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PERFIL PSICOLÓGICO 

FISIOTERAPEUTA 
 

 
1. Para efeito de aferição dos requisitos psicológicos serão consideradas as características: 

a) Impeditiva: ansiedade alta, depressão alta, vulnerabilidade alta, impulsividade alta, descontrole 
emocional alto e passividade alta.  

b) Prejudicial: Atenção baixa, autodisciplina baixa, ordem baixa, senso de dever baixa, 
sensibilidade baixa. 

c) Indesejável: Empenho baixo, ponderação baixa, assertividade baixa, comunicação baixa, 
acolhimento baixo, pró-sociabilidade baixa, competência baixa, amabilidade baixa. 

 
2. Perfil Psicológico do Fisioterapeuta 

2.1. Ansiedade: alteração fisiológica frente a estimulo originando agitação emocional e preparando a 
pessoa para evitar a ameaça ou amenizar sua consequência. Assim, a ansiedade está 
relacionada à sensação de apreensão, de medo, de tensão e de extrema preocupação. A 
ansiedade dentro dos padrões normais é uma resposta aos eventos estressores. No entanto, um 
alto nível de Ansiedade poderá afetar negativamente o Fisioterapeuta no exercício das suas 
obrigações profissionais; 

2.2. Depressão: perda ou redução do potencial de energia com diminuição da atividade física e 
psíquica, deixando a pessoa inábil para lidar com dificuldades ou com pequenas situações 
negativas. O Fisioterapeuta necessita de energia física e psicológica para planejar; para 
executar; para acompanhar; para orientar com exercícios, para avaliar o tratamento proposto e 
para executar as demais atribuições do cargo. Logo, um alto nível de Depressão indica 
predisposição ao desânimo, que poderá dificultar suas práticas diárias; 

2.3. Vulnerabilidade: refere-se à suscetibilidade ao estresse, às agressões psicológicas e ao 
sofrimento emocional em decorrência da sua percepção de como o outro o aceita. Um alto nível 
de Vulnerabilidade, provavelmente, interferirá desfavoravelmente no exercício profissional do 
Fisioterapeuta ao realizar diagnósticos do estado de saúde dos pacientes, e em outras 
responsabilidades da função; 

2.4. Impulsividade: inabilidade em controlar anseios e ímpetos. Um alto nível de Impulsividade 
talvez dificulte a efetividade dos serviços prestados pelo Fisioterapeuta resultando em 
intervenções desfavoráveis e comprometendo a efetividade do seu trabalho; 

2.5. Descontrole emocional: dificuldade em controlar as emoções e em manter o equilíbrio diante 
de situações adversas, na qual apresenta grandes variações de humor e um baixo nível de 
tolerância a frustrações. Diante de algum estímulo negativo ou desconforto psicológico, caso o 
Fisioterapeuta apresente um alto nível de Descontrole Emocional, poderá comprometer as 
práticas laborativas e o seu relacionamento interpessoal; 

2.6. Passividade: dificuldade para iniciar ou concluir tarefas, mesmo que essas sejam simples, e 
para manter a motivação em afazeres longos ou difíceis. Um alto nível de Passividade, 
provavelmente, interferirá negativamente nas práticas do Fisioterapeuta em razão da 
procrastinação. Dessa forma, posicionando-se passivamente, possivelmente, não obterá os 
resultados esperados ao estimular a cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor (MNPM) 
normal; ao planejar e ao executar tratamentos de afecções; ao controlar o registro de dados para 
elaborar boletins estatísticos, nessas e nas demais obrigatoriedades da função; 

2.7. Atenção: capacidade em focalizar, selecionar e manter a atenção em estímulos alvo, dentre os 
vários estímulos disponíveis, enquanto estiver desenvolvendo a atividade. A Atenção abaixo da 
média geral poderá prejudicar o Fisioterapeuta ao controlar o registro de dados; na eficácia dos 
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tratamentos realizados; na elaboração de boletins estatísticos, bem como em outras tarefas 
correlatas; 

2.8. Autodisciplina: representa a habilidade em começar tarefas e conduzi-las até o fim, 
independentemente do tédio, do fastio ou das outras distrações. A Autodisciplina, 
provavelmente auxiliará o Fisioterapeuta a executar suas funções e a alcançar os objetivos 
propostos, ao coordenar e acompanhar programas; ao supervisionar; ao avaliar atividades; ao 
orientar os envolvidos nas tarefas propostas e quando desenvolver outras responsabilidades da 
função. 

