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APRESENTAÇÃO

Mais um livro de metodologia científica poderia parecer desnecessário. Afinal,
o método científico é a descrição dos procedimentos realizados para desenvolver
uma pesquisa que visa responder a uma pergunta de investigação. Poder-se-ia
pensar que não importa em que subárea do conhecimento, metodologia científica
é sempre a mesma metodologia. Então, por que reunir tantos profissionais competentes de várias partes do país para escrever um novo livro de metodologia científica se já existem tantos livros no tema?
Observa-se que o movimento da prática clínica baseada em evidências1 das
últimas décadas impulsionou a busca pelo conhecimento científico por pesquisadores, profissionais da assistência, gestores dos serviços de saúde e comunidade
leiga assistida2. Assim, os resultados das pesquisas passaram a ser acompanhados
também fora das universidades, dos institutos de pesquisa e dos eventos científicos. Vivemos na era da ciência aberta3, um movimento que se propõe a orientar
pesquisadores a adotar práticas transparentes para garantir integridade e qualidade às ciências contemporâneas.
Pacientes costumam consultar as bases de dados científicos para se munirem
de informações que os auxiliem na decisão de se submeter ou não a um procedimento terapêutico, segundo suas preferências. Com o exponencial desenvolvimento tecnológico, gestores se apoiam nas evidências para tomadas de decisões de
incorporação ou não de novos procedimentos, equipamentos e recursos. Profissionais da assistência também se sentem estimulados a estar sempre atualizados, oferecendo melhores resultados em um mercado de trabalho bem mais competitivo
do que outrora. Instituições de ensino, pesquisa e extensão precisam formar recursos humanos cada vez mais qualificados e isto, em última análise, significa produzir
conhecimento científico ou pesquisar.
Outro fenômeno, que nas últimas décadas vem impulsionando o desenvolvimento das ciências, é o crescimento do número de publicações relacionado ao
desenvolvimento das ferramentas de comunicação e de informação científica. Ou
seja, uma confluência de fatores vêm impulsionando o desenvolvimento tecnológico e científico como jamais ocorreu antes. Portanto, são muitos os que hoje
podem se beneficiar de um material que auxilie na interpretação do que tem sido
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publicado, distinguindo o que é ou não confiável e relevante, e servindo para o
desenvolvimento de novas pesquisas, cada vez mais qualificadas e transparentes.
Porém, esse desenvolvimento científico e tecnológico influencia todas as áreas do
conhecimento. E por que isso é tão relevante para a fisioterapia?
A fisioterapia foi reconhecida como ciência e profissão independente há bem
pouco tempo. Sua história revela que ainda hoje fisioterapeutas lutam pelo respeito a sua atuação profissional nas equipes de saúde e frente à sociedade em geral4.
Nesse contexto, o conhecimento científico é o melhor caminho para acompanhar
o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, respaldar ações técnicas, realizar
gestões competentes, obter reconhecimento social, garantir segurança e eficácia
nos procedimentos e satisfação dos usuários.
A fisioterapia como ciência tem seu próprio objeto de estudo e sua competência técnica. Transferir a aplicação direta de um método científico usado em medicina e em outras áreas, ainda que da saúde, diretamente para a fisioterapia, não atendia plenamente a essa necessidade. Era, portanto, relevante que se buscasse aplicar
os conteúdos do método científico contemporâneo ao objeto de estudo da fisioterapia, reunindo aspectos específicos que pudessem servir ao seu aperfeiçoamento.
Após sistemáticos debates em eventos científicos e profissionais envolvendo
fisioterapeutas e da identificação de lacunas em disciplinas de metodologia científica, nos níveis de graduação e pós-graduação, organizou-se os conteúdos essenciais
para o desenvolvimento de pesquisas em fisioterapia. Esses conteúdos serão apresentados nos capítulos construídos principalmente por fisioterapeutas, mas também por profissionais de áreas afins que apoiam o desenvolvimento desta profissão
tão relevante para a saúde humana.
O objetivo geral desse livro é ser um material de consulta permanente, atualizado, didático, objetivo e alinhado às diretrizes internacionais de pesquisa, ciência,
desenvolvimento e inovação na área da fisioterapia. Ele deve servir para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que, embora possa ser aplicado a outras áreas
do conhecimento, se propõe a apoiar especificamente profissionais, cientistas,
pesquisadores e acadêmicos dos diferentes níveis universitários nas pesquisas com
foco no aperfeiçoamento da prevenção, da avaliação, do tratamento e da inovação
de recursos e procedimentos de fisioterapia. Não pensamos somente em um manual de receitas sobre métodos científicos, mas em um material que pudesse ajudar
a refletir sobre os procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas em fisioterapia. Idealizou-se um livro que fosse útil para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa em fisioterapia, para além de responder “como” construir o conhecimento;
mas que aprofundasse nas razões de “porquê”, “para quê” e “para quem” servem e
devem servir as pesquisas em fisioterapia.
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Vale ressaltar que o livro não substitui o processo amplo de formação de um
pesquisador. Um pesquisador se forma a partir de um trabalho contínuo que envolve encontros sistemáticos com um orientador experiente, participação em debates
e seminários nos grupos de pesquisa, salas de aula e eventos, domínio do estado
da arte do objeto de estudo, desenvolvimento de habilidades e competências para
o uso de ferramentas metodológicas e estatísticas, organização e cumprimento de
um cronograma de trabalho e, principalmente, de uma pergunta de investigação
cientificamente amadurecida.
Esperamos sinceramente que todos aproveitem esse conteúdo que pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas cada vez mais qualificadas em fisioterapia.
Não uma pesquisa ingênua que pretende gerar respostas e convicções, mas justamente desejamos um amadurecimento científico do fisioterapeuta, tanto do que
atua na academia (aprendiz de cientista) como daquele que atua no mercado de
trabalho (aprendiz de assistencialista). A partir desse olhar, tentamos que o título
expressasse o esforço dos autores de cada capítulo que compreendem que a verdadeira ciência não pode ser construída com base em certezas. O lugar da ciência é
justamente o lugar das perguntas honestas e úteis, um caminho de busca contínua
que nunca chega ao fim, mas ao responder uma dúvida real e simples, se avança,
em um pequeno passo, e se abre uma nova porta.
KATIA NUNES SÁ
Fisioterapeuta, PhD, Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública, Salvador, Bahia, ORCID – 0000-0002-0255-4379.
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Ciência e fisioterapia
Autor: Dirceu Costa*

