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Introdução: A ética é fundamental para o fisioterapeuta, assim como qualquer outro 

profissional da área da saúde, independente da área da atuação desse profissional, sendo ela 

na clínica, pesquisa ou docência [1]. Além de um elemento crucial na tomada de decisão, o 

principio ético / bioético é um dos objetivos desejável no perfil do egresso do curso de 

Fisioterapia, segundo as diretrizes curriculares, sendo assim um objetivo indispensável na 

graduação em fisioterapia [1, 2]. A formação ética parte, inicialmente, do ensino na graduação 

seja por uma disciplina com essa denominação ou sendo implementada em disciplinas 

especificas. Nesse contexto ressaltasse a importância do docente para o ensino em ética, pois 

o mesmo será a referência dos discentes, o qual apresentara o conteúdo, portanto precisa estar 

atualizado e em formação continuada [3, 4, 5]. A postura ética é fundamental, pois, durante 

sua vida profissional o fisioterapeuta passar por diversas situações / dilemas que vão 

necessitar desse principio ético, como por exemplo, viés em pesquisas e terminalidade da vida 

[3]. Com o progresso e desenvolvimento da fisioterapia, que no ano de 2019 completa 

cinquenta (50) anos de regulamentação no Brasil, juntamente com as mudanças e avanços da 

educação e suas metodologias na área da saúde, os dilemas éticos apresentam maior presença 

no cotidiano do fisioterapeuta a cada dia, assim, reafirmando a necessidade de capacitar os 

futuros fisioterapeutas para tomada de decisões éticas, de modo que discentes responderam 

um questionário sobre dilemas éticos, os resultados encontrados, foram que alunos que 

possuem a disciplina de ética tiveram resultados significantemente melhores que discentes 

que não possuem a disciplina de ética em suas grades curriculares [4]. Durante o ensino da 

ética destaca-se a apresentação das resoluções Coffito / Crefito, dentre as que devem constar 

no plano de ensino, principalmente, a Resolução nº 424, de 08 de julho de 2013, a qual se 

refere ao estabelecimento do Código de Ética e Deontologia de fisioterapia e Terapeutas 

Ocupacionais. Dispondo de onze (11) capítulos e cinquenta e sete (57) artigos. O artigo 1º do 

código dispõem das disposições preliminares, trata dos deveres dos profissionais de 

fisioterapia no que corresponde ao controle ético do exercício da profissão, sendo assim o 

documento de referência de ética em fisioterapia. Esse atual Código de Ética, substitui a 

Resolução Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO nº 10 de 3 julho de 

1978, o qual foi o primeiro código de ética destinado para os profissionais de fisioterapia [1, 

2, 3]. Vale ressaltar que além do conhecimento incondicional do Código de Ética, a disciplina 

de ética tem que centrar no preparo dos discentes de fisioterapia para a tomada de decisões 

éticas [4], priorizando a construção do sujeito ético, o qual complementa os conhecimentos 

técnicos e científicos dos fisioterapeutas [5]. Objetivos: Identificar as contribuições do ensino 

da ética durante o curso de graduação em fisioterapia Métodos: Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura sobre as contribuições do ensino da ética na graduação em 

fisioterapia. A pesquisa iniciou-se com a criação da pergunta norteadora, estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados na literatura, avaliação dos mesmos, 

observando se o conteúdo condiz com a pesquisa. A pesquisa foi realizada nas bases de dados 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online), tendo 

como critério de inclusão, artigos publicados no período de 2015 a 2019, escrito em língua 
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portuguesa e que estejam disponíveis gratuitamente e na integra. Foram excluídos da 

pesquisa, dissertações e teses, artigos no idioma inglês e espanhol, publicado fora do período 

estabelecido nesse estudo e artigos que não estivessem relacionados com a temática do 

estudo. Os descritores utilizados foram ética, bioética e fisioterapia, termos utilizados em 

língua portuguesa, utilizou-se também o operador booleano “and”. A leitura dos estudos 

iniciou-se pelo tema e posteriormente pela leitura integral dos mesmos. Resultados e 

