular aos procedimentos metodológicos, de modo a contemplar o perfil de egresso 

previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

Visa formar um profissional fisioterapeuta generalista, humanista, contextualizado 

político e culturalmente, atuante nos vários níveis de atenção à saúde (UFRN, 2006). 
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O profissional fisioterapeuta deverá desenvolver, aprimorar e manter suas 

competências, habilidades e atitudes, observando o: 

Aprender a Ser, por meio do reconhecimento de suas condições e limitações 

humanas, técnicas e científicas, para desenvolver estratégias de se constituir 

como sujeito no mundo;  

Aprender a Conhecer, de maneira a desenvolver a capacidade de absorver e 

produzir conhecimentos inerentes à profissão;  

Aprender a Viver Juntos, considerando a saúde como um produto social, 

respeitando os princípios éticos inerentes ao exercício profissional, para interagir 

com os outros (relações interpessoais, interprofissionais); e  

Aprender a Fazer, desenvolvendo habilidades técnicas e relações humanas 

específicas, para avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar o indivíduo e a 

coletividade, quanto à promoção, proteção e recuperação da saúde, em especial, 

nos aspectos cinético-funcionais (UFRN, 2006). 

 Sobre as competências e habilidades do fisioterapeuta, explicitadas no PPC 

(UFRN, 2006) está de “Inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à 

saúde, atuando em programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

contribuindo para a manutenção da qualidade de vida dos pacientes, de sua família e 

comunidade”. Um dos conhecimentos que poderiam agregar muito valor nessa 

competência seria o estudo da área de Saúde do Trabalhador.  

 Outra competência do fisioterapeuta, segundo o PCC (UFRN, 2006) é 

“Acompanhar e incorporar inovações tecnológicas pertinentes à sua prática profissional, 

garantindo a segurança e a qualidade na assistência”, nessa competência o estudo da 

Ergonomia durante a formação poderia trazer maiores conhecimentos sobre a 

incorporações das inovações tecnológicas de forma segura, eficiente e confortável na 

assistência. 

 Tendo em vista que é da competência desse profissional “Supervisionar estágios 

das futuras gerações de profissionais, proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços”, verifica-se a 

importância de uma formação que abranja os princípios de prevenção de LER/DORT na 

vida profissional do fisioterapeuta, pois como o estudante é vítima do efeito espelho, 

depois de formado tenderá a passar para as futuras gerações o mesmo treinamento 

tortuoso que recebeu em sua formação. 

5.2.3 Grade Curricular 

Para concluir o Bacharelado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), o aluno deve cursar 10 semestres letivos, durante 5 (cinco) 
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anos, divididos em 41 (quarenta e uma) disciplinas obrigatórias. A grade curricular do 

curso é apresentada na Tabela 4.  A carga horária obrigatória totaliza 3585 horas, sendo 

1860 horas de ensino teórico e 1725 horas de ensino prático; as atividades acadêmicas 

totalizam em 270 horas e a carga horária de componentes eletivos máxima são de 240 

horas. 

Fonte: UFRN (2018). 

Durante o período de formação profissional o estudante de Fisioterapia agrega 

conhecimentos sobre as doenças do sistema musculoesquelética, tratamento e prevenção 

no paciente. Contudo, mesmo possuindo esse leque de saberes e conhecimentos que o 

habilitam a atuar na prevenção e reabilitação das LER-DORTs, isso não o imunizam 

contra elas. 

5.2.3.1 Estágios supervisionados 

Os estágios ocorrem nos 9° e 10° períodos do curso; são divididos em 4 campos 

de atuação obrigatórias, são elas: Cardiologia-Pneumo-Vascular (CPV), Locomotor 

(LOC), Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria (GOP) e Atenção Básica (AB). Os 04 

estágios obrigatórios (CPV, LOC, GOP e AB) serão ofertados simultaneamente a cada 

semestre. A cada semestre letivo (20 semanas) o aluno deverá pagar apenas 02 estágios 

conforme a sua escolha e/ou disponibilidade de vagas, logo cada Estágio terá uma duração 

PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA

1 Biologia celular e molecular 60 5 Fisioterapia respiratoria 150

1 História e fundamentos da fisioterapia 30 5 Fisioterapia cardiologica 90

1 Fundamentos de epidemiologia e saúde pública 45 5 Fisioterapia vascular periferica 90

1 Anatomia XI 120 6 Pratica em extensão clínica II 45

1 Histologia V 60 6 Fisioterapia ortopedica e traumatologica 150

1 Embriologia I 30 6 Fisioterapia em reumatologia 150

2 Antropologia do corpo e da saúde 60 6 Psicologia e saúde I 30

2 Biofisica V 60 7 Fisioterapia neurologica 150

2 Bioquimica aplicada a fisioterapia 60 7 Psicologia e saúde II 30

2 Fisiologia humana VI 90 8 Fisioterapia uroginecológica e obstétrica 150

2 Metodologia da pesquisa cientifica 45 8 Prática em extensão clínica III 45

2 Etica e deontologia 30 8 Fisioterapia pediatrica 150

3 Fisiologia do exercício 60 8 Fisioterapia dermato-funcional 60

3 Cinesiologia 120 9 Prática fisioterapêutica supervisionada I 200

3 Metodos e tecnicas de avaliação 60 9 Prátoca fisioterapêutica supervisionada II 200

3 Patologia II 60 10 Prática fisioterapêutica supervisionada III 200

4 Recursos terapêuticos manuais 60 10 Prática fisioterapêutica supervisionada IV 120

4 Fisioterapia aquática 60 10 Trabalho de conclusão de curso 45

4 Introdução a tecnologia assistiva 60 10 Prática em extensão clínica IV 45

4 Prática em extensão clínica I 45 10 Atividade acadêmicas complementares 240

4 Cinesioterapia 120

4 Eletrotermofototerapia 120

4 Pratica fisioterapeutica 30

Tabela 4 - Grade curricular do curso de Fisioterapia. 
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de 10 semanas seguidas. A turma é dividida em 4 grupos para que haja rodízio em todos 

os campos de atuação. Os horários livres dos alunos deverão ser preenchidos com os 

Estágios de Extensão Clínica (180h) bem como com a elaboração do TCC (90h)  e demais 

atividades complementares do curso (240h). 

O estágio Supervisionado de CPV é composto pelas áreas de Cardiologia, 

Respiratória e Vascular. Os atendimentos são realizados no Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), no ambulatório de Fisioterapia no segundo subsolo do hospital e nas 

enfermarias.  

O estágio Supervisionado de Locomotor é composto pelas áreas de Ortopedia, 

Reumatologia e Neurologia. Os atendimentos são realizados no Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), no ambulatório de Fisioterapia no segundo subsolo do hospital e 

na enfermaria.  

O estágio Supervisionado de Atenção Básica é realizado na Unidade de Saúde da 

Família (USF) Aparecida no bairro de Mãe Luiza situado no Distrito Sanitário   Leste do 

município de Natal/RN. As atividades são realizadas na própria Unidade, em algum lugar 

público ou a domicilio. 

O Estágio supervisionado em Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia (GOP), ocorre 

em três locais diferentes: no Centro de Reabilitação Infantil (CRI), no Departamento de 

Fisioterapia e no Centro de Saúde Anita Garibaldi em Macaíba. O único campo de estágio 

que não foi visitado nesta pesquisa foi o de Obstetrícia, o qual ocorre no Centro de Saúde 

Anita Garibaldi. Não foi possível visitar esse campo de estágio devido burocracia para 

receber a pesquisa, a logística e o tempo curto para as coletas. 

5.2.3.1.1 O estágio como atividade profissional 

A Lei do Estágio, Lei Nº 11.788, de 25 de SETEMBRO de 2008, no Art. 10 versa 

que a jornada de atividade em estágio, no caso de estudantes do ensino superior, não pode 

ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

Baseando-se na ação civil coletiva tramitada no Tribunal Regional Federal 

ajuizada por uma Associação de Educação e Cultura em desfavor de Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Educacional – COFFITO, em síntese, referentes a estágios 

curriculares, uma das sentenças baseou-se no  art. 5º, II da Lei 6.316/75: (“II - exercer 

função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta 
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Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à 

realização dos objetivos institucionais”) alcança igualmente os estágios supervisionados, 

pois o estagiário, ainda que sob orientação, já exerce sua futura profissão, estando sua 

atuação sujeita às prescrições normativas do respectivo Conselho. 

Sendo assim, fundamentando-se nessa premissa este trabalho usa o termo 

LER/DORT para estudantes de Fisioterapia, o qual, como dito acima, já importa em 

exercício profissional. 

5.3 Perfil Sociodemográfico do Estudante de Fisioterapia 

Nesta seção, serão apresentados os dados do perfil que caracterizam a amostra 

discente integrando as informações pertinentes à análise global. A tabela 5 apresenta os 

dados obtidos, por gênero, faixa etária, média de peso e altura, prática de atividade física, 

período do curso e se a escolha do curso foi a primeira opção.  

Tabela 5 – Perfil do acadêmico de fisioterapia. 

Perfil do acadêmico de Fisioterapia 

Sexo 
 

Feminino N=29 (81%) 

Masculino N=7 (19%) 

Faixa etária 
 

Feminino 20 – 33 anos 

Masculino 21 – 25 anos 

Peso (média) 
 

Feminino 63,9 

Masculino 74,8 

Altura (média) 
 

Feminino 1,63 

Masculino 1,73 

Atividade Física 
 

Sim N=20 (56%) 

Não N=16 (44%) 

Período do curso 
 

9° N=10 (28%) 

10° N=26 (72%) 

Escolha do curso (1° 

opção?) 

 

Sim N=19 (53%) 

Não N=17 (47%) 

Fonte: A autora (2017). 
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Dentre os 36 estudantes de fisioterapia avaliados, 29 (81%) eram do gênero 

feminino enquanto os representantes do gênero masculino eram apenas 7 (19%). A 

maioria feminina é um achado que se assemelha ao de outros estudos com a população 

de Fisioterapeutas graduados (CROMIE et al, 2000; BORK et al, 1996; CAMPO et al, 

2008; CAMPO et al, 2009; SOUZA, 2007). 

A faixa etária dos estudantes de Fisioterapia dessa pesquisa foi de 20 a 33 anos. 

A idade média foi de 22 anos para homens e 23 para mulheres.  

A média do peso e altura para homens foram 74,8kg e 1,73m e para mulheres 

foram 63,9kg e 1,63m. Como esses dados foram obtidos na entrevista, podem ter ocorrido 

viés de esquecimento.  

Quanto à pratica de exercício físico, observou-se que a proporção de estudantes 

de fisioterapia praticante (56%) é superior ao dos não praticantes (44%) de exercício 

físico. Ausência de tempo livre e indisposição física devido ao cansaço após os 

atendimentos foram os principais motivos, destacados pelos estudantes, como barreiras à 

prática de exercício físico. Musculação, caminhada e dança foram as modalidades de 

atividade físicas mais realizadas por eles. 

A maioria da amostra (72%) se encontra no último período do curso enquanto que 

28% estão no penúltimo período do curso. 

Sobre a escolha do curso de Fisioterapia ter sido a primeira opção de escolha ou 

não do aluno, foi verificado que dos 36 alunos, 19 (53%) escolheram Fisioterapia como 

primeira opção e 17 (47%) optaram por outro curso antes de ingressar na Fisioterapia, 

desses 17, 6 alunos desejavam o curso de Medicina, mas por não conseguir aprovação 

ingressou na Fisioterapia. 

Identificou-se que, entre as motivações que levaram os alunos a escolherem o 

curso de Fisioterapia, estava a "impossibilidade de fazer o curso de preferência", 

especialmente o curso de Medicina, “identificação/interesse com as atividades do curso” 

e o “desejo de realização profissional/pessoal”, o que aparece nos discursos a seguir:  

Não, minha 1° opção foi medicina, mas agora Fisio se tornou minha 

prioridade e pretendo seguir a profissão. 
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(Fala do Aluno 31) 

Não, foi minha segunda escolha. Queria Odonto, mas não deu certo aí 

depois vi que Fisioterapia era realmente o melhor para mim. 

(Fala do aluno 9) 

Não, a escolha do curso se deu por meio de outras tentativas e outro 

curso no caso na área de exatas que eu acabei não me identificando e eu 

sabia que queria área da saúde não sabia ao certo e coloquei fisioterapia 

com uma opção e acabou que o curso me conquistou e eu permaneço até 

hoje. 

(Fala do aluno 24) 

Sim, desde que eu machuquei o joelho e fui reabilitado me identifiquei ai 

sempre quis fisioterapia. 

(Fala do aluno 1) 

Sim, eu queria uma profissão que ajudasse as pessoas e escolhi essa. 

(Fala do aluno 2) 

Esse processo de escolha profissional não se encerra com o ingresso no curso 

escolhido. Nessa fase de sua trajetória acadêmica, o estudante reavalia a sua opção frente 

às experiências, vivências e conhecimento acerca da profissão, podendo reafirmar ou 

questionar sua escolha, atitude comum na turma do nono período, a qual tem apenas 10 

alunos, quando o normal são 30. Foi levantada a hipótese de o problema ter ocorrido 

devido a mudança da forma de ingresso na Universidade, antes Vestibular agora Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), com isso muitos alunos que não querem 

Fisioterapia, optam pelo curso por não conseguir ingressar no curso de sua preferência e 

assim seguram uma vaga na Universidade enquanto não consegue o curso almejado.  

O estudo assinala certo grau de aceitação nesses alunos que, mesmo não tendo 

concretizado o projeto inicial de vida e por já ter realizado boa parte do curso de 

Fisioterapia, se mostraram firmes na escolha que fizeram. 
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5.4 O processo de aprendizagem sobre saúde do trabalhador, ergonomia e 

autocuidado 

 O Projeto Político Pedagógico (PPC) do curso de Fisioterapia está atualmente em 

atualização. Até o fechamento dessa pesquisa o que está em vigência é o foi elaborado 

em 2006. Após análise do PPC de 2006, verificou-se que o curso de Fisioterapia possuía 

a disciplina de Saúde do Trabalhador apenas formalmente, mas, na realidade, não se 

ofertava nenhuma disciplina específica sobre Saúde do Trabalhador, Ergonomia ou Saúde 

Ocupacional.  

Na Figura 11, apresenta todas as especialidades reconhecidas pelo COFFITO e 

aquelas que foram contemplados pela Estrutura Curricular do curso de Fisioterapia da 

UFRN. Observa-se que a maioria das especialidades foram contempladas. No entanto, a 

especialidade de Fisioterapia do Trabalho, a qual contempla conteúdos como Ergonomia, 

Saúde do Trabalhador, Segurança do Trabalho, entre outros, ainda não foi incluída na 

Estrutura Curricular. 

Figura 11 Especialidades reconhecidas pelo COFFITO e Estrutura Curricular do curso 

de Fisioterapia da UFRN. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Também não foi encontrado nenhum conteúdo relativo à prevenção de LER-

DORT e ao auto-cuidado direcionado para a saúde ocupacional dos próprios estudantes. 

As falas dos entrevistados confirmaram essa situação: 

Não. Nenhuma disciplina. A gente viu de forma superficial dentro de 

outras disciplinas, mas não existia uma disciplina específica não. 

(Fala do aluno 6) 

Não, a gente vê um pouco de Ergonomia na disciplina de Cinesiologia. 

A gente vê Ginástica laboral, mas dificilmente algo sobre a gente, às 

vezes, é um comentário ou outro do professor sobre as posturas que a 

gente pega o paciente, esse tipo de coisa. 

(Fala do aluno 11) 

(...) assim em relação a nossa ergonomia a gente vê pouquíssimo, só na 

época que a gente vai pagar Cinesioterapia, que o professor quando vai 

ensinar a técnica ele dá algum macete para você desenrolar a postura 

de forma correta. 

(Fala do aluno 12) 

O que acontece é que se segue o programa do curso e este não está 

voltado para a questão de LER/DORT no aluno. 

 (Fala de uma professora) 

Segundo a mesma professora, o problema já encontra-se nas salas de aulas quando 

o aluno é induzido a permanecer algumas horas sentado assistindo as aulas teóricas. Para 

a docente após 50 minutos de aula deveriam realizar exercícios de alongamento para que 

o aluno não fique muito tempo na mesma posição.   

Na entrevista com os alunos verificou-se que três alunos que vieram transferidos 

de outras universidades, já haviam estudado a disciplina de Saúde do trabalhador. Nos 

relatos deles se percebe o que eles aprenderam com a referida disciplina: 

Sim, paguei a disciplina de Ergonomia em Santa Cruz. Eu comecei o 

curso em Santa Cruz e depois migrei para cá. Na verdade a disciplina se 

chamava Saúde do Trabalhador. Ela começou com a parte teórica, 
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explicando o que era Ergonomia, as principais formas de agressão ao 

trabalhador, risco ergonômico, sonora, térmico. A forma como o 

fisioterapeuta pode atuar dentro da empresa, a forma de redução de 

gastos que a empresa teria caso contratasse o Fisioterapeuta ou se ele 

prestasse serviços a ela. Ai nas últimas 3 a 4 semanas nós fizemos a 

intervenção, onde fizemos a análise ambiental de galpões, da postura e 

também de transporte de carga (...) Enfim, a gente fez um relatório 

explicando quais eram as alterações que deveriam ser feitas na empresa 

e porquê e ai foi entregue como forma de retorno a empresa por ter 

aberto as portas para nós. 

(Fala do aluno 1) 

Sim, eu fui aluna da UFPB e lá tinha essa disciplina. Vimos algumas das 

técnicas que o Fisioterapeuta usa, como avaliar se os equipamentos 

estão adequados, se podem interferir na saúde, se causa alguma doença, 

formas de melhorar as condições de trabalho, vimos a Ginástica 

Laboral. Não tivemos muito prática, mas fizemos um modelo de 

avaliação de um local, que (...), a gente avaliou os seguranças, o que 

poderia prejudicar a saúde dele, essas coisas assim. 

(Fala do aluno 10) 

Quando questionado, do entendimento deles, sobre Saúde do Trabalhador e 

Egonomia, verificou-se que os alunos possuíam uma dificuldade em conceituar, 

provalvemente, devido ao fato de terem tido pouco contato com esses assuntos em sua 

formação. Alguns alunos responderam: 

É um estudo de como você pode prevenir lesões através da sua 

postura correta. Você vai tentar se organizar para não ter lesões. 

(Fala do aluno 3) 

Por Saúde do Trabalhador eu entendo como sendo uma área específica 

que trabalha em função do trabalho daquela pessoa, que objetiva, na 

verdade, melhores resultados para a empresa ou pro serviço, para deixar 

o trabalhador mais pleno. Por ergonomia entendo como a forma que a 

gente executa as tarefas, mais no sentido corporal, posturas e também a 

concentração, fadiga mental, esse tipo de coisa. Acho bem escasso o 
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conteúdo que vimos sobre Ergonomia, só em Reumato que foi visto 

alguma coisa, mas disciplina de Ergonomia num tem não. 