CAPÍTULO

1

O que você irá ver nesse capítulo:
✓
✓
✓
✓
✓

Introdução — Definições e Terminologias
Conotação de Ciência e Fisioterapia
Histórico de Evolução Científica da Área
Influência da Ciência na Mudança do Perfil Profissional
do Fisioterapeuta
O papel da Pesquisa e da Pós-graduação na evolução
da Fisioterapia

Objetivo
Este capítulo tem o objetivo de apresentar alguns aspectos e etapas históricas
da Ciência na fisioterapia, explorando conotações epistemológicas e conceituais
da ciência e da própria fisioterapia, destacando-se importantes fases que contribuíram para o desenvolvimento dessa área de atuação profissional, com base em
evidências científicas.
Possivelmente, grandes avanços e conquistas da fisioterapia, particularmente da
fisioterapia brasileira, que nem sempre são notadas na contemporaneidade, possivelmente pelas próprias características lentas de uma evolução científica, atualmente são materializadas, consagradas e estabelecidas legalmente e, portanto,
muito tem contribuído para o próprio exercício profissional nessa especialidade
da saúde. Certamente a maioria das conquistas dessa área de atuação profissional
passaram por etapas de muito estudo e pesquisas cuidadosas à luz de métodos
científicos universalmente consagrados e reprodutíveis.
É possível constatar que grande parte dos avanços científicos conquistados pela
fisioterapia brasileira deve-se ao surgimento e atual crescimento dos programas
de pós-graduação stricto sensu, através dos quais evidenciam-se o enriquecimento da massa crítica, inovação tecnológica e do aprimoramento do próprio ensino
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Fisioterapeuta, PhD, Professor Titular da Universidade Nove de Julho (UNINOVE),
São Paulo, São Paulo, ORCID – 0000-0002-0334-3899.

