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Introdução: O ensino das ações envolvidas na relação e comunicação
fisioterapeuta-paciente é introduzido aos poucos no ensino acadêmico, revelando uma
propensão contemporânea para práticas terapêuticas focadas atualmente na
pessoa/paciente. Logo, o desenvolvimento das habilidades profissionais elencadas
abaixo se revela fundamental.
As habilidades profissionais envolvidas na relação fisioterapeuta-paciente são
conteúdos normalmente ensinados nas disciplinas de graduação sob forma de
orientações, todavia, geralmente não são instruídos de forma sistematizada.
A prática dessas habilidades estimula o acadêmico a superar seus medos e incertezas,
proporcionando confiabilidade e segurança clínica no desenvolvimento de uma
conduta terapêutica adequada e persuasiva.
 Objetivo: O presente estudo elegeu como objetivo identificar a influência e a
aplicabilidade de um programa de capacitação para o desenvolvimento de habilidades
profissionais na RFP, através da assistência fisioterapêutica em massoterapia.
Metodologia: Participaram da pesquisa 12 discentes do curso de Fisioterapia do
UnilesteMG, que foram submetidos a um programa de capacitação composto por 21
habilidades profissionais envolvidas na RFP através da assistência fisioterapêutica em
massoterapia. Antes e após o programa, foi respondido um roteiro de entrevista acerca
dessas habilidades.
Ao final do programa de ensino, antes de responder ao roteiro de entrevista final, os
participantes prestaram assistência fisioterapêutica em massoterapia, envolvendo as
habilidades profissionais a indivíduos convidados, oportunizando, assim, o
desenvolvimento da prática dos discentes.
Essa pesquisa submeteu-se ao crivo do Comitê de Ética em Pesquisa do UnilesteMG.
 Resultados: O programa de ensino proposto propiciou aos discentes uma reflexão
acerca das implicações das habilidades profissionais no desenvolvimento de melhores
práticas e de intervenções mais eficazes e satisfatórias.
Ao responder o roteiro de entrevista inicial 92% (n = 11) da amostra considerava
relevante o treinamento das habilidades profissionais para essa questão. Após a
aplicação do programa de ensino 100% (n = 12) considerou relevante estes
conhecimentos durante a prática.
O autocuidado físico do fisioterapeuta foi a habilidade que os discentes apresentaram
menor domínio. Esse resultado justifica-se por, além de serem instruídos sobre as
técnicas adequadas para a realização do autocuidado físico, o conhecimento de
biomecânica e cinesiologia – disciplina já cursada e que encontra-se em curso,
respectivamente – é considerado necessário.
As demais habilidades envolvidas na RFP apresentaram maior adesão na prática dos
discentes após o desenvolvimento do programa. Confirmando achados na literatura, o
resultado descreve a qualidade de “bons” fisioterapeutas ligada à capacidade de
comunicação, organização, comportamento profissional e características de serviços
prestados.
 Conclusão: Os resultados alcançados com o programa apresentado demonstraram ser
benéficos e preponderantes para a prática dos indivíduos. Percebe-se então que mesmo
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com o ensino das habilidades profissionais envolvidas na RFP introduzidos e
discutidos gradualmente no ensino acadêmico é pertinente a sistematização desse
ensino.
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