(Fala do aluno 12) 

Por Saúde do Trabalhador eu entendo como os cuidados que você tem 

que ter, que também, de certa forma, está dentro dos seus direitos como 

trabalhador, que muitas vezes não são respeitados, horas de trabalho 

que não são aceitáveis ou a carga horária que estão acima que é possível 

você ter, esse tipo de coisa. Ergonomia eu entendo como as posturas 

adequadas para você trabalhar, ou seja, se você trabalha em um 

escritório saber a cadeira correta, a altura certa, o mouse, o apoio para 

o pé. 

(Fala do aluno 11) 

A Fisioterapia tem vivenciado um crescimento nas duas últimas décadas, e a 

preocupação quanto à formação dos fisioterapeutas tem acompanhado esse crescimento. 

Schmidt (2002), em pesquisa qualitativa com coordenadores de cursos de Fisioterapia do 

Estado do Paraná e com análise documental dos projetos pedagógicos e dos planos de 

ensino das disciplinas de Saúde Pública e Fisioterapia Preventiva, apontou avanços no 

tocante à consciência de que são necessárias mudanças para garantir a formação de um 

profissional competente e que contribua para a construção do setor da Saúde no Brasil, 

proporcionando melhores condições de vida aos cidadãos. 

Dentro da questão de formação profissional, Schwingel (2002), aponta que o 

acadêmico de Fisioterapia apresenta pouco interesse nas disciplinas do campo social, 

como a Sociologia, Antropologia, Fisioterapia Preventiva e Atuação Comunitária, em 

detrimento das disciplinas exclusivamente técnicas como Ortopedia, Neurologia, 

Pneumologia, e que na ausência do debate social e na análise da realidade, perde-se uma 

parcela importante da formação. 

Observa-se que a consciência individual do estudante de fisioterapia quanto aos 

aspectos relacionados à Ergonomia e Saúde do Trabalhador é fruto da interação 

social/verbal de consciências individuais vivenciadas com alguns professores, dando 

lugar a uma lacuna no conhecimento da prevenção.  
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Quando perguntados na entrevista se haviam recebido aula específica de 

prevenção de LER-DORT, de auto-cuidado, de ergonomia, ou temas afins, os alunos 

responderam que não receberam nenhuma aula específica sobre esses assuntos nem temas 

afins, contudo as orientações de ergonomia e/ou autocuidado que receberam dos 

professores foram de forma diluída em disciplinas como Cinesiologia, Aplicada de 

Reumatologia, Aplicada de Ortopedia e Recursos Terapêuticos Manuais. As orientações 

que os alunos relataram ter recebido nessas disciplinas consistiam em: corrigir altura da 

maca, usar melhor alavanca de força, ter cuidado na flexão e rotação da coluna e no 

manuseio de carga.  

A gente não recebeu nenhum treinamento de autocuidado, é algo que é 

pouco abordado inclusive nos estágios, a gente não é abordado, assim, 

no começo ainda nas aplicada eles falavam “vocês tem que se cuidar 

primeiramente, porque se for depois lá na frente vocês vão possuir 

muitos mais queixas de dores, pode ter problema de coluna”, mas até 

então a gente não teve nenhum treinamento de autocuidado, tanto no 

estágio como nas aplicadas. Sempre foi aquela rotina cada um por si,  faz 

o que der e faz suas obrigações mesmo. 

(Fala do aluno 2) 

Eu não recebi nenhum treinamento específico antes do início do estágio, 

na verdade nós tivemos algumas dicas de ergonomia durante as 

disciplinas que eram voltadas mais para os pacientes e aí nós acabamos 

usando também, mas nada específico.  Na disciplina de Ortopedia a 

gente viu, e Reumato também, alguma coisa para pacientes, por exemplo, 

para os pacientes de artrose de joelho ou problemas de coluna, eles 

falavam aplicados para o paciente e a gente acabava usando também, 

mas nada era voltado para nossa proteção mesmo.  

(Fala do aluno 3) 

Não tive nenhuma aula específica sobre prevenção de LER/DORT na 

minha prática, mas recebi algumas orientações nas disciplinas de 

Recursos Terapêuticos Manuais e Cinesiologia. (...) Ensinavam sobre as 

melhores posturas possíveis durante os atendimentos. Também de 

observar a altura da maca se está adequada, ver a melhor alavanca de 

força para realizar o movimento sem fazer tanta força (...) Mas muitas 
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vezes não consigo colocar em prática, pois nem todo lugar tem a 

comodidade da gente modificar a altura, então é mais difícil em alguns 

cantos de estágio, como é o caso do ambulatório do HUOL. 

(Fala do aluno 33) 

Os treinamentos de auto cuidado que a gente recebe são apenas sobre os 

EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, mas sobre 

ergonomia a gente vai tendo durante o curso algumas dicas, na verdade, 

algumas orientações alguns professores dão durante as práticas 

simuladas ou, até mesmo, na prática com o paciente, mas o módulo 

específico de treinamento de autocuidado nós não recebemos. 

(Fala do aluno 24) 

Não, a gente viu alguma coisa assim em reumato, mas bem por cima, não 

tem nada específico disso. Era mais de orientações posturais para os 

pacientes, de dá orientações para eles mesmos, de como fazer exercício 

em casa, da postura durante as atividades, essas coisas. Ai acabei 

adotando também para minha vida e lá para casa, pelo menos tento. 

(Fala do aluno 12)  

Não cheguei a receber nenhum treinamento de autocuidado antes do 

estágio. Em nenhum dos quatro estágios, não recebi nenhuma 

orientação, nem nada. Lógico que a gente tem um conhecimento né, pelo 

curso e tal, a gente tem os conhecimentos de como você deve se portar, 

como deve ser sua postura, como você deve se agachar, inclusive é algo 

que a gente dá de orientação para os outros, mas acaba que, às vezes, a 

gente justamente, nessa correria que a gente tem vai buscar um material 

rápido ai acaba agachando da maneira errada, mas a gente de uma 

forma geral em nenhum momento do curso a gente tem nenhum tipo de 

treinamento de auto cuidado. 

(Fala do aluno 4) 

Já o aluno 1, transferido de outra instituição, trouxe informações mais detalhadas 

sobre os cuidados para prevenção de LER/DORT, talvez por já ter tido contato com a 

disciplina de Saúde do Trabalhador: 
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(...)a gente usava as aplicações da biomecânica durante as disciplinas, 

durante uma aula simulada, por exemplo, a gente pensava como estava 

a posição, como deveria ser o agachamento, como deveria ser a forma 

que iria suspender uma pessoa ou traciona-la, para mudança em 

decúbito, então a gente via a questão de força de cisalhamento, via a 

questão de torque, do tipo de torque nos músculos, a gente via quais os 

grupos musculares mais afetados, quais eram as patologias que mais 

afetavam os fisioterapeutas. Mas isso foi passado durante toda a 

disciplina, não houve um momento específico para isso, foi falada várias 

vezes durante a disciplina. Com uma forma de chamar atenção para a 

gente e não só cuidar do outro, mas também de si. 

(Fala do aluno 1) 

Antes de iniciar o estágio, os alunos assistiam uma aula sobre as regras de conduta, 

direitos e deveres como estagiário. São vistos, também, algumas orientações de 

biossegurança, como higiene pessoal e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

mas não tinha nenhum conteúdo sobre prevenção de LER/DORT.   

(...) o que a gente teve antes de iniciar o estágio foi uma aula sobre EPI, 

mas era mais voltado para a questão de infecções, mas não era nada 

voltado para fisioterapia, era mais geral, usar jaleco, máscara, luvas e 

também de lavar as mãos (...). 

(Fala do aluno 12) 

Nessa aula inicial eles recebiam um manual, intitulado “Manual  do aluno de 

estágio em Fisioterpia” contendo, além dessas orientações, o plano de ensino, os rodízios 

das atividades práticas e o sistema de avaliação. Contudo, na reunião de restituição das 

informações com os alunos foi verificado que nem todos os professores dos campus de 

estágio entregaram esse manual aos alunos, seja por escrito ou por via eletrônica.   

Na verdade, nem sabia que isso [o manual do estágio] existia. 

(Fala do aluno 1) 

Nunca foi passado para a gente esse manual, poderiam ter, pelo menos, 

mandado pra gente pelo SIGAA, né. 
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(Fala do aluno 4) 

Os alunos obtiam conhecimento de prevenção de LER/DORT apenas para o 

paciente e, espontaneamente, percebiam que podiam transferir esse conhecimento, 

adquirido em outro contexto, na gestão do seu auto-cuidado. Entretanto, a maioria dos 

alunos entrevistados alegaram que não conseguiam colocar em prática, na sua rotina 

acadêmica, as mesmas orientações de prevenção de LER/DORT, que seriam aplicadas 

em seus pacientes, devido à carga de estudo, do cansaço após os atendimentos, por não 

dispor de um ambiente ergonomicamente correto e por não serem incentivados a ter essa 

atitude. 

Na verdade não se fala em autocuidado na graduação. A gente tem 

conhecimento para explicar para o paciente e esse conhecimento 

é usado para que a gente tenha auto cuidado, mas não temos tempo 

destinado para isso, nem intervalo entre os atendimentos, um 

estímulo, um incentivo ao cuidado. 

(Fala do aluno 17) 

As vezes tento colocar em prática, mas fazemos muitas vezes errado 

também. As vezes não tem jeito, estamos no leito e não tem como se 

adequar ai a gente se estica, se debruça em cima, e depois as costas 

doem. Na verdade, não consigo aplicar muito, as vezes devido aos 

mobiliários e equipamentos do local. 

(Fala do aluno 10) 

Não recebo nenhuma conduta para LER/DORT e também não adoto, 

justamente por causa dessa correria, enfim, as vezes, a gente não se 

polícia e acaba adotando uma postura errada. Sempre que eu posso eu 

tento sentar da maneira certinha, tento me manter em pé da maneira 

certa, mas acaba que de vez ou outra me pego com minha postura toda 

torta, me apoiando mais numa perna do que na outra, ou sei lá, vou 

sentar numa maca que é grande ai me sento mais torta, me apoiando, me 

curvando muito errado, enfim. 

(Fala do aluno 4) 
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 Na entrevista foi suscitada uma situação de estresse para o aluno que é lidar com 

a dor emocional do paciente e não estar preparado para dar o suporte necessário quando 

o paciente chega no atendimento muito depressivo. Essa situação acaba gerando uma dor 

tensional no estudante, conforme relato: 

Acho, inclusive, que não somos preparados para lidar com os problemas 

emocionais dos nossos pacientes, afinal no atendimento você troca 

energias com o paciente e, as vezes, ele tá mal, tem uma história de vida 

pesada e, as vezes, nem todo mundo sabe lidar com isso, o paciente 

chora, esse tipo de coisa, a gente acaba ficando mal também se não tiver 

preparado para aquilo, ai acho que isso afeta também nossa saúde, afeta 

as nossas práticas corporais. Da mesma forma que a gente fica cansado 

e sentindo dor no corpo, a gente também sente dor no pensamento e no 

espírito. Na verdade, o corpo reflete essa dor né. 

(Fala do aluno 12) 

Quando questionados se já tinham recebido alguma chamada de atenção dos 

professores por expor seu corpo a um constrangimento biomecânico, constatou-se que 30 

alunos nunca haviam recebido essa chamada, enquanto que 6 além de serem chamados a 

atenção foram orientados quanto a postura correta. 

Já recebi chamada de atenção, que eu lembre foi (...) durante o estágio 

de locomotor eu estava com postura ruim, muito curvada, devido a maca 

ser baixa, fazendo uma liberação miofascial em um paciente ai a 

professora pediu para eu sentar direito e voltar para postura certa, mas 

foi a única que eu lembro até agora que me chamou atenção. 

(Fala do aluno 3) 

Sim, teve uma vez que o professor me chamou a atenção sobre a forma 

mais correta de alongar o paciente, durante a Aplicada de Orto. Mas eu 

sempre tento ser atento quanto a isso, por exemplo, hoje eu precisava 

alongar bastante uma paciente ai escolhi a maca mais alta para 

favorecer minha postura, pois normalmente fico me curvando na maca 

mais baixa devido a minha altura ai depois sinto a coluna. 

(Fala do aluno 12) 
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Não, não recebi, mas já presenciei, principalmente, quando a gente lida 

com as crianças aí meio que acaba fazendo tudo que não pode, porque a 

gente tende a dobrar a coluna, a flexionar e se curvar e, as vezes, sai com 

as costas doendo. Já presenciei a professora chamando a atenção de uma 

colega adotando uma postura errada atendendo uma a criança toda 

curvada, mas ela não corrigiu na frente do paciente pra não constranger 

a aluna, foi depois.  

(Fala do aluno 10) 

Sim, em uma aula simulada, a professora me orientou a uma postura 

melhor que eu poderia fazer para que eu tivesse menos esforço na hora 

de fazer uma transferência de paciente numa cadeira de roda para um 

tatame para uma cama, por exemplo, porque a postura que eu tava 

adotando com o tempo ia se tornar mais cansativa durante o dia, mas 

apenas isso. 

(Fala do aluno 24) 

De acordo, com Schön (2000), um estudante pode refletir sobre suas ações com o 

objetivo de descobrir aquilo que ajuda ou prejudica sua aprendizagem. 

Um momento considerado importante para um dos alunos entrevistados em 

relação a sua aprendizagem foi durante um atendimento no estágio supervisionado de 

Pediatria. Quando estava atendendo uma criança, o aluno adotou uma postura forçada e 

foi orientado pela professora a adotar modo operatório correto, aquela lhe mostrou uma 

forma diferente de realizar sua atividade sem colocar seu corpo em constrangimento 

biomecânico. O aluno diz-se impressionado com a forma da professora abordar o tema 

em questão. Observou a atuação da professora: “Eu prestei atenção no que ela estava 

falando, na importância do que ela dizia e em suas ações. (...) Eu mudei, nos atendimentos 

eu já adoto uma nova postura”. Passou a acreditar que podia fazer diferente. Avalia que 

foi uma aprendizagem, tanto para ele como para seus colegas de turma.   

Reportando a Schön (2000), pode-se afirmar que os alunos aprendem fazendo, 

enquanto o professor exerce o papel de orientador, e não apenas de professor, tendo como 

principais atividades em um ensino prático: demonstrar, aconselhar, questionar e criticar. 
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Dos 36 alunos entrevistados, 10 relataram que adotam manobras de autocuidado 

e 26 não adotam. Já os alunos que adotam manobras de autocuidado relataram o que 

faziam para se protegerem: 

O que eu tenho que fazer para prevenção é cuidar da minha postura 

durante as atividades, principalmente, daquelas que exigem mais esforço 

físico, eu estou sempre lembrando, e usar gelo quando eu sinto que eu 

exagerei em alguma coisa e continuar com minha rotina de alongamento 

e exercícios, é isso que eu tenho feito para prevenção.  

(Fala do aluno 3) 

Sim sempre uso a questão do EPI, uso do capote, dos óculos quando vou 

aspirar. Agachar da forma correta, Quando for pegar em peso tentar 

trazer junto ao corpo. Suspensão de peso de forma mais acentuada ai 

sempre usar mais o quadríceps principalmente, nunca suspender usando 

os eretores de espinho. Quando eu vejo que tem uma marca mais baixa 

eu tento adaptá-la ou então trocar de maca. Eu tento tomar cuidado 

quanto a isso, não é perfeito, porque muitas vezes não consigo adaptar 

o tamanho da maca para meu paciente, mas ai eu tento ficar agachado. 

Durante o agachamento eu tento posicionar melhor a lombar, evitar a 

retroversão pélvica. 

(Fala do aluno 1) 

5.5 Infra-estrutura, mobiliários e equipamentos 

5.5.1 Hospital Universitário Onofre Lopes 

O ambulatório de fisioterapia do HUOL é composto de uma recepção, um 

banheiro, um almoxarifado, uma sala de avaliação, reservada para avaliação 

fisioterapêutica dos pacientes, uma sala de mecanoterapia, uma sala de neurologia, uma 

sala de Respiratório, entre outras salas.  

A sala de mecanoterapia (Figura 12) mede aproximadamente 65m2, sendo esse 

geralmente utilizado na realização de procedimentos terapêuticos de patologias 

ortopédicas, traumatológicas e reumáticas. Possui alguns recursos cinesioterapêuticos 

considerados pelos alunos como antigos e sem segurança. Na entrevista os alunos 
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relataram que a barra paralela utilizada no treino de marcha encontra-se enferrujada, com 

as bases folgadas dando instabilidade no treino, e sem ajuste da altura devido a ferrugem.   

Figura 12 – Sala de mecanoterapia.

 

Fonte: A autora (2017). 

Na região central do ambulatório há 12 boxes de atendimento individual dos 

pacientes, cada um mede 150cm por 244cm, é composta de um tatame alto e algum 

equipamento eletrotermoterapêutico, possui ventilação deficitária, foi verificado que 

apenas 05 boxes estão sendo utilizados (Figura 13), os demais estão sendo usados como 

depósitos de equipamentos quebrados (Figura 14) ou estão inutilizados por não haver 

equipamentos suficientes.  

Figura 13 – Boxes de atendimento individual. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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Figura 14 – Boxes de atendimento individual inutilizados. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Há um local reservado para os estudantes, onde os mesmos esperam a chegada 

dos pacientes e guardam seus objetos pessoais. A sala reservada para os alunos é 

desconfortável, como não possui uma boa ventilação, o lugar é quente, além disso, não 

há armários nem outro dispositivo para que os alunos possam guardar os pertences 

pessoais, o que leva ao estudante a usar os bancos para este fim, com isso, ficam 

impossibilitados de usarem os bancos para sentarem e assim descansar entre os intervalos 

dos atendimentos (Figura 15). 

 

Figura 15 – Bancos ocupados com pertencentes pessoais dos estudantes. 

 

Fonte: A autora (2017). 

A sala de neurologia (Figura 16) é utilizada não só para atendimento de patologias 

neurológicas, mas também ortopédicas e reumáticas, nela se encontram diversos 
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equipamentos de mecanoterapia (Figura 17), dos quais os estudantes fazem uso para a 

reabilitação dos pacientes. 

Figura 16 – Estrutura da sala de neurologia. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

Figura 17 – Equipamentos da sala de neurologia. 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

O ambulatório de Fisioterapia não possui macas com ajuste de altura, existe 

apenas de duas medidas diferentes, sendo um modelo de altura mais baixa e maior área 

de superfície e a outra de altura maior, mas com menor área de superfície (Figura 18). 
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Figura 18 – Macas de diferentes medidas. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Quando questionados a respeito de suas principais queixas com relação ao setor, 

os estudantes relataram principalmente espaço físico, mobiliários e equipamentos 

insuficientes para a demanda, temperatura alta, equipamentos ultrapassados e dificuldade 

na reposição de equipamentos com defeito, como é o caso da máquina de gelo (Figura 

19). 

