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INTRODUÇÃO:
A presente pesquisa revela como a Psicologia pode contribuir na saúde dos trabalhadores, dentre estes o Fisioterapeuta.
Este estudo teve como objetivo, observar o vinculo estabelecido entre fisioterapeuta e paciente, bem como as
conseqüências que essa relação pode acarretar, sejam elas positivas ou negativas, as motivações que levam a esses
profissionais atuarem neste segmento e as suas implicações emocionais decorrentes do mesmo.

METODOLOGIA:
A metodologia utilizada foi com enfoque qualitativo e os métodos utilizados foram, a observação participante, onde pode-se
verificar a rotina dos profissionais fisioterapeutas, bem como a interação destes com os pacientes que foram atendidos no
mesmo período de observação. Também utilizou-se o método de entrevista semi-estruturada, com um roteiro pré-
estabelecido, para que o entrevistado tivesse maior liberdade de relatar sobre suas motivações e limitações, de forma que
pudéssemos ter acesso às questões subjetivas do profissional fisioterapeuta relacionadas ao seu trabalho, fator esse
indispensável ao estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Observamos que, no que diz respeito aos aspectos positivos relacionados ao trabalho dos fisioterapeutas estudados,
destacam-se: a satisfação com o trabalho que realizam bom relacionamento que mantém com seus pacientes e seus
colegas de trabalho, a satisfação de ajudarem as pessoas nas suas dificuldades, a oportunidades de entrar em contato com
situações diferenciadas de patologias, o que impede a monotonia no trabalho. No entanto os movimentos repetitivos, a
baixa remuneração, pouco reconhecimento do seu trabalho, a escassa formação acadêmica para lidar com o emocional e
psíquico trazido pelos pacientes afetam negativamente na saúde destes fisioterapeutas. No entanto possuem grande
satisfação em contribuir para a saúde de seus pacientes e constroem vínculos que fazem com que pacientes permaneçam
anos em tratamento.



CONCLUSÃO:
Concluímos que a psicologia tem muito a contribuir para a saúde do trabalhador, especialmente dos fisioterapeutas que foi
objetivo deste estudo, desde a sua formação acadêmica, até sua atuação como profissional no mercado de trabalho,
fornecendo subsídios para trabalharem com a saúde mental de seus pacientes.
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