Discussão: Foram encontrados duzentos de oitenta e cinco artigos (285). Após, inicialmente, 

a utilização dos critérios de inclusão e critérios de exclusão, leitura completa dos textos e 

retira das duplicações de artigos, foram selecionados três (3) artigos, para ser incluídos nesse 

estudo de revisão. Um dos estudos considera que as instituições de ensino, possuem papéis 

fundamentais na estimulação e capacitação de futuros fisioterapeutas preparados para o 

exercício ético da profissão, considerando nessa formação a bioética do cuidado, dignidade e 

humanização de pacientes em fase terminal, capacitando os futuros fisioterapeutas para 

enfrentar eticamente esses conflitos [3]. Outro estudo avaliou, por meio de um questionário, 

aspecto como interesse e conhecimento de docentes sobre ética em fisioterapia, identificou-se 

que há necessidade do ensino em ética durante todos os anos da graduação em fisioterapia, 

também a falta de conhecimento em algumas perguntas relacionadas a resoluções do Coffito / 

Crefito, foi concluído que há necessidade de aprofundamento no conhecimento e estimular a 

reflexão ética, com o propósito de crescimento próprio do docente e da formação de seus 

discentes, sendo assim, benéfico para ambos [1]. Por fim, em um estudo descritivo e 

qualitativo, sobre fundamentos éticos na tomada de decisão de discentes de fisioterapia, 

destaca que a bioética é relevante para fornecer instrumentos com intuito de aprimorar as 

competências éticas e morais dos futuros fisioterapeutas frente a conflitos presentes no 

cotidiano do cuidado / reabilitação fisioterapêutica, proporcionando assim confiabilidade 

nesses futuros profissionais dianteira a decisões éticas [2]. Conclusão/Considerações Finais: 

Identificou-se reduzida, carência de estudos sobre o ensino da temática ética, bioética e moral 

em fisioterapia, lacuna identificada, principalmente, na literatura atual. Conclui- se que o 

ensino da ética em fisioterapia é fundamental na graduação, de modo que revitaliza e fortalece 

a atenção à saúde, proporcionando aos discentes reflexões sobre o posicionamento ético em 

diversas situações, em todas as áreas de atuação, pratica (ambulatorial e domiciliar), pesquisa 

e / ou docência, abordando temáticas pessoais, sociais, humanização e interprofissional, por 

exemplo. Formando fisioterapeutas com postura ética e profissional, capazes de escolher a 

melhor decisão. Assim a disciplina de ética deve ser ofertada na grade curricular do curso de 

graduação em fisioterapia, possuindo baseamento científico para o mesmo. Mas, destaca-se a 

necessidade de novos estudos sobre o ensino da ética durante a graduação em fisioterapia, 

assim como a ética em outros aspectos e áreas da fisioterapia, pois, essa temática é um âmbito 

pouco pesquisado e que possui grande potencial para comunidade científica. 

 

Descritores: Ensino, Ética, Fisioterapia. 

 

Referências: 
 

1 – Magalhães AB, Pereira, MNS, Nascimento BNP, Lima MDS, Gimenes RO, Teixeira RC; 

Percepção, interesse e conhecimento de docentes de fisioterapia sobre a ética na 

profissão. Rev Bioét. 2016; 24(2):322-31. 

2 – Ladeira TL, Silva Junior AG, Koifman L. Ethical foundations of decision-making in 

physical therapy students. Interface (Botucatu). 2017; 21(62):675-85. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

3 – Silva LFA, Lima MG, Seidl EMF; Conflitos bioéticos: atendimento fisioterapêutico 

domiciliar a pacientes em condição de terminalidade. Rev Bioét. 2017; 25(1):148-57. 

4 – Alves FD, Bigongiari A, Mochizuki L, Hossne WS, Almeida M. Bioethical education in 

physical therapy undergraduate course. Fisioter Pesq. 2008; 15(2):149-56. 

5 – Machado D, Carvalho M, Machado B, Pacheco F. Physical therapist ethical formation. 

Fisioter Mov. 2007; 20(3):101-05. 

 