Figura 19 – Máquina de fazer gelo quebrada. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Verificou-se que existiam equipamentos quebrados como foi o caso da máquina 

de gelo e Ultrassom, alguns aparelhos de TENS estavam com fios desencapados gerando 

o risco de choque elétrico. As ferramentas usadas nos tratamentos estão em estado 

precário, como é o caso dos halteres com gambiarras de esparadrapo, das faixas elásticas 

toradas e das caneleiras cujo fechos em velcro não tem mais aderência (Figura 20).  
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Figura 20 – Equipamentos em estado ruim para uso. 

 
Fonte: A autora (2017). 

Os relatos de alunos durante a observação direta e entrevistas mostraram 

condições inadequados de conforto térmico no Ambulatório de Fisioterapia do HUOL. 

Os alunos reclamavam que a sensação de calor piorava devido ao uso de jaleco e a falta 

de ventilação. O sistema de refrigeração mostrou-se, também, ineficiente em algumas 

salas ou inexistente, como no caso da sala de mecanoterapia e nos boxes, onde a sensação 

térmica revelou-se desconfortável.   

Notou-se no ambulatório a presença de lâmpadas queimadas e não substituídas 

gerando uma iluminação ambiente inadequada. Foi percebido também que os alunos não 

têm o costume de ligar os interruptores das lâmpadas quando adentram nas salas e/ou 

boxes de atendimento.  

Outro problema é o excesso de iluminação natural em salas que possuem janelas 

de vidros sem cortinas, nem escurecimento, como a vista dessas salas são para o mar o 

excesso de iluminação se torna notório (Figura 21).  

Figura 21 – Iluminação excessiva proveniente da luz natural. 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Uma iluminação adequada permite que o estudante tenha condições favoráveis 

para desempenhar suas tarefas, além de evitar fadiga visual. Assim, além de proporcionar 

bem-estar, as adequações de iluminação ajudam também a prevenir acidentes, afinal, é 

mais difícil para o estudante executar suas atividades ou utilizar um equipamento com 

segurança sem uma boa visibilidade. A iluminação do ambiente de trabalho pode ser 

considerada um fator de segurança. 

5.4.2 Departamento de Fisioterapia 

 No departamento de Fisioterapia é realizado parte do estágio de Ginecologia, onde 

são tratadas mulheres na fase do climatério. São usadas a sala de exercícios no solo e a 

piscina. A sala de exercícios no solo contém tatames em EVA, bolas suíças, iluminação 

artificial adequada e ar-condicionado (Figura 22). 

Figura 22 – Sala de exercícios no solo. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Para o tratamento das pacientes na piscina são utilizados equipamentos aquáticos, 

que de acordo com os alunos muito desses equipamentos foram feitos com material 

reciclável. A piscina do Departamento de Fisioterapia não é aquecida como se espera da 

Hidroterapia, na realidade é bastante fria (Figura 23). De acordo com a literatura o frio 

torna o trabalho mais árduo e pode favorecer o desenvolvimento de LER/DORT. 
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Figura 23 – Piscina não aquecida usada no estágio de GOP. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Verificou-se que por causa do deslocamento das pacientes que saem da piscina 

após o atendimento, o piso em torno da piscina permanece molhado o que favorece o 

risco de acidente por queda de mesmo nível devido o chão escorregadio.  

5.4.3 Centro de Reabilitação Infantil 

 O Centro de Reabilitação Infantil (CRI) possui uma estrutura para fisioterapia bem 

ampla e com diversos equipamentos em bom estado (Figura 24). 

Figura 24 – Estrutura e equipamentos do CRI. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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5.4.4 Unidade de Saúde da Família Aparecida 

 No estágio de Atenção Básica, realizado na Unidade da Saúde da Família -

USFAparecida no bairro de Mãe Luiza, há cenários diferentes para os atendimentos, os 

quais podem ser: atividades terapêuticas em grupo que ocorrem na própria unidade ou em 

espaço público (Figura 25), atendimentos individuais e visitas domiciliares. 

Figura 25 – Espaço público usado para atividades terapêuticas em grupo. 

 

Fonte: A autora (2017). 

   Na USF não existe um espaço especifico para a Fisioterapia, para a realização dos 

atendimentos em grupo na Unidade é usado a sala de reunião (Figura 26), onde há 

cadeiras de plástico, uma mesa e uma estante com alguns equipamentos, usados nas 

atividades em grupo, produzidos pelos próprios alunos; e para os atendimentos 

individuais são usadas a sala da enfermagem. 

Figura 26 – Estrutura da sala de reunião da USF de Mãe Luiza usada para atividades 

terapêuticas em grupo. 

 
 

Fonte: A autora (2017). 

5.6 Organização do Trabalho 

O estágio Supervisionado de CPV ocorre no turno da manhã.  Nas terças e quintas 

são os atendimentos de Respiratória e nas segundas, quartas e sextas são os atendimento 

de Cardiologia, iniciando, as 8h e terminando às 11h. Na UTI os atendimentos são de 
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segunda a sexta das 7h as 11:30h, os alunos passam cerca de 10 dias na UTI, conforme 

rodízio. 

O estágio Supervisionado de Locomotor ocorre no turno da tarde, iniciando às 13h 

e terminando às 17h. Nas segundas e quartas feiras ocorrem os estágios de Neurologia, 

enquanto que nas terças e quintas-feiras ocorrem os de Ortopedia e Reumatologia, e a 

sexta-feira é usada como o dia de discussão de casos clínicos. 

O estágio Supervisionado de Atenção Básica ocorre no turno da manhã, iniciando 

às 8h e terminando às 11h, nas terças, quarta e quintas-feiras.  

O Estágio supervisionado em Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia (GOP), ocorre 

de segunda a sexta feira, no horário das 07:50 às 11:40 h. Nas segundas, quartas e sextas-

feiras ocorrem os estágios de Pediatria ambulatorial e, nas terças e quintas-feiras ocorrem 

os estágios de Ginecologia e Obstetrícia.  

A jornada diária do estágio prescrita é de 4 horas seguidas. A duração de cada 

sessão é de 50 minutos, tendo 10 minutos para pausa, contudo na atividade real essa pausa 

não acontece. O atendimento é feito de forma individual pelo estudante, sendo em dupla 

quando o paciente é bem debilitado e dependente precisando, assim, de um reforço ou 

quando a demanda de pacientes é pequena, tendo assim que formar duplas.  

5.6.1 Etapas do Processo de Atendimento ao Paciente 

 Os fluxos de processo de atendimento do paciente nos estágios supervisionados 

serão mostrados a seguir. 

  No Ambulatório de Fisioterapia no HUOL o paciente lesionado recebe 

encaminhamento do médico para iniciar o tratamento na Fisioterapia. O paciente dá 

entrada na recepção do ambulatório de Fisioterapia, realiza seu cadastro e havendo vaga 

dá-se início as suas sessões, caso não haja vaga, ele fica na espera. A recepção repassa 

para o professor responsável pelo estágio a ficha do paciente. O professor verifica a 

patologia do paciente e faz uma análise para escolher o aluno que cuidará desse paciente. 

A análise feita pelo professor leva em consideração: a patologia e a estrutura corporal 

tanto do paciente quanto do aluno. O aluno inicialmente faz uma anamnese do paciente e 

realiza testes específicos, de acordo com o resultado da avaliação, ele escolhe o plano de 

tratamento terapêutico e inicia sua conduta. Ao final de cada atendimento o aluno faz a 
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evolução da conduta no prontuário eletrônico e a preceptora supervisiona. A professora 

agenda, pelo menos uma vez na semana, a discussão de casos clínicos mais vistos durante 

o estágio. No final do rodízio do estágio, o aluno fará uma reavaliação do paciente, esse 

poderá receber alta se sua demanda foi atendida ou poderá continuar seu tratamento caso 

ainda esteja precisando. O esquema das etapas pode ser visualizado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio supervisionado de 

Locomotor – Ambulatório. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Na enfermaria no HUOL o docente distribui os pacientes para cada aluno de 

acordo com a patologia, de maneira que o aluno possa ter experiência com diferentes 

situações clínicas. O aluno se prepara para atender o seu paciente, para isso ele verifica o 

prontuário do paciente e sua evolução diária, separa os materiais de trabalho (Figura 28) 

e os equipamentos de proteção individual (EPI), higieniza as mãos e os equipamentos 

como o estetoscópio. Quando pronto, o aluno realiza a conduta no paciente acamado no 

leito da enfermaria, inicialmente faz uma avaliação prévia do paciente, de acordo com 

essa avaliação faz a escolha da conduta terapêutica que pode ser fisioterapia motora e/ou 

respiratória, durante seu atendimento utiliza os EPIS como o capote, a luva, a máscara, 

os óculos (Figura 29). Após a realização da conduta, finaliza-se reavaliando o paciente, 
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organizando os equipamentos, higienizando novamente as mãos e o estetoscópio, fazendo 

a evolução da conduta no prontuário eletrônico (Figura 30), depois imprime. A professora 

avalia a evolução e se não precisar de correção, então carimba e guarda na pasta de 

evolução diária do paciente. A professora agenda, pelo menos uma vez na semana, a 

discussão de casos clínicos mais vistos na enfermaria. O esquema do fluxo pode ser 

visualizado na Figura 31.  

Figura 28 – Separação dos materiais para atendimento na enfermaria do HUOL. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

Figura 29 – Colocação dos EPIS para atendimento na enfermaria do HUOL 

 

. Fonte: A autora (2017). 
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Figura 30 – Registro da evolução da conduta usada no paciente no prontuário eletrônico 

da enfermaria do HUOL. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Figura 31 – Fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio supervisionado de 

Locomotor – Enfermaria. 

 

Fonte: A autora (2017). 

No estágio de CPV, especificamente na UTI, todo paciente que é internado na 

unidade é encaminhado automaticamente para ser atendido pela Fisioterapia. O 

professor/preceptor faz um “Briefing” com os alunos e relata as condições dos pacientes 
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aos alunos, depois distribui de forma a diversificar as patologias e experiência na 

aspiração do tubo. O aluno, então, se prepara para atender o paciente, para isso verifica o 

prontuário para saber a condição geral do paciente, a conduta anterior, a medicação que 

o paciente está recebendo, se houve intercorrências, confere os exames de gasometria, de 

imagem e de sangue. Em seguida, faz higienização das mãos e equipamentos, separa os 

materiais de trabalho e os equipamentos de proteção individual. Depois da preparação 

segue para realizar sua conduta. Primeiramente, faz uma avaliação prévia do paciente, de 

acordo com essa avaliação faz a escolha da conduta terapêutica que pode ser fisioterapia 

motora e/ou respiratória, durante seu atendimento utiliza os EPIS como o capote, a luva, 

a máscara, os óculos. Como é um paciente crítico e muitas vezes instável, o estudante 

precisa estar sempre atento e monitorando os sinais vitais capturados pelos aparelhos 

instalados no paciente.  Após a realização da conduta, finaliza reavaliando o paciente, 

organizando os equipamentos, higiene novamente as mãos e estetoscópio, faz a evolução 

da conduta no prontuário eletrônico, imprimi eanexa na pasta de evolução diária do 

paciente. A professora agenda, pelo menos uma vez na semana, a discussão de temas 

clínicos mais vistos na UTI, também revisam sobre fisiologia Respiratória, extubação 

gasometria e ventilação mecânica. O esquema do fluxo pode ser visualizado na Figura 

32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Figura 32 – Fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio supervisionado de 

CPV – UTI. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

No estágio de Atenção Básica, o paciente é encaminhado para atendimento na 

Fisioterapia pela equipe multiprofissional (médica, enfermeira, agentes comunitários) ou 

por demanda espontânea. A Fisioteraoia oferta quatro formas de atendimento:  

• Consulta compartilhada: o paciente é consultado por um médico, um a dois 

alunos de fisioterapia, e um aluno de medicina. A equipe realiza os 

atendimentos compartilhados, onde intervêm de forma interdisciplinar, 

com troca de saberes e responsabilidades mútuas, motivando experiência 

para todos os envolvidos. Esses atendimentos enfatizam a discussão de 

casos, realização de projeto terapêutico e orientações de prevenção. 

• Avaliação individual: o paciente é avaliado por 2 alunos de Fisioterapia 

que fazem a anamnese e avalições globais do paciente, de acordo com os 

achados e queixas do paciente, dá orientações de prevenção e/ou marca 
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retorno do paciente e/ou encaminha o paciente para outro profissional e 

entrega cartilhas de educação em saúde. 

• Grupo terapêutico: 4 alunos de Fisioterapia lideram o grupo e os demais 

da turma dão suporte e auxiliam na execução dos exercícios em grupo. 

Nessa terapia em grupo, os alunos dão orientações de promoção de saúde 

(impostância de realizar exercícios, de controlar a Hipertensão, abordam 

sobre alimentação saúdavel, etc); e realizam exercícios de equilíbrio, 

força, tempo de reação e dança. 

• Visita domiciliar: consiste na assistência prestada por meio da visita 

domiciliar dos agentes de saúde da família, professora/preceptora de 

campo e alunos de Fisioterapia. Fazem a anamnese do paciente, aplicam o 

CIF, verificam a estrutura e a dinâmica familiar com elaboração do 

genograma ou ecomapa, identificam fatores de risco individuais e 

familiares; prestam assistência ao paciente no seu próprio domicílio, 

especialmente em caso de acamados, promovem ações de promoção à 

saúde, incentivando a mudança de estilo de vida, estimulam a 

independência e a autonomia do indivíduo e de sua família, incentivando 

práticas para o autocuidado, fazem prescrição de órtese, quando 

necessário. 

O esquema do fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio de 

Atenção Básica pode ser visualizado na Figura 33. 

Uma das atividades do grupo terapêutico é a realização de exercícios em um 

ambiente externo a USF. A pesquisadora acompanhou o dia do circuito de exercícios na 

praia de Mãe Luíza, o qual se deu da seguinte forma: os preparativos para a realização do 

circuito são iniciados na USF, de onde saem em direção à praia, levando consigo os 

suprimentos, os equipamentos e os utensílios que serão utilizadas na ação terapêutica, tais 

como, os alimentos, a água, a caixa térmica, os bastões e as bolas. As etapas das atividades 

terapêuticas em grupo realizadas no espaço público foram:  1) Aferição da pressão arterial 

dos pacientes e anotação nas cadernetas; 2) Caminhada até a praia; 3) Alongamentos em 

grupo; 4) Dinâmicas; 5) Circuito de exercícios; 6) Lanche saudável; 7) Fechamento da 

atividade; 8) Feedback da atividade com exposição de pontos positivos e pontos a serem 
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melhorados. 9) Planejamento da próxima atividade e delegação das tarefas para cada 

aluno; 10) Descrição das atividades no prontuário. 

 

Figura 33 – Fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio supervisionado de 

Atenção Básica. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

No estágio superviosionado de GOP, especificamente Pediatria no Centro de 

Reabilitação Infantil (CRI), a criança é encaminhada para o CRI e passa por uma 

avaliação global onde é avaliada por três profissionais: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e 

Psicólogo. Depois passa por uma triagem com diferentes profissionais. O médico é o 

responsável por abrir o prontuário do paciente. O pessoal do Serviço social encaminha a 

criança para a Fisioterapia. A professora então faz uma triagem para distribuir a clientela 

aos alunos conforme alguns critérios: os alunos terem experiências com patologias 

diferentes; leva em consideração se o estudante tem alguma limitação física; distribue os 
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pacientes de maneira que cada aluno possa atender um caso mais complexo e outro mais 

leve. O aluno, então, realiza a avaliação inicial da criança, faz o diagnóstico cinesio-

funcional, planeja a conduta de acordo com o plano terapêutico e trata a criança. A cada 

final do atendimento, o aluno deve fazer o registro das condutas no prontuário do 

paciente. A saída da criança no serviço fisioterapêutico se dá por 5 formas: recebe alta, 

recebe encaminhamento interno (continua o tratamento com outro fisioterapeuta do setor 

ou é encaminhado para o Centro de Reabilitação Adulta - CRA caso atinja 16 anos), 

recebe encaminhamento externo (encaminhado para outras universidades), retorno ou 

óbito.  O esquema do fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio de 

Pediatria pode ser visualizado na Figura 34. 

Figura 34 – Fluxo de processo de atendimento do paciente no estágio supervisionado de 

Pediatria no CRI. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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5.7 Análise da Atividade dos Estudantes de Fisioterapia nos Estágios 

A intervenção fisioterapêutica envolve uma série de passos inter-relacionados, que 

incluem: exame (avaliação) do paciente; avaliação dos dados e identificação dos 

problemas; determinação do diagnóstico fisioterapêutico; determinação do prognóstico e 

elaboração do tratamento fisioterapêutico; execução, reavaliação, adequação e 

complementação do plano de tratamento; e análise dos resultados.  

A avaliação do paciente envolve a identificação e a definição dos problemas do 

paciente e o levantamento dos recursos disponíveis para a intervenção. Depois de obtidos 

na avaliação inicial (anamnese), os dados devem ser organizados e analisados, 

considerando fatores como: estado geral de saúde (envolvimento de múltiplos órgãos e 

sistemas); grau de perda funcional; sistema social de apoio (continuidade do tratamento); 

ambiente em que vive o paciente (suporte familiar).  O diagnóstico resulta da organização, 

interpretação e avaliação das informações provenientes da análise dos dados. Um 

diagnóstico correto é fundamental para a determinação do plano de tratamento eficaz. O 

prognóstico diz respeito ao nível máximo previsto de melhora na função e a quantidade 

de tempo necessária para se alcançar cada nível. Em seguida se elabora o plano de 

tratamento, e o primeiro passo para isso é a determinação dos objetivos e resultados 

almejados.  

A anamnese é o relato sobre os antecedentes e a evolução de uma doença até o 

momento do exame clínico. Os itens da anamnese incluem: identificação, queixa 

principal (QP), história da doença atual (HDA), história patológica pregressa (HPP), 

história social e profissional e história medicamentosa. Na identificação são colhidas 

informações como: nome, idade, sexo, raça, estado civil, profissão, endereço residencial 

completo, local de trabalho, naturalidade. A QP é o relato do paciente sobre o motivo que 

o levou a procurar a assistência fisioterapêutica. Na HDA se faz a descrição dos 

acontecimentos recentes relacionados com a QP. A HPP é a coleta de informações sobre 

doenças preexistentes ou comorbidades apresentadas pelo paciente. A história social e 

profissional é a descrição sobre os hábitos de vida, as condições socioeconômicas e 

culturais do paciente. As principais informações devem identificar os seguintes aspectos: 

alimentação, profissão ou ocupação atual e anterior, atividade física, hábitos (tabagismo, 

etilismo), escolaridade e vida familiar. Na história medicamentosa se faz o registro dos 

medicamentos utilizados rotineiramente pelo paciente para o conhecimento do controle 

da doença base ou das comodidades que possam interferir no tratamento fisioterapêutico. 
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São aferidos os sinais vitais do paciente: pressão arterial, frequência respiratória e 

cardíaca.  