2.9. Ordem: caracteriza atitudes de organização, de planejamento, de preparação e de metodismo. A 
Ordem direcionará o Fisioterapeuta ao fazer diagnósticos do estado de saúde de doentes e 
acidentados; ao reeducar postura de pacientes; ao aplicar procedimentos de habilitação pós-
cirúrgico; ao acompanhar tratamentos oncológicos intensivistas, dermatofuncional, 
cardiopulmonar, urológicos, pré e pós-parto, fisioterapia respiratória e motora, e às demais ações 
da sua competência. 

2.10. Senso do dever: relacionado ao cumprimento das obrigações sociais, morais, éticas e 
funcionais. O Senso de Dever contribuirá favoravelmente em todas as práticas do 
Fisioterapeuta, entre elas: orientar familiar e/ou responsável sobre os cuidados aos pacientes 
acamados ou com mobilidade reduzida; na participação de equipes interdisciplinares e 
profissionais; nas discussões de casos, nas reuniões administrativas e nas demais atribuições do 
cargo; 

2.11. Empenho: dedicação e planejamento das ações para a realização de alguma atividade com 
cuidado e responsabilidade. O Fisioterapeuta ao avaliar as funções: percepto cognitivas, neuro 
psicomotor, neuro-musculo-esqueletica e físico-funcional e realizar outras atividades de sua 
competência, se apresentar um baixo nível de Empenho poderá não obter os resultados 
esperados; 

2.12. Ponderação: caracteriza a tendência de pensar e deliberar cuidadosamente antes de agir. 
Diante de situações conflitantes, caso o Fisioterapeuta apresente um baixo nível de 
Ponderação, possivelmente favorecerá decisões ineficientes ou comportamentos inadequados, 
com prováveis consequências negativas dos seus procedimentos; 

2.13. Assertividade: relacionada à dominância, à liderança e à independência. O Fisioterapeuta 
posicionando-se profissionalmente com Assertividade, transmitirá confiança e determinação ao 
controlar informações, instrumentos e equipamentos; ao supervisionar; ao avaliar; ao orientar; ao 
coordenar e ao acompanhar programas para o desenvolvimento do educando e outros.  Bem 
como, na realização das demais atividades do cargo, possibilitando assim, alcançar os objetivos 
propostos diante de situações comuns ou excepcionais;  

2.14. Comunicação: facilidade para iniciar conversas, para expressar opiniões e para falar em 
público. Um nível de Comunicação abaixo da média geral poderá interferir negativamente nas 
ações do Fisioterapeuta ao atender amputados; ao orientar a prática de exercícios corretivos; ao 
ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária, nas práticas de 
trabalho e na vida de lazer; nos exercícios físicos de preparação, de condicionamento pré e pós-
parto e nos demais procedimentos da sua função; 

2.15. Sensibilidade: evidencia atitudes de empatia, de compaixão e de preocupação pelo lado 
humano das políticas sociais. A Sensibilidade dentro dos padrões normais possibilitará ao 
Fisioterapeuta maior percepção do ambiente terapêutico ao traçar planos, ao executar atividades 
de prevenção, habilitação e reabilitação, bem como favorece a aplicabilidade dos serviços 
prestados e a maior integração dos envolvidos no processo de trabalho; 

2.16. Acolhimento: amparar, confortar e ouvir. O Acolhimento aproximará o Fisioterapeuta aos 
usuários dos serviços, sejam: nas práticas de relaxamento, de exercícios, de jogos; de 
orientação técnica e treino dos pacientes portadores de problemas neuropsíquicos, ou na 
execução das demais atividades de sua competência, prestando um atendimento humanizado e 
de qualidade; 
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2.17. Pró-sociabilidade: comportamentos e/ou ações voluntárias do indivíduo que visam 
consequências positivas, tendo como motivação básica beneficiar o outro sem influências ou 
pressões externas. A Pró-sociabilidade provavelmente auxiliará o Fisioterapeuta ao planejar, ao 
executar acompanhar, ao orientar com exercícios, ao avaliar o tratamento especifico dos 
pacientes e nos demais assuntos relativos as suas atribuições, sem prejuízo a igualdade de 
direitos; 

2.18. Competência: refere-se à percepção da pessoa quanto a sua capacidade, sensibilidade, 
prudência e efetividade. O Fisioterapeuta fundamentar-se-á na sua Competência ao participar 
de reuniões de equipes interdisciplinares, multiprofissionais e administrativas; diagnosticar e 
prognosticar situações de risco a saúde e nas demais ações do cotidiano; 

2.19. Amabilidade: define-se pelo quão agradável o indivíduo busca ser para o outro, observando 
suas opiniões e importando-se com suas necessidades. A Amabilidade potencializará 
positivamente o trabalho do Fisioterapeuta no que se refere ao relacionamento com os pacientes 
e outros profissionais do local de trabalho.  