31

metodologia_cientifica_fisioterapia 17-08.indd 31

8/17/2018 5:12:00 PM

CAPÍTULO 1

da fisioterapia em nosso pais. Tais aspectos também possibilitaram importantes
mudanças no perfil profissional do fisioterapeuta, no relacionamento com os demais profissionais da área da saúde e, particularmente no relacionamento com a
fisioterapia mundial.
Ao final do capítulo, espera-se que o leitor seja capaz de identificar alguns elementos que relacionam a Fisioterapia com a Ciência, bem como as fases que puderam contribuir para a evolução científica dessa área de atuação profissional.

Destaques
• Conquistas da atuação profissional do fisioterapeuta passaram por etapas de

muito estudo e pesquisas cuidadosas à luz de métodos científicos universalmente consagrados e reprodutíveis;
• O conhecimento da história do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em fisioterapia no mundo e no Brasil pode ajudar a compreender os fenômenos envolvidos com a ciência contemporânea na área;
• O método científico não pode ser apreendido apenas como um conjunto de
procedimentos, mas como uma construção reflexiva que tem passado, presente
e futuro.

1 - INTRODUÇÃO — DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS
Antes mesmo de se tratar do tema “Ciência e Fisioterapia”, convém lembrar da definição, dentre muitas, sobre o que cada palavra significa, a começar pelo termo ciência. Apesar da enorme abrangência na qual esse
termo está inserido, é imprescindível lembrar que, acima de tudo “ciência
é o conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades, as mais gerais e abrangentes possíveis, bem como a aplicação das leis
científicas, especificamente obtidas e testadas através do método científico”. Ciência é, acima de tudo, o corpo sistematizado, cronológica e metodologicamente organizado, que a caracteriza como universal1.
Enquanto isso, a fisioterapia é, antes de mais nada, uma profissão e/ou
especialidade na grande área da saúde. Epistemologicamente a palavra
fisioterapia encerra, por sua vez, um método ou conjunto de métodos de
tratamento que se utiliza de agentes físicos, mecânicos e diversos tipos de
movimento, que também são sistematizados e que evolui cientificamente, seja de forma empírica, seja com utilização do método científico2. Isso
posto, à semelhança de muitas outras especialidades ou de segmentos
profissionais e acadêmicos, há muitas definições de fisioterapia que envolvem o termo ciência3-6 a exemplo do que descreve o Conselho Federal de
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Ciência e fisioterapia

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFITTO), ao estabelecer que 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 complexidade e alta complexidade”3 e ainda,
pelas diversas definições que fundamentam as ações da Fisioterapia por
meios de 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 sociais3-5, a fisioterapia, enquanto especialidade da saúde aprimorou, ao longo das últimas décadas,
métodos de tratamento não farmacológico da saúde física, envolvendo
sempre aspectos naturais com fundamentação clínica empírica, mais recentemente fundamentadas com evidência científica.
2 - CONOTAÇÃO DE CIÊNCIA E FISIOTERAPIA
Sempre que esse tema é abordado, seja na tentativa de se atribuir uma
definição mais científica para a fisioterapia — “Fisioterapia é a Ciência que
estuda....” —, seja para explicitar que os conhecimentos dessa profissão
eminentemente prática, se fundamenta em princípios teóricos oriundos
de fundamentação metodológica e com base científica — “da prática clínica à evidência científica” —, os termos aparecem ora como coadjuvantes,
ora como complementares, ora como sinônimos, dentre outros.
Ainda que terminologicamente cada palavra se complementa por si
mesma, sempre que as mais diferentes definições de fisioterapia incorpora o termo ciência, retrata aspectos importantes de sua evolução e de seu
desenvolvimento, mergulhando em explorações históricas, sempre numa
tentativa de fundamentá-la, não apenas como uma profissão que, como
tal, já experimentou muitas dificuldades de auto afirmação, mas também
para se posicionar claramente dentre as demais especialidades da saúde
e de outras profissões, como um segmento organizado, bem delimitado e
inserido no meio acadêmico, científico e tecnológico.
Talvez, pelas características determinantes da fisioterapia em sempre
buscar uma fundamentação científica para seu conjunto de técnicas e,
sempre esperando conquistar melhores resultados práticos na atuação
profissional, ao reportar-se a alguns aspectos históricos dessa profissão/
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CAPÍTULO 2