A avaliação global do paciente é dividida por sistemas orgânicos:  

• Sistema sensorial – avaliação do nível de consciência do paciente, 

cooperatividade, lucidez, orientação temporal, queixas especificas. 

• Sistema respiratório – avaliação da frequência respiratória, padrão 

ventilatório, expansibilidade torácica, suporte ventilatório, ausculta 

pulmonar, tosse, secreção pulmonar e outras queixas especificas.  

• Sistema cardiovascular – verificação da frequência cardíaca, pressão 

arterial, palpação dos pulsos arteriais periféricos, avaliação da ausculta 

cardíaca, perfusão capilar periférica e edema.  

• Sistema neuromuscular – é a avaliação motora. Os itens a avaliar são: 

marcha ou equilíbrio dinâmico, equilíbrio estática, a motricidade 

voluntária, força muscular, o tônus muscular, a coordenação, os reflexos, 

a sensibilização e a estereognosia (capacidade de reconhecer um objeto 

com as mãos sem o auxílio visual).  

O Quadro 10 mostra a análise da atividade em cada situação de trabalho e as 

exigências que requeridas ao aluno. 

Quadro 10 - Análise da atividade. 

Continua. 

 

 

Atividade Situação de atividade 

- Fatores externos (tecnologias 

ou meios de trabalho; OT). 

- Fatores internos (idade, sexo, 

peso, altura, experiência, 

estado físico) 

Exigências biomecânicas e 

cognitivas para o aluno em 

atividade 

Figuras 

1 Anamnese  

(HDA, QP, Exames 

complementares) 

Fatores externos: meios de 

trabalho. 

Fatores internos: experiência, 

estado físico. 

Exigência cognitiva para 

processar informações 

(raciocínio clínico). 

 

Figura 35 

2 Exame físico 

(inspeção, palpação) 

Fatores externos: meios de 

trabalho. 

Fatores internos: experiência, 

estado físico. 

Exigência cognitiva para 

processar informações 

(raciocínio clínico). 

 

Figura 36 
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Conclusão. 

Fonte:A autora (2017). 

Figura 35 – Anamnese – avaliação dos exames complementares. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

 

 

 

 

Atividade Situação de atividade 

- Fatores externos (tecnologias 

ou meios de trabalho; OT). 

- Fatores internos (idade, sexo, 

peso, altura, experiência, 

estado físico) 

Exigências biomecânicas e 

cognitivas para o aluno em 

atividade 

Figuras 

3 Avaliação 

específica (Motora, 

respiratória, 

neurológica, etc) 

Fatores externos: tecnologias, 

meios de trabalho. 

Fatores internos:  experiência, 

peso, altura. 

Exigência biomecânica 

(emprego de força, 

contrações isométricas) e 

exigências cognitivas para 

processar informações 

(raciocínio clínico). 

 

Figura 

37 

 

4 Diagnóstico 

Cinético-funcional 

Fatores externos (tecnologias ou 

meios de trabalho. 

Fatores internos: experiência. 

exigências cognitivas para 

processar informações – 

Decisão clínica. 

Não se 

aplica 

5 Plano de 

tratamento 

e Intervenção 

Fatores externos (tecnologias ou 

meios de trabalho; Organização 

do Trabalho). 

Fatores internos (peso, altura, 

experiência, estado físico) 

Exigência biomecânica 

(emprego de força, contrações 

isométricas, posturas forçadas, 

movimentos repetitivos) e 

exigências cognitivas para 

processar informações. 

Não se 

aplica 

6 Resultados Fatores externos (tecnologias ou 

meios de trabalho; Organização 

do Trabalho). 

Fatores internos: experiência. 

Exigência cognitiva para 

processar informações. 

Não se 

aplica 
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Figura 36 – Exame físico – palpação do ombro e escápula. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Figura 37 – Avaliação específica – avaliação da amplitude dos movimentos da 

articulação do ombro. 

 
Fonte: A autora (2017). 

A tomada de decisão clínica é um processo multidimensional que envolve uma 

ampla gama de habilidades cognitivas pelo estudante para processar informações, tomar 

decisão e determinar ações.  Diversos fatores influenciam o processo de raciocínio 

clínico. As metas, os valores e as crenças do profissional, as habilidades psicossociais, a 

base do conhecimento e a especialidade, as estratégias de solução de problemas e as 

habilidades de procedimento têm impacto sobre o raciocínio clínico. Esse também é 

influenciado pelas caracteríticas do paciente (metas, valores e crenças; fatores físicos, 

psicossociais, educacionais e culturais), assim como fatores ambientais (ambiente de 

prática clínica, recursos gerais, tempo, nível de apoio financeiro e nível de apoio social) 

(O’SULLIVAN e SCHMITZ, 2010). 

5.7.1 Contrantes Posturais e Determinantes 

Os estudantes de fisioterapia estão expostos a diferentes contraentes posturais que 

se modificam de acordo com a técnica terapêutica e a especialidade de atuação. 
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5.7.7.1 Estágio de Locomotor 

  As observações feitas no estágio de Locomotor no Ambulatório do HUOL, 

verificou-se que os estudantes estão constantemente exercendo suas atividades em 

posturas forçadas, em posição ortostática, realizando movimentos repetitivos, fazendo 

uso da força e sustentando o peso corporal dos pacientes com os membros superiores. 

Na avaliação de um paciente realizada por um estudante foi observado que ele não 

escolheu os meios mais adequados para realizar sua conduta de forma mais ergonômica. 

A primeira sequência da Figura 38 mostra a postura adotada pelo estudante durante a 

etapa de anamnese do paciente, em vez de fazer a entrevista inicial na mesa de avaliação, 

a qual estava desocupada, esse fez uso do tatame baixo, o qual é usada durante a execução 

do tratamento em si. Com isso, vemos uma ilustração tópica de uma biomecânica 

desfavorável: rotação, inclinação e flexão da coluna, posição sentada sem apoio das 

costas, sentada apoiada em um só lado dos membros inferiores, flexão acentuada do 

pescoço. Na segunda sequência, o estudante está realizando a goniometria (medição em 

graus das articulações) no tatame alto, novamente se constata a escolha errada para 

realização da avaliação física do paciente. Devido o mobiliário ser mais alto e o estudante 

de estatura baixa, esse para visualizar a área corporal em avaliação adota movimentos 

amplos de flexão, inclinação e rotação da cervical e elevação do ombro esquerdo. Esses 

movimentos amplos poderiam ser facilmente evitados. Verificou-se com isso a 

repercussão da falta de conhecimento dos recursos ergonômicas que favorecem a 

segurança, conforto e desempenho no seu ambiente de trabalho. 

Figura 38 – Adoção de modos operatórios incorretos durante avaliação de um paciente 

realizada por um estudante de Fisioterapia. 

 

Fonte: A autora (2017). 
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A sequência de movimentos demonstrada na Figura 39 corresponde às posturas 

assumidas por um estudante ao realizar alongamento passivo dos membros inferiores de 

um paciente. Observa-se que na técnica de alongamento da musculatura isquiotibial do 

paciente, o estudante realiza flexão e contração estática da coluna, mostrados na primeira 

sequência. Para segurar e apoiar o pé direito do paciente sobre seu ombro direito, o aluno 

faz abdução, flexão e rotação interna do ombro direito. Na segunda sequência o estudante 

está alongando a musculatura iliopsoas do paciente, para isso ele emprega força em suas 

mãos para segurar e puxar para trás o membro inferior do paciente. Para manter o 

equilíbrio o estudante amplia a base sustentação distanciando as pernas uma da outra. 

 

Figura 39 – Postura adotada por um estudante durante o alongamento do membro 

inferior de um paciente no estágio de Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2017). 

No alongamento passivo da região cervical do paciente mostrado na Figura 40, o 

estudante faz uso dos seus membros superiores em flexão para estabilizar e alongar a 

cadeia lateral do pescoço da paciente e ainda emprega força para alongar; permanece em 

contração estática de toda coluna para se manter em posição ortostática; e se apoia em 

dos membros inferiores quando precisa fazer força para alongar.  Para manter a amplitude 

dos movimentos do paciente o terapeuta realiza alongamento passivo manual utilizando 

o efeito da gravidade e do peso corporal.  
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Figura 40 -  Postura adotada por um estudante durante o alongamento da região cervical 

de um paciente no estágio de Locomotor. 

 
Fonte: A autora (2017). 

As posturas forçadas sofridas pelos estudantes durante sua atividade no estágio é 

também resultado da infraestrutura inadequada dos mobiliários, equipamentos essenciais 

a realização da conduta e das dificuldades da organização do trabalho. Para os alunos com 

estatura mais elevada nem mesmo os tatames mais altos suprem essa demanda. Foi 

observada uma aluna de estatura alta adotando uma postura com leve flexão do tronco ao 

atender um paciente (Figura 41). Verifica-se também que a postura assumida pela 

estudante revela flexão da cervical para focalização do membro lesionado.  

Figura 41 – Estudante adotando postura em flexão do tronco no atendimento de paciente 

no estágio de Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2017). 
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 Em outro momento da análise, acompanhou-se uma sessão de fisioterapia 

completa realizada por um estudante em um paciente com sequela neurológica, após a 

ressecção de um tumor na coluna. Durante a sessão de 50 minutos o estudante adotou 

vários modos operatórios. O paciente é, inicialmente, transferido da cadeira de rodas para 

a maca pelo funcionário que a conduziu até o ambulatório de Fisioterapia. Depois o 

estudante faz a mensuração da pressão arterial do paciente, constatando normalidade 

continua o procedimento (Figura 42). 

Figura 42 – Paciente transferido da cadeira de rodas para a maca e aferição de sua 

pressão arterial. 

 

Fonte: A autora (2017). 

O estudante, então, inicia os exercícios com alongamento passivo da cadeia 

posterior dos membros inferiores (Figura 43). Para isso, o estudante precisou levantar 

cada membro inferior do paciente por cerca de 30 segundos, com 3 repetições em cada 

membro, descansava por mais 30 segundos na alternância dos membros. 

Figura 43 – Sequência de posturas do estudante de Fisioterapia durante o alongamento 

passivo de paciente com sequela neurológica. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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 Durante o alongamento passivo o estudante mudou de posição várias vezes, 

começou em pé, apoiando-se em um lado só, depois ficou de joelhos em cima do tatame, 

mudou para posição sentada, permanecendo assim nas pausas entre os alongamentos. 

Subiu novamente em cima do tatame onde esticou o corpo para pegar uma almofada em 

formato de rolo, que estava mais distante (Figura 44) para então o começar o próximo 

exercício. Observa-se na primeira sequência que o estudante está segurando a perna do 

paciente só com o braço direito e sentado em cima da perna esquerda, a qual está dobrada 

embaixo da direita, sendo prejudiciais ao ombro direito e joelho esquerdo, 

respectivamente. 

Figura 44 – Regulações de posturas do estudante de Fisioterapia durante o alongamento 

passivo de paciente com sequela neurológica. 

 
Fonte: A autora (2017). 

 Na continuidade, o estudante colocou o rolo debaixo da perna do paciente e 

solicitou que esse faça uma força na perna comprimindo o rolo contra o tatame (exercício 

isométrico de quadríceps), há alternância entre as pernas. As posturas adotadas são de 

posição em pé com flexão da coluna, flexão dos ombros e cotovelos, apoio do joelho 

esquerdo sobre o tatame (Figura 45). Na primeira sequência da Figura 45, o estudante 

está com a palma da mão direita sobre o joelho do paciente para verificar se está ocorrendo 

contração da musculatura, nesse momento é necessário usa da sensibilidade tátil para 

verificar se está ocorrendo a contração e o processamento dessa informação para julgar o 

próximo passo. Esse estilo de coleta de dados receptivo mostra que a atividade 

fisioterapêutica faz uso a todo instante da cognição.  
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Figura 45 – Sequência de posturas do estudante de Fisioterapia durante o exercício 

isométrico para quadríceps no paciente com sequela neurológica. 

 
Fonte: A autora (2017). 

 Após os exercícios isométricos, o estudante auxilia o paciente a mudar a posição 

de deitado para sentado. O registro das sequências realizadas está mostrado na Figura 46. 

Inicialmente o estudante faz os ajustes necessários, depois segura o braço do paciente 

para ajudá-lo a ficar de decúbito lateral, coloca as pernas do paciente para fora da cama. 

O paciente se segura no estudante para conseguir impulso e ficar sentado. Esse 

movimento é feito de forma devagar visto que o paciente é obeso precisa de apoio para 

se ajustar na posição sentada.   

 Na execução desse movimento, o estudante apoiou seu joelho esquerdo sobre o 

tatame, fez flexão de tronco e ombro para ajudar no rolamento do paciente para decúbito 

lateral. Na mudança do paciente de decúbito lateral para sentado, o estudante precisou 

empregar força para dar apoio ao paciente. 
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Figura 46  – Passando de postura deitado para sentado. 

 
Fonte: A autora (2017). 

Com a paciente sentada, inicia-se o exercício de fortalecimento do quadríceps com 

uso de caneleiras. Para isso o estudante se abaixa para colocar as caneleiras nas pernas da 

paciente, como o velcro da caneleira está sem fixação o equipamento fica soltando da 

perna do paciente e o estudante precisa recolocar a caneleira. Enquanto o paciente realiza 

os exercícios o estudante fica em pé observando a realização dos exercícios (Figura 47). 
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Figura 47 – Exercício de fortalecimento do quadríceps com uso de caneleiras. 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 Após a realização desses exercícios, foi feito a transferência do paciente para a 

cadeira de rodas para continuar a sessão na barra paralela. A execução dos movimentos 

do estudante para a transferência do paciente está mostrada na Figura 48. Inicialmente, o 

estudante dá o comando para o paciente ir para a beira da maca, o paciente se apoio no 

estudante enquanto escorrega pela maca em direção a sua beira. O estudante, então, 

segura na escapula do paciente e esse segura no braço do estudante. O paciente dá um 

impulso e o estudante vai sustentando-o até a cadeira de rodas, onde precisa fazer flexão 

dos joelhos para abaixar-se e colocar o paciente na cadeira. Se a técnica de transferência 

não for executada corretamente pode resultar em trauma súbito ou tensão cumulativa na 

columa lombar, por isso a importância de se ter um treinamento adequado. 
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Figura 48 – Transferência de paciente neurológico. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Por último, realizou-se treino na barra paralela. O estudante precisou ajudar o 

paciente a ficar de pé, e em todo o momento ficou monitorando o paciente (Figura 49). 

Como a barra paralela está com a estrutura instável devido ao seu desgaste e falta de 

manutenção, o estudante precisa estar mais atento aos movimentos do paciente, pois se 

esse precisar se apoiar de forma brusca (ex. perda momentânea de forma) a barra paralela 

não suportará o peso, logo o aluno precisa estar atento para segurar o paciente usando seu 

próprio corpo. O estudante finalizou sua conduta aferindo novamente a pressão arterial 

do paciente. 
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Figura 49 – Exercício de treino de marcha na barra paralela. 

 
Fonte: A autora (2017). 

Apesar do pressuposto de que os estudantes de fisioterapia saibam como prevenir, 

tratar e controlar a lombalgia, durante sua formação deve-se dar ênfase aos treinamentos 

de levantamento dos pacientes dependentes visto que os relatos de lombalgias devido a 

trasnferência de pacientes foi citado pelos alunos como principal fator causador da dor.  

 Sobre a aula de levantamento e transferência do paciente dependente foi relatado 

pelos alunos que é dado na disciplina da Aplicada de Neurologia. A aula abrange a parte 

teórico e a prática, numa duração aproximada de 60 minutos cada aula, feito apenas uma 

vez em um ambiente simulado de laboratório, onde as práticas são feitas entre os alunos.  

Um aluno atua como o paciente dependente a ser transferido da cadeira para a maca e 

depois da maca para cadeira de rodas.  

O treinamento foi considerado insuficiente pelos alunos, mas eles achavam que 

definitivamente haveria espaço para melhorias. As melhorias sugeridas incluíram: reduzir 

o tamanho de alunos nas aulas práticas; maior tempo de prática; aumento da supervisão 

clínica durante as transferências e manejo do paciente; fazer revisões desses treinamentos 

nos estágios. Com relativamente poucas melhorias, o treinamento poderia ser melhorado.  

O estudo de Ellis (1993) realizado com estudantes de Fisioterapia do final curso 

em 12 cursos de graduação do Reino Unido foram pesquisados por questionário postal 

para determinar as características do treinamento teórico, prático e clínico no 

levantamento e manejo de pacientes. As respostas de 85 alunos em 11 cursos indicam que 

o treinamento foi adequado, mas houve discrepâncias nos tópicos abordados e na extensão 
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da prática e suporte clínico, e 27% relataram que sofreram dor lombar após o tratamento 

dos pacientes. Os resultados implicam que tanto o conteúdo como o ajuste da instrução 

devem ser avaliados e aprimorados para minimizar a dor lombar ocupacional entre os 

fisioterapeutas. 

Os estudantes de Fisioterapia geralmente têm um bom conhecimento teórico da 

biomecânica, dos princípios e da aplicação das habilidades no tratamento do paciente, 

mas em uma configuração clínica suas habilidades são muitas vezes comprometidas pela 

disposição dos mobiliários, pela necessidade de velocidade, pelas características do 

paciente e do próprio estudante e, principalmente, pela inexperiência e treinamento 

ineficaz, causando insegurança. Troup (1979) e Molumphy et al (1985) consideram que 

as pessoas em um novo emprego ou ambiente são mais vulneráveis a lesões. Molumphy 

acrescenta que a dor lombar em fisioterapeutas jovens muitas vezes é devido a falta de 

confiança e medo de pedir ajuda optando por levantar sozinho. 

Outra situação que chamou a atenção, foi que para fazer uso de compressas de 

gelo na crioterapia,  os estudantes precisavam preparar a bolsa de gelo de forma manual 

já que a máquina de gelo está quebrada. O aluno tira do frizer um saco de gelo, pega uma 

bacia pequena para despejar o gelo, e derrama o gelo em uma bolsa de pano. Depois de 

acomodar o gelo na bolsa o aluno começa a arremessar a bolsa na parede para deixar o 

gelo bem quebradiço, para isso também faz uso de um cano de metal para ajudar na quebra 

do gelo. Quando o gelo está bem triturado o aluno coloca-o novamente na bacia e em 

seguida numa sacola de plástico. Para não retirar o ar da sacola de plástico o aluno precisa 

comprimir bem o gelo, depois arrama a sacola deixando uma pequena folga para espalhar 

bem o gelo na superfície corporal. A sequência de fotos na Figura 50 mostra a sequência 

de movimentos usada pelo aluno. 
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Figura 50 – Preparo da bolsa de gelo. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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5.7.7.2 Estágio de CPV 

 A Fisioterapia Respiratória dispõe de uma ampla variedade de técnicas capazes de 

influenciar a mecânica respiratória. Dentre essas técnicas, destacam-se os exercícios 

respiratórios de reexpansão brônquica pulmonar e de desobstrução brônquica. 

Os exercícios respiratórios atribui vários objetivos, dentre eles, restaurar o padrão 

respiratório normal; controlar a respiração com mínimo esforço; participar na mobização 

de secreções brônquicas e auxiliar a eficiência da tosse; reexpandir o tecido pulmonar 

colapsado; mobilizar a caixa torácica; melhorar força e endurance dos músculos 

respiratórios; aumentar o volume corrente e promover relaxamento (ZADAI, 1992). 

Alguns exercícios respiratórios de expansão pulmonar observados nos estágios 

(Figura 51) serão descritos em seguida, conforme Brito, 2014, cap 8:  

• O exercício diafragmático é realizado aplicando estímulo manual na região 

abdominal do paciente, com leve compressão, solicitando-se inspiração 

nasal de forma suave e profunda com deslocamente anterior na região 

abdominal.  

• O exercício respiratório de expansão inferior unilateral é o exercício 

realizado com aplicação do estímulo manual na região inferior de um dos 

hemitórax. Orienta-se a realização de inspiração profunda nasal, expandindo 

a região na qual está posicionada a mão, que deve exercer uma leve 

compressão no ínicio desta fase. A fase expiratória é associada ao freno-

labial e uma compressão leve e firma da mão, na área apoiada, contribuindo 

para a depressão das costelas.  

• O exercício respiratório com manobra de compressão e descompressão 

torácica consiste na realização de pressão manual na região torácica 

acometida. Solicita ao paciente para realizar uma expiração prolongada e, 

em seguida, uma inspiração nasal profunda. No início da fase inspiratória, 

realiza-se uma resistência com as mãos, a qual é retirada abruptamente, 

promovendo uma descompressão local (BRITTO, 2014, cap 8).  

Os alunos recebem demanda de atendimento de pacientes indicados para cirurgia 

bariatríca. O atendimento consiste em orientar quanto aos exercícios respiratórios antes e 

após a cirurgia. Na Figura 51, o estudante está explicando ao paciente como fazer os 

exercícios e supervionando a execuação dos mesmos. 
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Figura 51  – Exercícios respiratórios com paciente em pré-operatório de cirurgia 

bariatríca. 

 
Fonte: A autora (2017). 

Outro recurso fisioterapêutico, utilizada nas orientações desse paciente é o 

inspirômetro de incentivo, o qual é pode ser empregado em pacientes que necessitam de 

encorajamento para realizar inspirações profundas, ajudando a prevenir complicações 

pulmonares (Figura 52). Tem sua indicação maior no pós-operatório de cirurgia torácica 

e abdominal (REGENGA, 2000, p.11). 

Figura 52 – Exercício respiratório com inspirômetro de incentivo em paciente em pré-

operatório de cirurgia bariátríca. 

 

Fonte: A autora (2017). 

As manobras de higiene brônquica, visa a remoção de secreção pulmonar, 

principalmente em pacientes hipersecretivos. O objetivo principal dessa técnica é 

colaborar para aumentar a mobilização da secreção e sua expectoração, em situações onde 

ocorre retenção de secreção brônquica. Dentre as técnicas de desobstrução brônquica 

serão explicadas três manobras bem comuns nos atendimentos dos estágios: Aumento do 

Fluxo Expiratório - AFE, Vibração e Tapotagem. 
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O método de execução da técnica de Aumento do Fluxo Expiratório (AFE) é 

realizado com o paciente na posição supina, quando o paciente expira o terapeuta 

promove uma compressão manual com um das mãos posicionada na região torácica e a 

outra mão na região abdominal. A mão no tórax realiza a compressão de cima para baixo, 

de frente para trás, e a mão na região abdominal realiza o movimento de baixo para cima, 

de frente para trás. A Figura 53 mostra uma simulação, visto que não foi possível tirar 

foto no momento do atendimento com a criança. 

Figura 53 – Estudante de Fisioterapia realizando manobra de aumento de fluxo 

expiratório em uma simulação. 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

A técnica de vibração se faz com movimentos oscilatórios manuais aplicados 

sobre o tórax do paciente, sendo que a oscilação deve variar de 3 a 75Hz (BARTHE et al, 

1994). A vibração manual é executada com a contração dos músculos agonistas e 

antagonistas dos antebraços do terapeuta, perpendicularmente ao tórax do paciente. A 

vibração é aplicada pelas mãos sobre o tórax, de preferência na expiração, no sentido da 

carina; o efeito clínico desta técnica é a modificação das propriedades físicas do muco, 

principalmente a viscosidade (BRITTO et al, 2014).  

A manobra de tapotagem consiste em o terapeuta percutir com as mãos em concha, 

dedos e polegar aduzidos na parede torácica do paciente e com isso produzir uma onda 

de energia. Um ritmo de 240 a 260 percussões por minuto parece ser o mais eficiente para 

produzir um efeito vibratório capaz de afrouxar o muco da parede brônquica. 
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Contudo, essas duas técnicas manuais promovem um desgaste no terapeuta pela 

repetitividade dos movimentos e forças empregadas, por isso, essas técnicas devem ser 

associadas a outras menos exaustivas e que lhe proporcione um tempo de recuperação. 

 Nesse campo de atuação, os estudantes usam constantemente os membros 

superiores nas técnicas manuais respiratórias, realizando movimentos repetitivos e 

empregando força, o estudante também permanece em pé durante todo o turno da manhã, 

que é o período de estágio de CPV, realizando assim contração estática prolongada. 

 Na reabilitação cardíaca o fisioterapeuta concentra-se, principalmente, nos 

aspectos físicos da recuperação, especialmente minimizando os efeitos da perda de 

condicionamento físico prejudicado pelo repouso no leito e intensificando o 

funcionamento cardiovascular e musculoesquelético. 

Nessa modalidade é muito comum o uso da cinesioterapia respiratória e motora. 

Consistem em exercícios respiratórios (diafragmáticos), alongamento da musculatura 

cervical, exercícios ativos de extremidades (punhos e tornozelos), exercícios ativo-

assistidos de membros, exercícios ativos livres de membros, exercícios de sedestação 

(sentado), bipedestação (postura em pé com apoio nos dois pés), marcha estacionária, 

deambulação supervisionada, descer e subir em lance de escadas.  

 Para realizar essas condutas nos pacientes cardíacos, os estudantes ficam durante 

todo o turno da manhã em pé, além disso, usam seus membros superiores para realizar o 

alongamento cervical no paciente e os exercícios ativo-assistidos de membros (o 

estudante auxilia nos movimentos dos membros juntamente com o paciente). 

Os alunos relataram que o alto volume de estudo no estágio de CPV traz 

sobrecarga física e psíquica sobre sua saúde. Citaram assuntos como noções de 

eletrocardiograma, protocolos de reabilitação cardíaca, as várias técnicas de exercícios 

respiratórios como os mais complexos. 

O próposito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é desenvolver e manter equipe 

especializada de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, 

nutricionistas que, trabalhando em conjunto, proporcionem cuidados intensivos de alta 

qualidade a pacientes graves, cuja condição possa assim ser melhorada. 
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Segundo Regenga (2000) p. 02, em uma UTI, encontram-se pacientes com as 

seguintes alterações: 

Alterações hemodiâmicas – estada de choque de qualquer etiologia e 

crise hipertensiva de físicil controle. 

Alterações cardícas – infarto do miocardio nas primeiras 48 a 72h, com 

ou sem complicações, arritmias cardíacas que necessitem do uso de drogas ou 

cardioversão e angina instável. 

Alterações respiratórias – insuficência respitatória aguda com ou sem 

doenças pulmonar pregressa, embolia pulmonar. 

Alterações neurológicas – acidentes vasculares cerebrais, comas de 

diversas etiologias.  

Condições pós-traumáticas – pós-operatórios de grandes intervenções 

cirúrgicas, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, transplante de órgãos, cirurgia 

torácia. (REGENGA, 2000, p. 02). 

Portando, em uma UTI, os estudantes vão se deparar com pacientes instáveis que 

precisem de tratamento intensivo, como ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas 

e pacientes estáveis, que carecem de monitorização constante e podem necessitar de 

intervenções imediatas em algum momento de sua evoluação. 

Os principais objetivos da atuação do fisioterapeuta em UTI são os de minimizar 

os efeitos da imobilidade no leito, as complicações musculoesqueléticas, as alterações 

cardiocirculatórias, as alterações pulmonares e as úlceras de pressão por meio da 

fisioterapia respiratória e/ou motora.  

Na execução de suas atividades fisioterápicas na UTI , os estudantes comumente 

adotam as posturas: posição ortostática; flexão, rotação e inclinação da coluna; flexão, 

adução e abdução dos membros superiores. A posição ortostática é caracterizada pelo fato 

do estudante permanecer em pé durante todo seu atendimento. A flexão, rotação e 

inclinação da coluna associada a flexão, adução e abdução dos membros superiores 

acontecem durante a execução dos exercícios motores (mobilizações passivas, elevação 

de membros, mudança de decúbito, entre outras) e/ou respiratórios, onde o estudante 

precisa manipular a região torácia e abdominal do paciente e durante a aspiração 
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traqueobrônquica (procedimento de rotina para remover secreção pulmonar e estimular a 

tosse em pacientes intubados ou traqueostomizados). 

Para atender o paciente que se encontra acamado, muitas vezes insconciente, o 

estudante realiza muitas exercícios passivos e para isso precisa empregar força para 

levantar um membro, para mobilizar uma articulação. Para os pacientes que estão 

conscientes e com quadro estável são realizadas mudança de posturas. Na passagem de 

uma posição para outra, além do emprego de força, o estudante deve estar atento as 

alterações fisiológicas e hemodinâmicas que o exercício pode gerar. 

5.7.7.3 Estágio em GOP 

 O estágio de Pediatria é caracterizado por emprego de posturas forçadas devido a 

clientela possuir certaz especificações: são crianças com medidas antropométricas 

menores que a dos estudantes e com muito debilidade motora exigindo do estudante maior 

esforço físico para realização das manobras terapêuticas. 

 Os estudantes fazem uso da maca mais baixa e geralmente estão sentados em cima 

da maca ou usando o banco baixo giratório conhecido como “tartatura” que permite ao 

estudante trabalhar a marcha e fazer exercícios sem ter que fazer flexões de coluna 

excessivas, contudo, o banquinho não possui encosto lombar (Figura 54). 

Figura 54 – Uso do banquinho tipo “tartaruga” com rodinhas. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Quando sentados sobre a maca, os alunos usavam um apoio para as costas e 

procuravam manter a criança o mais próximo possível do seu eixo. Para a execução das 

manobras usavam constantemente os membros superiores. A situação de trabalho da 

Figura 55 favorecia a flexão da cervical, constração estática do ombro para sustentar a 
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cabeça da criança, contração estática da musculatura do tronco para manter as costas 

ereta, e flexão do quadril para manter a posição sentada.  

Figura 55 – Simulação de realização de exercícios motores em crianças. 

  

Fonte: A autora (2017). 

 

No campo de Ginecologia no Departamento de Fisioterapia, são realizadas duas 

abordagens com as pacientes: na piscina “terapêutica” (Figura 56) e na sala para 

exercícios no solo. 

Figura 56 – Exercícios na piscina com grupo terapêutico do climatério 

 
.  

Fonte: A autora (2017). 

Para iniciar sua conduta na piscina o estudante dá o comando para que o paciente 

faça aquecimento de 05 minutos caminhando em volta piscina. Contudo, o próprio aluno 

não fez nenhum tipo de aquecimento antes da sua atividade. A piscina não possue sistema 

de aquecimento como é requerida para piscinas terapêuticas, na verdade a piscina foi 

considerada por todos os alunos entrevistados como “fria e desconfortável”. O frio 

caracteriza um ambiente árduo para realização de exercícios o que pode favorecer o 

desenvolvimento de LER/DORT.  

Durante toda a executação dos exercícios na piscina os estudantes precisavam 

estar em pé. Nos intervalos de uma sessão para outra havia a pausa de cerca de 15 minutos 

onde os alunos podiam descansar para iniciar a próxima turma. 
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Na realização dos exercícios no tatame, um aluno ficava responsável por 

cronometrar os exercícios e outro aluno fazia a demonstração dos exercícios para o grupo 

terapêutico. Enquanto as pacientes realizavam os exercícios, os alunos ficavam 

supervionando (Figura 57). 

Figura 57 – Exercícios no tatame com grupo terapêutico do climatério. 

 

Fonte: A autora (2017). 

5.7.7.4 Estágio de Atenção Básica 

Os atendimentos realizados na Atenção Básica eram na maioria em grupos 

terapêuticos (Figura 58). Os alunos permaneciam em pé durante os exercícios, mas não 

havia rigidez nesse aspecto, os alunos podiam se sentar quando estivessem cansados e 

também tinham liberdade para lanchar durante a jornada de estágio.  

Figura 58 – Grupos terapêuticos. 

 
Fonte: A autora (2017). 
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 Durante as visitas domiciliares os alunos precisam de deslocar para as casas dos 

moradores do bairro de Mãe Luiza que são assistidos pela USF. Os deslocamentos eram 

de no máximo 1km, em ruas estreitas, com muitas ladeiras, buracos e esgoto aberto.  

5.8 Queixas de Dores/Desconforto e Fadiga 

Na entrevista quando os alunos foram perguntados se possuíam diagnóstico de 

LER/DORT todos responderam que não. Verificou-se que 10 alunos possuíam alguma 

doença prévia como condromalácea patelar (5), escoliose (2), fascite plantar (1) e 

tendinite (2), mas nenhuma dessas injúrias tinham sido desencadeadas pelo estágio, 

contudo, as atividades realizadas no estágio propiciam maiores queixas de dores e 

desconforto.  

A partir dos dados obtidos pelo Questionário Nórdico de Sintomas músculo-

esqueléticos desenvolvido por Kuorinka et al. (1987) adaptado, identificou-se as regiões 

anatômicas com mais queixas dolorosas referidas nos últimos 12 meses e 7 dias pelos 

estudantes avaliados (Tabela 6). Dos 36 alunos da amostra, responderam ao questionário 

31 alunos. 

Tabela 6 – Queixas de sintoma doloroso nos últimos 12 meses e 7 dias (N=31). 

 
Região 

anatômica 

Sintomas nos últimos 12 
meses 

Faltou ao estágio por 
causa da dor nos 
últimos 12 meses 

Sintomas nos últimos 7 dias 

Quantidade Porcentagem Quantidade Quantidade Porcentagem 

Pescoço 26 84%  0 17 55% 

Ombros 14 45% 1 8 26% 

Cotovelos 2 6%  0 0 0% 

Punhos e Mãos 4 13% 1 7 23% 

Coluna Dorsal 16 52%  0 12 39% 

Coluna Lombar 25 81% 3 16 52% 

Quadril/coxa 15 48% 2 3 10% 

Joelhos/pernas 17 55% 2 13 42% 

Tornozelos/pés 9 29% 2 5 16% 

Fonte: A autora (2017). 

O estudo mostrou que ao longo dos últimos 12 meses todos os alunos tiveram 

queixa de dor em alguma região do corpo. As regiões anatômicas com mais relatos de 

sintoma doloroso foram o pescoço (84%), a coluna lombar (81%), joelhos/pernas (55%) 

e coluna dorsal (52%). A coluna lombar foi a região corporal que mais propiciou faltas 

ao estágio (3). Em relação as queixas dolorosas nos últimos 7 dias, as regiões anatômicas 



139 
 

permaceram as mesmas mudando apenas as porcentagens: pescoço (55%), coluna lombar 

(52%), joelhos/pernas (42%) e dorsal (39%). 

Diversos estudos apontam essas regiões anatômicas como as mais acometidas por 

queixas musculoesqueléticas em fisioterapeutas (Tabela 5), entretanto, diferentemente do 

resultado deste estudo, a região com maior índice de sintomas nesses estudos foi a região 

lombar (ADEGOKE et al., 2008; BORK et al., 1996; CROMIE et al., 2000; GLOVER et 

al., 2005; NORDIN et al., 2011; WEST e GARDNER, 2001; MOLUMPHY, 1985) e com 

estudantes de fisioterapia (BHARADVA et al , 2014);  e a região do pescoço ocupou a 

segunda posição (WEST e GARDNER, 2001; GLOVER et al., 2005; CROMIE et al., 

2000; NORDIN et al, 2011; IQBAL e ALGHADIR, 2015) ou a terceira 

(SKIADOPOULOS e GIANIKELLIS, 2014) posição dentre as regiões mais acometidas. 

O estudo de Bharadva et al (2014) foi realizado com 114 estudantes de fisioterapia 

de todos os quatro anos do curso, mostrou que 52% dos alunos apresentaram dor 

musculoesquelética nos últimos 12 meses. A região corporal mais comum de dor foi a 

lombar (37,29%), seguido do pescoço (25,42%) e coluna dorsal (18,64%). Em nosso 

estudo a região lombar ocupou o segundo lugar e a coluna dorsal foi a quarta região 

anatômica com mais relato de dor (52%). 

Ao serem questionados sobre possíveis fatores ocupacionais relacionados com o 

surgimento das queixas musculoesqueléticas, os estudantes entrevistados destacaram 

principalmente: ortostatismo por períodos prolongados, transferência de pacientes 

dependentes e semi-dependentes, postura em flexão de cervical e tronco durante os 

atendimentos, aplicação de força, e atividades envolvendo movimentos repetitivos.  

O ortostatismo por períodos prolongados foi caracterizado pelo fato do aluno 

precisar estar em pé, na maioria das vezes, para executar suas atividades. Esse fator está 

relacionado com as queixas de dores na coluna lombar e nos membros inferiores. A 

transferência de pacientes dependentes ou semi-dependentes foi muito comum nos 

atendimentos de pacientes com sequelas neurológicas, onde o aluno tinha que realizar o 

manuseio e transferência desses pacientes de forma manual, sem um auxílio mecânico. 

Esse fator foi relacionado com as dores na coluna lombar e torácica, ombros e 

joelhos/pernas. A postura em flexão de cervical e tronco foi comum durante os 

atendimentos em macas muito baixas, além disso, pela necessidade de sempre ter que 
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visualizar a região em tratamento do paciente. Esse fator foi relacionado com as dores na 

região cervical/pescoço e torácica. A aplicação de força foi muito empregada nas 

manobras terapêuticas, como nos casos de exercícios de fortalecimento com resistência 

manual e nos alongamentos passivos.  Os movimentos repetitivos estão relacionados com 

atividades envolvendo as terapias manuais, como massoterapia e mobilização passiva. 

Esse fator contribuiu para as dores na região cervical e nos membros superiores, 

principalmente, as mãos e punhos. 

 Tais achados assemelham-se com os relatos da literatura científica, que destacam, 

como principais fatores de risco associados à maior prevalência de queixas dolorosas na 

região do pescoço e ombros, o levantamento repetitivo de objetos pesados, a manutenção 

da postura de flexão de pescoço por tempo prolongado e movimentos de ombro acima do 

nível dos olhos (MADEIRA et al. 2002), e associam o surgimento da lombalgia a 

movimentos de rotação/flexão de tronco e ao ortostatismo por períodos prolongados 

(ROMANI, 2001). 

Manipular pacientes para exercício físico (treinamento clínico) foi o fator 

agravante de dor mais comum, encontrado em 40 (67,8%) alunos, seguido de postura com 

carga estática prolongada (> 2 horas) em 34 (57,6%) e postura permanente (> 2 horas) 

em 26 (44,1%) estudantes, respectivamente (BHARADVA et al, 2014).   

As especialidades de estágio que mais contribuíram na dor de acordo com os 

alunos foram: de neurologia por causa das transferências dos pacientes dependentes e 

pesados; de Pediatria por exigir muito esforço físico para lidar com crianças; e o estágio 

na UTI por precisar ficar muito tempo em pé e lidar com pacientes em estado crítico de 

saúde.  

As formas, mais relatadas, pelos os alunos de como lidar com a dor, foram ao 

chegar em casa dormir, fazer atividade física nos horários livres e auto alongamento ao 

chegar em casa (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Formas que os alunos lidam com a dor e número de vezes citadas na 

entrevista. 

Formas de lidar com a dor (N) 

Descansando/dormindo 10 

Atividade física 08 

Auto alongamento 07 

Uso de gelo 05 

Automassagem 04 

Remédio 02 

Compressas quentes 01 

Mudar de posição durante o 

atendimento 

01 

Fonte: A autora (2017). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa são diferentes do estudo de Bharadva et al. 

(2014), que constatou os seguintes fatores comuns de alívio da dor para estudantes de 

fisioterapia: exercícios de relaxamento muscular (55,9%), pausa no trabalho (27,1%) e 

postura de inclinação com curvatura do joelho (16,9%).  

Os estudos de Nyland e Grimmer (2003) constatou que estudantes de 20 e 21 anos 

estavam com maior risco de dor lombar do que estudantes mais jovens ou mais velhos. 

Estudantes de 20 a 21 anos refletiram principalmente os alunos que entraram no programa 

de fisioterapia diretamente do ensino médio e estavam no último ano do programa. Os 

achados de Bharadva et al (2014) também mostraram que anos de estudo de fisioterapia 

foram significativamente associados à presença de dor musculoesquelética. A medida que 

a duração do estudo aumentou, o número de alunos com dor músculoesquelética também 

aumentou. Em comparação com os alunos que estudavam no 1º ano, o risco de dor 

musculoesquelética foi maior em estudantes que estudavam no 2º ano; 3º ano e 4º ano. 

Os achados de Bharadva et al (2014) sugerem que estudantes de Fisioterapia estão 

tendo problemas musculoesqueléticos durante o curso de graduação. O pesquisador 
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sugeriu que medidas preventivas e atividades educacionais devem ser realizadas durante 

o curso de graduação para minimizar o problema no futuro.  

Dos 36 estudantes entrevistados por este estudo, 30 estudantes responderam o 

Questionário Bipolar da Fadiga e o Diagrama de Áreas Dolorosas, sendo 9 alunos do 

estágio de Atenção Básica, 11 de Locomotor, 6 de CPV e 4 de GOP. 

No estágio de Atenção Básica o questionário Bipolar da Fadiga e o Diagrama de 

Áreas Dolorosas adaptado (CORLETT e MANENICA, 1980) foi aplicado em dois dias 

de meses diferentes (outubro e novembro) para avaliar se a fadiga e dor aumentaram à 

medida que o estágio avançava. Foram analisadas as regiões anatômicas com mais relatos 

de dor nos últimos 12 meses e 7 dias pelo Questionário Nórdico, as quais foram: pescoço, 

lombar e joelhos. 

Em relação aos resultados as avaliações de fadiga no pescoço que foram feitas no 

mês de outubro e novembro, os resultados estão mostrados no Gráfico 3 e os resultados 

da avaliação da intensidade da dor no pescoço estão no Gráfico 4. 

Gráfico 3 – Resultados de Fadiga no pescoço do mês de outubro e novembro de 2017 

nos alunos do estágio de Atenção Básica. 

 

Continua. 
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Conclusão. 

 

Fonte: A autora (2018). 

Gráfico 4 – Resultados de Intensidade de dor no pescoço do mês de outubro e novembro 

de 2017 nos alunos do estágio de Atenção Básica. 

 
Fonte: A autora (2018). 
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O aluno 1, o aluno 2 e aluno 4 tiveram um aumento da fadiga no pescoço de 

outubro para novembro. O aumento da dor no pescoço de outubro para novembro só 

ocorreu nos alunos 2 e 4. Essas queixas foram relacionadas com o cansaço acumulado de 

fim de semestre e aproximação do dia de apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). 

Na primeira avaliação, em outubro, o aluno 1, o aluno 5, o aluno 6 e o aluno 9, 

não referiram fadiga nem dor na região do pescoço. O aluno 2, o aluno 3 e o aluno 4 

referiram fadiga no pescoço que aumentaram durante e após o atendimento. Esses alunos 

relacionaram isso como resultado da tensão gerada pelo estágio, pois eles estão tendo o 

primeiro contato com a Atenção Básica no estágio, ao contrário dos outros estágios que 

tem seu primeiro contato com as disciplinas aplicadas, com isso os alunos ficam ansiosos 

e, as vezes, inseguros visto que tudo é novo para eles. O aluno 7 relatou que as dores em 

pescoço e cervical é tensional e tem relação por não “se identificar” com as professoras. 

O Aluno 8 referiu dor no pescoço antes de iniciar a sessão terapêutica em grupo como 

resultado de tensão muscular devido a “ansiedade e responsabilidade de conduzir o grupo 

terapêutico”. 

Na segunda avaliação, no mês de novembro, novamente o aluno 1, o aluno 5, o 

aluno 6 e o aluno 9 não referiram dor nem fadiga na região do pescoço. O aluno 2 já 

chegou no estágio com dor e fadiga no pescoço e relacionou isso ao fato de ter estudado 

e usado o computador por muito tempo na dia anterior fazendo seu TCC. O aluno 4 relatou 

que sua dor e fadiga no pescoço estava relacionado com a proximação do dia de 

apresentação do TCC e, com isso, estava muito apreensivo. O aluno 8 relatou que suas 

queixas de fadiga foi ocasionada devido ao dia anterior não dormir bem, mas que a fadiga 

foi dimininuindo depois das atividades em grupo, que de acordo com o aluno “deu um 

maior ânimo”. O Aluno 9 referiu que após a realização das atividades em grupo ficou 

levemente cansado. 

Em relação aos resultados as avaliações de fadiga na região lombar que foram 

feitas no mês de outubro e novembro com os alunos da Atenção Básica, os resultados 

estão mostrados no Gráfico 5 e os resultados da avaliação da intensidade da dor região 

lombar estão no Gráfico 6. 
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Gráfico 5 – Resultados de Fadiga na região lombar do mês de outubro e novembro de 

2017 nos alunos do estágio de Atenção Básica. 

 
Fonte: A autora (2018). 

A fadiga na região lombar teve mais frequência no mês de outubro, o aluno 2, 4, 

7 e 8, já chegaram no atendimento com queixa de fadiga na região lombar. Os motivos 

das queixas foram semelhantes aos mesmos citados com relação as do pescoço, acrescido 

do fator “ficar em pé durante as visitas domiciliares e andar por ruas com ladeiras”.  
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Gráfico 6 – Resultados de Intensidade de dor na região lombar do mês de outubro e 

novembro de 2017 nos alunos do estágio de Atenção Básica. 

 

 
Fonte: A autora (2018). 
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8.  

 

0

2

0

1

0 0 0

3

00

2

0

1

0 0 0

3

00

2

0

5

0 0 0

3

0

A L U N O  1 A L U N O  2 A L U N O  3 A L U N O  4 A L U N O  5 A L U N O  6 A L U N O  7 A L U N O  8 A L U N O  9

INTENSIDADE DA DOR NA LOMBAR - AB/OUT 2017

Antes Durante Depois

0

3

0

6

0 0 0

3

00

4

0

6

0 0 0

1

00

2

0

7

0 0 0

1

0

A L U N O  1 A L U N O  2 A L U N O  3 A L U N O  4 A L U N O  5 A L U N O  6 A L U N O  7 A L U N O  8 A L U N O  9

INTENSIDADE DA DOR NA LOMBAR - AB/NOV 2017

Antes Durante Depois



147 
 

 

Gráfico 7 – Resultados da Fadiga no joelho do mês de outubro e novembro de 2017 nos 

alunos do estágio de Atenção Básica. 

 
Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 8 – Resultados da intensidade da dor no joelho do mês de outubro e novembro 

de 2017 nos alunos do estágio de Atenção Básica. 

 

 
Fonte: A autora (2018). 
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atendimento domiciliar, o que faz com que o aluno se desloque da USF para as casas dos 

pacientes. As ruas do Bairro de Mãe Luiza possuem muitas ladeiras, buracos e ruas 

estreitas dificultando ainda mais o deslocamento. Outro fator causador de tensão e rigidez 

no corpo propiciadores de dores e fadigas, pontuado pelos alunos nas entrevistas, foi a 

exigência por parte dos professores na qualidade do atendimento associado ao sistema de 

avaliação acadêmica com atribuição de nota como critério de aprovação no estágio.  

Verificou-se que apesar das regiões corporais – coluna lombar, pescoço e joelhos 

– terem sido as mais citadas no estudo, no estágio de Atenção Básica sua frequência e 

intensidade são baixas em relação aos outros estágios. Quando comparada o estágio de 

Atenção Básica com os outros estágios em relação a carga física e mental, ela foi relatada 

pelos alunos como a “mais tranquila”.  

No estágio de Locomotor o Questionário Bipolar da Fadiga e a Diagrama de Dor 

foram aplicados em três momentos diferentes: outubro, novembro e dezembro.  

Os resultados da fadiga na região do pescoço estão mostrados no gráfico 9 e os 

resultados das dores nessa região estão visualizados no gráfico 10. 
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Gráfico 9 – Resultados da Fadiga no pescoço do mês de outubro, novembro e dezembro 

de 2017 nos alunos do estágio de Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 10 – Resultados da intensidade da dor no pescoço do mês de outubro, novembro 

e dezembro de 2017 nos alunos do estágio de Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Os alunos do estágio de Locomotor foram os que apresentaram maiores queixas 

de fadiga e dores no pescoço. Os  alunos 10, 11 e 12 referiram constantemente dor no 

pescoço e trapézio. Após entrevistas e observações das suas atividades no estágio, 

verificou-se que os mesmos, nos momentos de atendimento ao paciente, têm adotado 

postura em flexão da cervical, pois necessita visualizar a região corporal em tratamento 

do paciente.  

Além disso, tem empregado força nos membros superiores devido as mobilizações 

manuais das articulações nos pacientes (Figura 59). Também verificou-se que os alunos 

10 e 12 fazem uso de mochila de tamanho grande, pois fica o dia na universidade e sente 

a necessidade de carregar muitos objetos na mochila deixando-a pesada, o que pode levar 

a sobrecarga do músculo do trapézio. 

Figura 59 – Estudante empregando força de membros superiores na realização de 

mobilização dos membros inferiores em paciente. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Verificou-se que o Aluno 15 referiu dor nos punhos e mãos sempre antes dos 

atendimentos, permancendo ou aumentando a dor ao longo do atendimento. Quando 

questionado sobre as razões, relatou que desde que começou o estágio tem realizado 

constantemente terapia manual nos pacientes, somado a isso tem se dedicado a escrever 

o Trabalho de Conclusão de Curso e ainda tem os atividades domésticas. Além disso, 

justificou o cansaço geral como a consequência de estar dormindo menos horas que o 
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habitual e com menos qualidade no sono devido a dedicação do TCC, as atividades extras 

na Universidade (que é o caso da extensão clínica) e aos problemas pessoais (filho 

doente).  

Em relação as queixas de dores e fadiga na coluna lombar dos estudantes do 

estágio de Locomotor, os resultados estão mostrados nos gráficos 11 e 12, 

respectivamente.  

Gráfico 11 - Resultados da fadiga na região lombar dos estudantes do estágio de 

Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 12 - Resultados da dor na região lombar dos estudantes do estágio de 

Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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As queixas de dores e fadiga na coluna lombar dos estudantes do estágio de 

Locomotor, foram associados por eles, com a necessidade de transferir manualmente 

pacientes com algum grau de dependência. Verificou-se que nos locais de estágio não 

existem nenhum auxílio mecânico para transferir esses pacientes, exigindo do aluno a 

habilidade de manusear o paciente da cadeira de rodas para maca ou vice-versa (ver 

Figura 48). Houve também relatos da necessidade de adotar posturas forçadas para 

realizar as manobras nos pacientes (ver Figura 45), falta de mobiliário adequado (ver 

Figura 38). 

Alguns alunos desse estágio também associaram suas queixas com a necessidade 

de maior tempo na posição sentada em uso de computador para elaboração do TCC 

durante a noite, principalmente nos horários em que deveriam estar descandando. O mês 

de novembro foi caracterizado como o período de elaboração do TCC e o mês de 

dezembro foi realizado a apresentação do trabalho à banca. Associado as tensões geradas 

pelo TCC, a adoção de modos operatórios patogênicos fora também responsável pelas 

queixas. 

Os resultados das queixas de dores e fadiga nos joelhos dos estudantes do estágio 

de Locomotor estão mostrados nos gráficos 13 e 14, respectivamente. As queixas de  

dores e fadiga em joelhos e pernas estavam mais associadas, de acordo com os relatos dos 

alunos e observação da atividade, ao fato de permanecerem em pé durante todo o 

atendimento. Há também alunos com quadro álgico devido a terem condromalácia 

patelar.  
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Gráfico 13 - Resultados da fadiga nos joelhos dos estudantes do estágio de Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 14 - Resultados da intensidade da dor nos joelhos dos estudantes do estágio de 

Locomotor. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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No estágio de CPV o questionário Bipolar da Fadiga e a Diagrama de Dor foram 

aplicados em dois momentos diferentes (novembro e dezembro).  

Em relação aos resultados as avaliações de fadiga no pescoço que foram feitas no 

mês de novembro e dezembro, os resultados estão mostrados no Gráfico 15 e os resultados 

da avaliação da intensidade da dor no pescoço estão no Gráfico 16. 

Gráfico 15 – Resultados da Fadiga no pescoço do mês de novembro e dezembro de 

2017 nos alunos do estágio de CPV. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 16 – Resultados da intensidade da dor no pescoço do mês de novembro e 

dezembro de 2017 nos alunos do estágio de CPV. 

 

 

Fonte: A autora (2018). 
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queixas com a região cervical foi associada como o cansaço acumulado ao longo do 

estágio e aproximação da apresentação do TCC. Já os alunos 24, 25 e 26 não tinham que 

apresentar o TCC, pois ainda estavam no 9° período, contudo, suas pontuações de dor e 

fadiga tinham relação com ansiedade e nervosismo gerado pelo atendimento que estava 

sendo realizado na UTI. 

 O aluno 24 quando avaliado em novembro estava atendendo na UTI do HUOL e 

na segunda avaliação, em dezembro, estava atendendo no ambulatório do HUOL. No 

Gráfico 15 de fadiga no pescoço, verifica-se a diminuição da fadiga no pescoço de um 

mês para o outro. Quando perguntado se havia alguma diferença de um local de 

atendimento para outro, o aluno respondeu que na UTI é mais “puxado”, exige mais 

esforço físico e mental e que não há tempo de pausa quando comparado com o 

ambulatório. 

O Aluno 25 apresentou altos indices de dor e fadiga no pescoço nas duas 

avaliações. No Questionário da Fadiga apresentou fadiga máxima no pescoço (10) na 

primeira avaliação, durante a jornada de atendimento, já na segunda avaliação apresentou 

fadiga máxima (10) antes mesmo de iniciar o atendimento. Seu quadro de dor e fadiga foi 

relatado como consequência do nervosismo do ambiente de UTI, comentou que considera 

inóspito o ambiente de UTI e que não se identifica com o mesmo.  

Na UTI encontra-se pacientes em estado crítico, o que traz ainda mais nervosismo 

ao estudante, que revelou não se sentir preparado para atuar nesse campo. No item  da 

escala Bipolar de Fadiga no quesito “Calmo/Nervoso” desse aluno, variou de 0 a 9, isso 

foi ocasionado após o mesmo realizar sua primeira aspiração traqueal, o procedimento é 

bem invansivo, onde se coloca um cateter pressurizado dentro das vias áereas do paciente, 

no caso esse estava entubado então foi feita por via traqueostomizada. É um procedimento 

que exige muita confiança na técnica, pois se for feita de forma incorreta (uso de cateteres 

inadequados, utilização de excessivas pressões de sucção, prolongamento do tempo de 

aspiração, contaminação durante o procedimento, etc) traz sérias complicações ao 

paciente, como: hipoxemia, atelectasias, broncoespasmo, aumento da pressão 

intracraniana, parada cardíaca, trauma de vias áereas, infecções, etc.  
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Mesmo o aluno 25 sendo supervisionado pelo preceptor e atendendo praticamente 

em dupla com o profissional se sentiu muito pressionado com a situação, principalmente, 

por não estar acostumado com o quadro complexo de uma UTI. 

A dor na coluna cervical e torárica relatada por esses alunos teve relação com a 

postura de flexão, rotação e inclinação da coluna, postura essa adotada porque o paciente, 

que era dependente, se encontrava deitado na maca e isso implicava que o estudante 

tivesse que adotar um modo operatório inadequado para mobilizar o paciente, além disso 

o aluno fixava os pés no chão e rotacionava apenas a coluna, realizando uma força de 

torção nos discos intervertebrais, o que é danoso a sua própria saúde osteomuscular. A 

maca da UTI possuia sistema de ajuste de altura e uma das grades laterais podia ser 

retirada durante o procesimento, sendo isso um meio facilitador para o estudante. 

Contundo, observou-se que nem todos os alunos sabiam que podiam usar esses recursos 

a seu favor.  

As atividades realizadas pelos estudantes de Fisioterapia na UTI exige que esses 

permanecem durante todo o turno da manhã em posição ortostástica (em pé) o que 

favoreceu as queixas de dor nos pés (Gráfico 17). 

Os alunos também relataram que a exigência, por parte dos professores, de 

qualidade no processo e nos resultados do tratamento, associados ao sistema de avaliação 

teórica (prova teórica de todo o conteúdo no final do estágio) e prática acadêmica com 

atribuição de nota, como critério de aprovação no estágio, gerou tensão e rigidez do corpo 

do aluno e a adoção de modos operatórios propiciadores de dores e de fadiga. O estágio 

de CPV é o único que realiza prova teórica ao final do estágio, contudo, metade da turma 

nesse campo de estágio está se sentindo sobrecarregado, pois ainda tem que lidar com o 

TCC e ao mesmo tempo estudar os conteúdos da prova, que de acordo com os alunos 

consideram muito volume de estudo. 
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Gráfico 17 – Resultados da Intensidade da dor nos pés do mês de novembro e dezembro 

de 2017 nos alunos do estágio de CPV. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 18  – Resultados da fadiga na região lombar nos alunos do estágio de GOP. 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Gráfico 19 – Resultados da Intensidade da dor na região lombar nos alunos do estágio 

de GOP. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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motoras. Como nos demais campos de estágio no período de dezembro, os alunos do 

estágio de GOP também referiram cansaço acumulado devido o final do semestre e, 

principalmente, por ter que elaborar o TCC ao mesmo tempo que realiza os estágios. 

5.9 Recomendações para Prevenção de LER/DORT  

5.9.1 Pontos positivos  

Durante as observações e momentos interacionais, a pesquisadora elencou 

aspectos positivos adotados pelos professores e alunos nas atividades práticas do estágio 

mostrados no Quadro 6 e sugeriu melhorias. 

Quadro 11 – Pontos positivos e melhorias sugeridas. 

Ponto positivo Melhorias a serem feitas 

Manual do Estágio – entregue aos alunos 

antes de iniciar os estágios 

Incluir informações sobre autocuidado, prevenção 

de LER/DORT durante as atividades práticas dos 

alunos. Apresentar o manual em todos os campos 

de estágio e exigir assinatura dos alunos quanto a 

apresentação do Manual e recebimento do mesmo, 

visto que alguns alunos não receberam esse 

manual. 

Feedbacks feito pelos professores aos 

alunos em relação ao conteúdo das suas 

condutas 

Adicionar nos feedbacks orientações expressas 

quanto as posturas e esforços biomecânicos que os 

alunos estão adotando. 

Supervisão dos professores  Adicionar na supervisão conteúdos quanto a 

preocupação com a prevenção de LER/DORT na 

saúde dos alunos. 

Planejamento prévio dos alunos quanto a 

sua conduta e seu atendimento 

Elaborar um check-list das etapas do atendimento e 

os equipamentos que serão utilizados. 

Camas com ajustes de alturas nas 

enfermarias e UTI do HUOL 

Incluir ajustes de alturas nas macas do ambulatório 

de Fisioterapia do HUOL ou treinar os alunos a 

adaptarem seu posto de trabalho de acordo com 

suas características antropométricas.  

Utilização de cadeiras "tartarugas" no CRI 

que facilitam o atendimento em macas mais 

baixas 

Implantar essas cadeiras nos outros campos de 

estágio que contenham macas baixas. 

Fonte: A autora (2018). 

5.9.2 Pontos a serem superados  

Levando em consideração os resultados desta pesquisa e a construção social 

desenvolvida ao longo do estudo, foram elencados alguns pontos de suma importância 

nas propostas de soluções adaptadas à atividade. 
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5.9.2.1 Reconcepção da formação 

A falta de um plano de prevenção de LER/DORT e de conteúdos que propiciam a 

conscientização da prevenção nestes alunos poderá fazer com que eles reproduzam as 

condutas patogênicas durante a vida profissional e se lesionem e/ou se incapacitem 

precocemente. Sendo assim, afirma-se a importância da inclusão de disciplinas ou 

conteúdos sobre Saúde do Trabalhador, Autocuidado e Ergonomia na grade curricular do 

curso de Fisioterapia, que propicie aos alunos o conhecimento sobre as possíveis causas 

do surgimento e agravamento de LER/DORT, a importância de prevenção e as possíveis 

medidas de prevenção já durante sua formação acadêmica e quando se tornar 

fisioterapeuta; e adotadas orientações, prescrições e monitoramentos de prevenção de 

DORT desde o início da formação universitária do aluno para que este passe a atuar com 

melhor eficiência, saúde e segurança, integradamente, tanto durante a sua formação 

quanto na vida profissional.  

Também se sugere a adoção de cursos de capacitação para os professores 

formadores e preceptores de campo para ampliação do conhecimento acerca dos 

conteúdos relativos a Ergonomia e sua aplicabilidade. Por não haver uma disciplina 

curricular de Ergonomia na universidade estudada, onde somente “noções” são 

ministradas aos alunos, durante a disciplina de Cinesioterapia ou nas aplicadas de 

Ortopedia e Reumatologia, é possível que não haja a conscientização suficiente da equipe, 

alunos e professores, quanto à importância de adotar uma abordagem ergonômica 

(cognitiva, organizacional e física) nos estágios supervisionados. Desse modo, os 

professores e preceptores poderão orientar os alunos, corrigi-los em suas posturas 

corporais de risco biomecânico, acompanhá-los para além da capacitação técnico-

científica do ato operatório nos procedimentos clínicos, ou seja, interferindo de fato, na 

construção de uma consciência corporal e organização do trabalho mais efetivas. 

Para o problema potencial de dor lombar relacionado a transferência dos pacientes 

dependentes recomenda-se melhorar os treinamentos práticos de manuseio e 

transferência. A fim de facilitar a aquisição de habilidades e a transferência bem-sucedida 

para o cenário clínico, o aprendizado deve ocorrer em configurações mais realistas do que 

as salas de aula e os laboratórios. Stubbs et al (1983) e Scholey (1983) mostraram que 

aulas baseadas ergonomicamente propicia em configurações realistas o que reduziu 

fatores causais de dor lombar, como a pressão abdominal aumentada. O treinamento, 
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portanto, precisa ser realista e concentrado no cenário clínico para que o levantamento 

preciso e efetivo e a avaliação do meio ambiente e do paciente tornem-se hábitos. 

Uma vez que os conceitos básicos foram adquiridos, o reforço clínico não deve 

ser um extra opcional, mas uma parte fundamental da aquisição de habilidades. Se é 

assumido que os alunos sabem como levantar os pacientes e eles não recebem ajuda e são 

supervisionados apenas inicialmente, correm o risco de se lesionarem. O treinamento sem 

reforço clínico pode ter um efeito adverso. A má técnica pode ser perpetuada devido à 

falta de acompanhamento (Molumphy et al, 1985) ou os alunos pensam que é seguro 

levantar cargas pesadas porque foram ensinadas "corretamente" (Hayne, 1984). 

5.9.2.2 Reconcepção do espaço físico e materiais de trabalho 

Recomenda-se melhorar os mobiliários do HUOL, com macas de altura ajustável, 

cadeiras próprias para treino de marcha, trocar a barra paralela que está em condições 

precárias. A sala de neurologia pode ter seu layout aperfeiçoada com a organização 

adequada de seus mobiliários permitindo maior espaço para o aluno manusear o paciente 

quando precisar usar as macas baixas.   

Ter um espaço adequado para guarda dos materiais dos alunos, como a instalação 

de armários no setor de ambulatório de Fisioterapia do HUOL, de forma que os bancos 

deixem de ser usados para guarda de materiais dos alunos e passem a ser usado para seu 

devido, que é de sentar, proporcionando assim, um local de descanso entre os 

atendimentos. 

Sugere-se também a adequação da iluminação artificial através da instalação de 

cortinas nos ambientes com luminosidade em excesso. Além disso, entende-se que deve 

ser sistematizado o programa de manutenção periódica das lâmpadas e luminárias com 

substituição imediata de peças danificadas e retiradas de resíduos sólidos. Outro aspecto 

importante referiu-se à climatização adequada do ambiente. Entende-se que o ambiente 

quente atrapalha o rendimento do aluno, o qual foi motivo das queixas dos alunos., para 

isso é essencial viabilizar um sistema de climatização adequada seja por ventiladores ou 

ar-condicionado.   

A piscina do Departamento de Fisioterapia deve ser aquecida para propiciar os 

benefícios da Hidroterapia não só para os estagiários, mas também para os pacientes. Para 
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isso, é importante realizar um estudo com profissionais da engenharia para projetar um 

sistema de aquecimento adequado, seguro e eficiente. Ainda sobre esse espaço, é 

importante que haja manutenção da limpeza dos pisos da piscina de modo que esses não 

fiquem escorregadios e propícios para os ocupantes se acidentarem. Em relação ao 

entorno da borda da piscina é imprescindível uma solução para escoar ou secar a água 

acumulada proveniente da saída das pacientes encharcadas da piscina, o que favorece o 

risco de queda pelo piso molhado, o que pode levar ao desenvolvimento de uma 

LER/DORT. É necessário também a aquisição de equipamentos aquáticos que possam 

facilitar a atividade prática dos estagiários.  

Durante a reunião de validação das informações coletadas, os alunos sugeriram a 

implementação de um espaço de convivência no Departamento de Fisioterapia com 

lanchonete, para que eles possam se alimentar nos horários de intervalo, já que não há 

lanchonetes por perto; além disso, também sugeriram uma sala de descanso para que eles 

possam se recuperar após um turno de aula ou de estágio. 

5.9.2.3 Reconcepção da Organização do Trabalho 

Recomenda-se a avaliação periódica do sistema músculo-esqueléico dos alunos e 

ações clínicas preventivas, além disso, a implementação de pausas de 10 minutos durante 

a troca de um paciente para o outro. Nesse tempo o aluno, poderá tomar água, sentar nos 

bancos destinados ao descanso, verificar o check-list dos materiais e organizar-se para 

iniciar mais um atendimento.  É necessário que o professor cobre do aluno e forje a 

consciência de prevenção e autocuidado. Atualmente, os alunos não possuem o 

pensamento de se cuidar enquanto cuida dos outros.  

Sugere-se uma rotina de verificação dos equipamentos a serem usados nos 

atendimentos, que pode ser feito através de check-list de organização dos materiais. Se 

todos os alunos estão organizando seu material de atendimento, se esses equipamentos 

estão próximos aos postos de trabalho, da área de trabalho.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o curso de Fisioterapia da UFRN não oferece disciplinas, nem 

conteúdos nem realiza práticas acadêmicas, que dão formação e propicia ao aluno 

situações preventivas de LER/DORT e de auto-cuidado. Faz-se necessária a inclusão de 
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uma disciplina ou de conteúdos transversais em todas as disciplinas, que propicie aos 

alunos o conhecimento sobre as possíveis causas do surgimento e agravamento de 

LER/DORT, já durante sua formação acadêmica e quando se tornar fisioterapeuta, a 

importância de prevenção e as possíveis medidas de prevenção.  

Apesar da Fisioterapia ser considerada como a profissão especialista em 

tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos deve-se dar ênfase aos elementos 

formativos que favorecem a prevenção de LER/DORT nos futuros profissionais, pois não 

se pode considerar normal os altos índices de queixas musculoesqueléticas, resultado 

direto do tratamento de pacientes, relatado pela literatura e mostrado nesse trabalho.  

Um dano no corpo do futuro profissional de Fisioterapia poderá incapacitar, 

temporariamente ou definitivamente, o aluno das atividades acadêmicas e, futuramente, 

como “efeito-espelho”, o fisioterapeuta, e impedi-los de atuar na profissão que escolheu, 

resultando em perdas econômicas, em necessidade de mudança de profissão, em frustação 

profissional e no isolamento social, como acontece com tantos outros profissionais que 

são acometidos de acidentes e doenças ocupacionais. 

Verifica-se a relevância de incentivar que as atividades práticas serem permeadas 

por uma prática reflexiva, tomando como objeto a reflexão sobre a própria prática, onde 

os alunos possam refletir e indagar se suas práticas estão pautadas na prevenção de 

LER/DORT. 

 Diante dessa realidade falar sobre saúde em fisioterapeutas é um paradoxo cruel. 

Embora fisioterapeuta e saúde possam parecer incompatíveis, a verdade é que alguns 

profissionais conseguem desfrutar de uma vida inteira de trabalho produtivo e continuar 

saudáveis. Como eles conseguem? Estou convencida de que a base da saúde em 

fisioterapeutas é uma formação que abranja o autocuidado como aprendizagem 

permanente.  

 Que este trabalho possa encorajar a equipe pedagógica do curso de Fisioterapia 

para avaliar a prática atual dos treinamentos ministrados aos alunos e, com isso, aumentar 

os esforços na atualização dos conteúdos preventivos de LER/DORT na formação dos 

estudantes. Os alunos precisam de um programa de treinamento atualizado, abrangente e 

com entusiasmo. Os benefícios profiláticos de técnicas básicas habilidosas e uma 
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abordagem avaliativa para levantar e manipular pacientes são fundamentalmente 

importantes para a prevenção de LER/DORT em estudantes de Fisioterapia. 

 A presente pesquisa buscou responder às seguintes questões: 

Problema 1: Que aspectos da organização do trabalho, adotados nos estágios 

supervionados em tratamento do paciente, são determinantes na queixa de dores, na 

fadiga e no risco de desencadeamento de DORT nos alunos do curso de fisioterapia? 

Ao fim deste estudo, constatou-se que os resultados encontrados que respondem 

esse problema de pesquisa foram: a falta de pausas entre os atendimentos, a falta de um 

local adequado para descanso, a falta de um mecanismo de auxilio mecânico no manuseio 

e na transferência de pacientes depedententes semi-depedentens, treinamento prático de 

transferência de pacientes dependentes e semi-depedentens foram insuficientes para a 

aprendizagem. 

Problema 2: Em que medida as diferenças antropométricas entre alunos e pacientes e as 

inadequações dos mobiliários e dos equipamentos utilizados exigem dos alunos um maior 

emprego de força, instabilidade postural e movimentos bruscos, que podem provocar 

dores e desconfortos e gerar ou desencadear DORT em si mesmos e, também, afetar a 

qualidade do tratamento do paciente?  

Constatou-se que: os pacientes mais pesados e com mais dependência motora; os 

mobiliários inadequados, sem regulações e com dimensões desproporcionais as 

dimensões antropométricas do aluno; a insuficiência de equipamentos; a falta de 

dispositivos de auxilio mecânico propiciam maior emprego de força, instabilidade 

postural e movimentos bruscos que levam a dores e fadiga nos alunos. 

Problema 3: A falta de uma cultura prevencionista de DORT no processo formativo das 

disciplinas práticas e do estágio levam os alunos a naturalizarem, a acharem correto ou 

a não terem consciência do caráter patogênico da organização do trabalho vigente e das 

tecnologias utilizadas? 

Verificou-se que não existe uma cultura prevencionista de DORT no processo 

formativo do estudante de Fisioterapia que levem em consideração sua própria saúde. O 

aluno aprende a cuidar do outro e usa todos os recursos necessários para isso, inclusive 

seu próprio corpo, e quando mesmo sentindo dor durante o atendimento, não muda seu 
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modo operatório por não levar a sério que sua prática pode levar ao seu próprio 

adoecimento. 

Portanto, as competências requeridas e demandas impostas aos estudantes de 

fisioterapia, no ambiente de formação acadêmica, estão relacionadas ao surgimento de 

cenários de risco para o adoecimento dos alunos, porque as exigências de posturas 

forçadas, emprego de força, repetição excessiva dos movimentos e falta de conteúdos 

programáticos e aulas para a prevenção de LER/DORT, geram posturas corporais 

assimétricas e ansiedade intensa nos alunos. Tais situações propiciam a adoção, por parte 

do aluno, de modos operatórios patogênicos, colocando a saúde e o futuro profissional 

deles em risco.  

A pesquisa atingiu o objetivo de propor mehorias para prevenção de LER/DORT 

nos estudantes universitários de fisioterapia que realizam estágio.  

Os resultados da pesquisa de campo permitiram confirmar as duas hipóteses 

formuladas, são elas: 

• A primeira hipótese formulada, de que: a) A falta ou insuficiência de prescrições 

para prevenir os DORTs nos alunos fazem com que as orientações do professor 

para os procedimentos terapêuticos, assim como o monitoramento desta atividade, 

não levem em conta estratégias de prevenção de DORT e impliquem em adoção 

de modos operatórios de risco, se mostrou parcialmente verdadeira., pois não 

existem prescrições no conteúdo formal das disciplinas, contudo, os docentes 

introduzem, quando possível, tópicos relacionados à prevenção de LER/DORT, 

durante as aulas práticas e nos estágios. b) a exigência, por parte do professor, de 

qualidade no processo e nos resultados do tratamento, associados ao 

monitoramento presencial e ao sistema de avaliação acadêmica com atribuição de 

nota, como critério de aprovação no estágio, gera tensão e rigidez do corpo do 

aluno e a adoção de modos operatórios propiciadores de dores e de fadiga, se 

mostrou parcialmente verdadeira, pois esse cenário foi mais característico do 

campo de estágio de Cardio-Pneumo-Vascular e do estágio de Atenção Básica.  

• A segunda hipótese formulada, de quando as dimensões antropométricas do aluno 

são menores que a do paciente, as dimensões e regulagens do mobiliário com que 

o aluno interfaceia são inadequadas e não há medidas preventivas de DORT ou 
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são insuficientes, propicia ao aluno adotar alavancas e modos operatórios 

inadequados, exigindo, por vezes, instabilidade postural, maior emprego de força 

no procedimento terapêutico e movimentos bruscos, que podem provocar dores, 

fadiga e desconfortos e gerar ou desencadear DORT em si mesmos, se mostrou 

verdadeira.  

Limitações: foram avaliados os alunos do último ano do curso o que não pode ser 

generalizado. As deficiências de lembrança da memória dos estudantes nas entrevistas 

também foram reveladas como limitações e continuaram a ser um problema sobre o qual 

a pesquisadora tinha pouco controle.  

Estudos futuros: avaliar os alunos de todos os períodos do curso e buscar por 

fatores de risco desde o início do curso. Além disso, pesquisas que pudessem investigar 

se as causas do adoecimento surgiram desde o período da formação universitária, em que 

momento surgiram os sintomas, como se davam as práticas formativas à época, se estas 

práticas se mantiveram na atividade profissional e se estas práticas têm alguma relação 

com a possível DORT adquirida e em que medida.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO OBSERVACIONAL: ANÁLISE GLOBAL NA 

CLÍNICA 

 

• Local de trabalho 

• Condições do local de trabalho  

• Instrumentos e equipamentos de trabalho 

• Mobiliários 

• Equipamentos de proteção individual 

• Sequencias das ações da atividade fisioterápica 

• Organização do Trabalho (etapas do processo de atendimento, horários, tempo 

de atendimento, pausas entre sessões, cooperação, equipe de trabalho, 

quantidade de pacientes por sessão) 

• Deslocamentos 

• Posturas 

• Como transportam os pacientes 

• Variabilidades  

• Regulações 

• Manobras de autocuidado 

• Supervisão dos professores e preceptores 
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APÊNDICE B – PLANO DE OBSERVAÇÃO DOCUMENTAL 

 

• Dados detalhados sobre o histórico do Departamento de Fisioterapia;  

• Descrição da estrutura física;  

• Corpo docente: lista das áreas de especialização;  

• Estrutura curricular do curso de Fisioterapia;  

• Ementa das disciplinas;  

• Presença de tópicos relacionados à saúde ocupacional, saúde do trabalhador, 

prevenção de LER/DORT, Ergonomia nas disciplinas. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DINÂMICO DE AÇÃO CONVERSACIONAL COM 

OS ALUNOS 

 

Nome / sexo: 

Data:      Hora: 

Idade: 

Peso:     Altura:     

Tempo no curso:  

Semestre do curso: 

Setor (es) em que presta atendimento: 

Especialidade do estágio: 

• Escolha da profissão (1º opção ou acidente de percurso); 

• Processo de aprendizagem; 

o Existe alguma disciplina sobre saúde ocupacional ou saúde do 

trabalhador ou Ergonomia? 

o O que você entende por Saúde do Trabalhador? 

o O que você entende por Ergonomia? 

o Treinamento de autocuidado antes de iniciar o estágio. 

• Você recebe orientação ou feedback do professor antes, durante ou após sua 

conduta? De que tipo? 

• Você já recebeu alguma chamada de atenção do(a)professor(a) por expor seu 

corpo a um constrangimento biomecânico? 

• Manobras de autocuidado; 

• Quantas horas compõem a sua jornada diária de estágio; 

• Quantos pacientes atende por dia; 

• Atendimento em equipe; 

• Fale sobre os mobiliários e suas ferramentas de trabalho [se são facilitadores do 

trabalho, se geram algum impacto na saúde, segurança e conforto; se tem alguma 

queixa; alguma sugestão de melhoria]  

• Sente dor, tensão muscular e fadiga no corpo? Como lida com isso? 

• Possui algum diagnóstico de LER/DORT?  Quando se deu isso? Como você 

tratou ou está tratando isso? Tem relação com seu curso?  

• Você segue/adota ou recebe alguma conduta de prevenção de LER/DORT; 

• O que você tem a dizer sobre o processo ensino aprendizagem e do sistema de 

avaliação acadêmica nesse estágio; tem alguma sugestão de melhorias? 

• Costuma fazer algum tipo de alongamento antes, durante e/ou depois do 

atendimento; 

• Prática de atividade física e a frequência.  
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• Possui outra ocupação além de estagiário? 

• Faz atividade de extensão e/ou pesquisa? Quantas horas por semana? 

• Você já passou por quais estágios? 

• Qual estágio considera com mais carga de trabalho? 

• Diferença entre a disciplina aplicada e estágio. Qual gera mais tensão física e 

psicológica? Por quê? 

• Você sempre consegue terminar o atendimento no tempo pré-estabeleicido? O 

que você faz para conseguir concluir o atendimento dentro desse tempo? 

• Como você enxerga seu esforço físico no atendimento? Explique as razões e 

como você lida com isso? 

• O que você considera de difícil/complexo no processo de atendimento? Como 

você lida com isso? 

• O que você acha da supervisão do professor? Quais conteúdos fazem parte da 

supervisão? 

• Quais aspectos você acha interessante ser acrescido na supervisão? 

• Durante a supervisão do atendimento você percebe se há preocupação quanto a 

prevenção de LER/DORT (autocuidado e cuidados externos)? 

• Você acha que o estudante de Fisioterapia tem risco de desenvolver 

LER/DORT? Por que? O que você sugere para prevenir isso? 

• Você acha que o fisioterapeuta tem risco de desenvolver LER/DORT? Por que? 

O que você sugere para prevenir isso? 

• Por que o profissional que tem conhecimento sobre prevenção em LER/DORT 

desenvolve a mesma lesão em si? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DINÂMICO DE CONVERSA-AÇÃO COM A 

COORDENAÇÃO E CHEFIA 

• Histórico do Departamento de Fisioterapia. 

• Descrição da estrutura física. 

• O curso conta com quais complexos hospitalares? 

• Constituição do corpo docente do departamento de fisioterapia  

o Número de professores, áreas de especialização;  

o Docentes efetivos 

o Por titulação (doutores, mestres, especialistas) 

o Regime de trabalho (dedicação exclusiva ou parcial) 

o Docentes substitutos 

• Estrutura curricular do curso de Fisioterapia;  

• Presença de tópicos relacionados à saúde ocupacional nas disciplinas. 

• Carga horária máxima que o curso oferece, carga horária obrigatória, carga 

horária optativa, semestres letivos.  

• Forma de ingresso. Quantas vagas são oferecidas? 

• Número total de alunos 

• Número total de alunos regularmente matriculados 

• Existe alguma pesquisa realizada pelo departamento de fisioterapia que envolva 

LER/DORT ou ergonomia. 

• Existe alguma atividade de extensão realizada pelo departamento de fisioterapia 

que envolva LER/DORT ou ergonomia. 

• Quais disciplinas que trazem no plano de aula assuntos como Ergonomia, Saúde 

do trabalhador? 

• Sobre a disciplina saúde do trabalhador 

o Existe demanda? 

o Todo semestre é ofertada? 

o Qual a titulação do professor titular da disciplina? 

o Por que ela é optativa? 

o Qual conhecimento se espera do aluno sobre saúde do trabalhador? 

o Qual conhecimento se espera do aluno sobre ergonomia? 

• Os estudantes nos estágios supervisionados são monitorados quanto a sua saúde? 

• Qual a diferença entre professor e preceptor no estágio? 

• Quantos professores/preceptores por aluno no estágio? 

• Por que mudando o PPC? Quais são as maiores mudanças? Qual a perspectiva 

sobre a disciplina de Saúde do Trabalhador? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DINÂMICO DE CONVERSA-AÇÃO COM OS 

PROFESSORES E PRECEPTORES DO ESTÁGIO 

 

• Existem critérios para estabelecer qual aluno atenderá determinado paciente? Se 

sim, quais? 

• Como é feito a supervisão dos alunos?  

• Quais conteúdos fazem parte da supervisão? Quantos alunos o professor deve 

supervisionar? 

• Durante o atendimento do aluno você costuma dar orientação ou corrigi-los em 

relação a postura? 

• Os alunos em Neurologia atendem em dupla? Por quê? 

• São feitos feedbacks aos alunos sobre suas condutas? Com que frequência? 

• Durante a gestão da aula há preocupação quanto ao autocuidado? 

• Por que no estágio de CPV há prova teórico?  

• Na revisão antes de iniciar o estágio são dadas que conteúdo? 

• Existe algum procedimento prescrito nos estágios? 

• Nos estágios os alunos possuem alguma pausa para descanso depois de um 

atendimento? 

• Quando um aluno falta no estágio, o que faz para cobrir seu atendimento? 
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APÊNDICE F – DIÁRIO DE ATIVIDADES 

DIÁRIO DE CAMPO 

DATA HORÁRIO LOCAL/ESTÁGIO ATIVIDADE REALIZADA 

 

 

20/06/2017 

8:00 – 11:30 

 

 

13:00 – 16:30 

Departamento de 

Fisioterapia/GOP 

 

HUOL/Locomotor 

Primeiro contato pessoal com o professor do 

estágio de GOP e os alunos. Observação da 

atividade e entrevistas. 

Primeiro contato pessoal com a professora do 

estágio de Locomotor e os alunos do HUOL. 

Observação da atividade. 

21/06/2017 13:00 – 16:30 HUOL/Locomotor Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas. 

22/06/2017 8:00 – 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Primeiro contato pessoal com as professoras 

do estágio de Atenção Básica e os alunos 

desse estágio. Observação da atividade, 

entrevistas. 

 

23/08/2017 

08:00 – 11:00 

 

13:00 – 16:00 

 

USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

HUOL/Locomotor 

Observação da atividade. 

 

Observação da atividade. 

 

04/09/2017 13:00 – 16:00 HUOL/Locomotor Observação da atividade. 

05/09/2017 08:30 – 11:00 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Observação da atividade. 

27 a 

30/09/2017 

Participação e apresentação de trabalho no Congresso da Associação Brasileira de Ensino em 

Fisioterapia (ABENFISIO) em João Pessoa. 

04/10/2017 8:00 - 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Observação da atividade. 

05/10/2017 8:00 - 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Aula cancelada. 

10/10/2017 13:00 – 16:00 HUOL/Locomotor Entrevista com duas alunas. 

11/10/2017 8:00 - 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas. 

23 a 

26/10/2017 

Participação na Organização do VI Sem Desastres  
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01/11/2017 8:00 - 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Observação da atividade, entrevistas. 

14/11/2017 8:00 - 11:30 USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas. 

20 a 

23/11/2017 

Participação na Organização do VI Ergonodia 

28/11/2017 7:00 – 11:30 

 

13:00 – 16:00 

CPV - UTI – HUOL 

 

HUOL/Locomotor 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários. 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas. 

29/11/2017 6:40 – 12:00 

 

 

13:00 – 16:00 

CPV - UTI – HUOL; 

USF – Mãe Luiza/ Atenção 

Básica; 

HUOL/Locomotor 

 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários e entrevistas.  

30/11/2017 8:00h – 11:30 

13:00 – 16:00 

HUOL/ CPV; 

HUOL/Locomotor 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas. 

04/12/2017 8:00  CRI/ GOP  Não houve aula, devido a Instituição ter sido 

dedetizada. 

05/12/2017 7:00h – 11:30 

 

13:00 – 16:30 

HUOL/ CPV; 

 

HUOL/Locomotor 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas com os alunos e 

professora. 

06/12/2017 8:00 – 11:30 

 

13:00 – 16:30 

CRI/ GOP; 

 

HUOL-enfermaria/Locomotor 

Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas com os alunos e 

professora. 

07/12/2017 9:00 – 11:00 Departamento de 

Fisioterapia/Atenção básica 

Encerramento da disciplina. 

08/12/2017 8:00 – 11:30 CRI/ GOP Observação da atividade, aplicação dos 

questionários, entrevistas com os alunos 

11/12/2017 9:30 – 10:30 

12:30 – 13:00 

Departamento de Fisioterapia; 

HUOL/Locomotor 

Entrevista com as professoras dos estágios. 

 

12/12/2017 16:20h -17:30h Departamento de Fisioterapia Entrevista com a coordenadora 

18/12/2017 8:00 – 8:40 Departamento de Fisioterapia Entrevista com um professor. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO NÓRDICO DOS SINTOMAS MÚSCULO-

ESQUELÉTICOS 

 

QUESTIONÁRIO NÓRDICO DOS SINTOMAS MÚSCULO-

ESQUELÉTICOS 
 

Nome:__________________________________ 
 

Marque apenas um (X) na resposta apropriada.  A resposta “Não” indica 
conforto, saúde. A resposta “Sim” indica incômodos, desconfortos, dores nessa 

parte do corpo. 

 Você teve algum 
problema nos últimos 
7 dias? 

Você teve algum 
problema nos últimos 
12 meses? 

Você teve que faltar algum dia de 
estágio nos últimos 12 meses 
devido ao problema? 

1 Pescoço 1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 

2 Ombros 1 □ Não 
2 □ Sim, ombro direito 
3 □ Sim, ombro 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não 
2 □ Sim, ombro direito 
3 □ Sim, ombro 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não        2 □ Sim 

3 Cotovelos 1 □ Não 
2 □ Sim, cotovelo 
direito 
3 □ Sim, cotovelo 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não 
2 □ Sim, cotovelo direito 
3 □ Sim, cotovelo 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não        2 □ Sim 

4 Punhos e 
mãos 

1 □ Não 
2 □ Sim, punho/mão 
direita 
3 □ Sim, punho/mão 
esquerda 
4 □ Sim, ambos/ 

1 □ Não 
2 □ Sim, punho/mão 
direita 
3 □ Sim, punho/mão 
esquerda 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não        2 □ Sim 

5 Coluna 
dorsal 

1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 

6 Coluna 
lombar 

1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 

7 Quadril ou 
coxas 

1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 1 □ Não        2 □ Sim 

8 Joelhos 1 □ Não 
2 □ Sim, joelho direito 
3 □ Sim, joelho 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não 
2 □ Sim, joelho direito 
3 □ Sim, joelho esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não        2 □ Sim 

9 Tornozelos 
ou pés 

1 □ Não 
2 □ Sim, 
tornozelos/pés direito 
3 □ Sim, 
tornozelos/pés 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não 
2 □ Sim, tornozelos/pés 
direito 
3 □ Sim, tornozelos/pés 
esquerdo 
4 □ Sim, ambos 

1 □ Não        2 □ Sim 

Fonte: Adaptado de KUORINKA et al. (1987). 
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ANEXO B - DIAGRAMA DE ÁREAS DOLOROSAS ADAPTADO 

(CORLETT E MANENICA, 1980) 

 

Nome:______________________________________________________ 

Momento da avaliação: Antes /Durante/ Depois 

Marque os locais e o nível de dor/desconforto nas partes em que você 

percebe neste momento (graduando de 0 a 10 conforme indica o quadro). 

ÁREA/INTENSIDADE AUSENTE PERCEPTÍVEL MODERADA SEVERA  INSUPORTÁVEL 

1 – Pescoço/cervical 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

2 – Costas superior  0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

3 – Costas médio 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

4 – Costas inferior 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

5 – Bacia 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

6 – Ombro Esquerdo. 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

7 – Ombro Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

8 – Braço Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

9 – Braço Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

10 –  Cotovelo Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

11 – Cotovelo Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

12 – Antebraço Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

13 – Antebraço Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

14 – Punho Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

15 – Punho Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

16 – Mão Esquerda 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

17 – Mão Direita 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

18 – Coxa Esquerda 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

19 – Coxa Direita 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

20 – Joelho Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

21 – Joelho Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

22 – Perna Esquerda 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

23 – Perna Direita 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

24 – Tornozelo Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

25 – Tornozelo Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

26 – Pé Esquerdo 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

27 – Pé Direito 0 1    2    3 4    5    6 7    8 9    10 

Fonte: Adaptado de CORLETT e MANENICA (1980). 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO BIPOLAR DE AVALIAÇÃO DA FADIGA 

(COUTO, 1996, ADAPTADO) 

Aluno (a):      Idade:  Peso:   Altura: 

Estágio:     Período:   

Data:     Hora:  Momento da AV: Antes Durante Depois 

Este método possibilita avaliar a sensação subjetiva da fadiga respondendo a um 

questionário bipolar que contém uma sequência de pares de adjetivos, onde, você deve 

responder referindo-se à sensação nesse instante de trabalho. Este questionário é 

constituído de 13 perguntas com dois extremos em cada pergunta, onde no seu conteúdo 

mais simplório estão os números de 0 a 10, onde 0 é a ausência de fadiga e 10 a fadiga 

máxima. Nesse exato momento, qual a sua sensação de fadiga? 

Fonte: Adaptado de COUTO (1996). 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Descansado            Cansado 

Boa concentração                       Dificuldade de concentrar 

Calmo                       Nervoso 

Produtividade normal                       
Produtividade 
comprometida 

Ausência de dor nos músculos 
do pescoço e ombros                       

Dor nos músculos do 
pescoço e ombros 

Ausência de dor na região 
dorsal                       Dor na região dorsal 

Ausência de dor na região 
lombar                       Dor na região lombar 

Ausência de dor nas coxas                       Dor nas coxas 

Ausência de dor nas pernas                       Dor nas pernas 

Ausência de dor nos pés                       Dor nos pés 

Ausência de dor de cabeça                       Dor de cabeça 

Ausência de dor no braço, no 
punho ou na mão do lado 
direito                       

Dor no braço, no punho ou 
na mão do lado direito 

Ausência de dor no braço, no 
punho ou na mão do lado 
esquerdo                       

Dor no braço, no punho ou 
na mão do lado esquerdo 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ERGONOMIA – GREPE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Análise Ergonômica da formação dos 

estudantes universitários de Fisioterapia: uma proposta de prevenção de LER/DORT, que tem 

como pesquisadora responsável Tathyanna Kelly de Macêdo Furtado. 

Esta pesquisa pretende elaborar diretrizes para prevenir os DORTs nos estudantes 

universitários de fisioterapia que cursam as disciplinas práticas e realizam estágio. O motivo que 

nos leva a fazer este estudo especificamente em estudantes de fisioterapia é o fato que essa 

categoria está inserida numa série de fatores de riscos ergonômicos para o desenvolvimento de 

DORT o qual é responsável pelo adoecimento e afastamento de muitos profissionais.   

Caso você decida participar, você deverá responder três questionários com duração média 

de 15 minutos ao total, sendo eles: ao Questionário Nórdico, o qual possui questões relativas a 

dores musculoesqueléticas referente aos últimos 7 dias e aos últimos 12 meses, ao Diagrama de 

áreas Dolorosas relativas a dores musculoesqueléticas sentidas no momento da avaliação e ao 

Questionário Bipolar da Fadiga, esse método possibilita avaliar a sensação subjetiva da fadiga 

respondendo a um questionário bipolar que contém uma sequência de pares de adjetivos no 

instante da avaliação, além de uma entrevista, que será gravada se assim você permitir, e que tem 

a duração aproximada de 25 minutos.   

Durante a realização da aplicação dos questionários, entrevista e observação da atividade 

de campo a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto ao responder 

ao questionário e entrevista que será minimizado pela confidencialidade dos dados e você terá 

como benefício um maior conhecimento sobre a relação de LER/DORT e o estudante de 

Fisioterapia.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada por Tathyanna Kelly de Macêdo Furtado.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

mestranda Tathyanna Kelly de Macêdo Furtado pelo número (84) 994181838 ou contatando o 

prof. Dr. Ricardo José Matos de Carvalho via e-mail ergonomia.grepe@gmail.com.  

__________________ (rubrica do Participante)   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

          1 / 2 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Tathyanna Kelly de Macêdo Furtado. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Análise 

Ergonômica da formação dos estudantes universitários de Fisioterapia: uma proposta de 

prevenção de LER/DORT”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ____/______/______. 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Análise Ergonômica da formação dos 

estudantes universitários de Fisioterapia: uma proposta de prevenção de LER/DORT”, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal ____/_____/______. 

Assinatura do pesquisador responsável        

2/ 2 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 