primários e secundários, a sequência de randomização e o cegamento.
Além desses, outros itens como registrar o estudo em sites específicos.
Dos checklists para ECR, o mais utilizado na atualidade é o CONSORT22–27.
Quadro 1 - Itens essenciais que devem ser descritos em ECR, segundo a declaração
Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), 2010

Seção/Tópico

Item
nº

Itens da Lista

1a

Identificar no título como um estudo clínico randomizado

1b

Resumo estruturado de um desenho de estudo, métodos, resultados e conclusões para orientação específica,
consulte CONSORT para resumos.

2a

Fundamentação científica e explicação do raciocínio.

2b

Objetivos específicos ou hipóteses.

3a

Descrição do estudo clínico (como paralelo, fatorial)
incluindo a taxa de alocação.

3b

Alterações importantes nos métodos após ter iniciado
o estudo clínico (como critérios de eIegibilidade), com
as razões.

4a

Critérios de elegibilidade para participantes.

4b

Informações e locais de onde foram coletados os dados.

5

As intervenções de cada grupo com detalhes suficientes
que permitam a replicação, incluindo como e quando
eles foram realmente administrados.

6a

Medidas completamente pré-especificadas definidas
de desfechos primários e secundários, incluindo como e
quando elas foram avaliadas.

6b

Quaisquer alterações nos desfechos após o estudo
clínico ter sido iniciado, com as razões.

7a

Como foi determinado o tamanho da amostra.

7b

Quando aplicável, deve haver uma explicação de qualquer análise de interim e diretrizes de encerramento.

Título e Resumo

Relatado
pg nº

Introdução
Fundamentação
e objetivos
Métodos

Desenho do
estudo

Participantes

Intervenções

Desfechos

Tamanho da
amostra
Randomização:
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Avaliação da qualidade metodológica da pesquisa em fisioterapia

Quadro 2 - Itens essenciais que devem ser descritos em estudos observacionais,
segundo a declaração Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology (STROBE), 2007
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology – STROBE31
(Fortalecendo o relato de estudos epidemiológicos observacionais)

Item

Título e Resumo

Nº

1

Recomendação
Indique o desenho do estudo no título ou no resumo, com termo
comumente utilizado.
Disponibilize no resumo um sumário informativo e equilibrado do
que foi feito e do que foi encontrado.

Introdução
Contexto/Justificativa

2

Detalhe o referencial teórico e as razões para executar a pesquisa.

Objetivos

3

Descreva os objetivos específicos, incluindo quaisquer hipóteses
pré-existentes.

Desenho do estudo

4

Apresente, no início do artigo, os elementos-chave relativos ao
desenho do estudo.

Contexto (setting)

5

Descreva o contexto, locais e datas relevantes, incluindo os períodos
de recrutamento, exposição, acompanhamento (follow-up) e coleta
de dados.

Métodos

Estudos de Coorte: apresente os critérios de elegibilidade, fontes
e métodos de seleção dos participantes. Descreva os métodos de
acompanhamento.

Participantes

6

Estudos de Caso-Controle: apresente os critérios de elegibilidade,
as fontes e o critério-diagnóstico para identificação dos casos e os
métodos de seleção dos controles. Descreva a justificativa para a
eleição dos casos e controles.
Estudo Seccional: apresente os critérios de elegibilidade, as fontes e
os métodos de seleção dos participantes.
Estudos de Coorte: para os estudos pareados, apresente os critérios
de pareamento e o número de expostos e não expostos.
Estudos de Caso-Controle: para os estudos pareados, apresente os
critérios de pareamento e o número de controles para cada caso.

Variáveis

7

Defina claramente todos os desfechos, exposições, preditores,
confundidores em potencial e modificadores de efeito. Quando
necessário, apresente os critérios diagnósticos.

Fontes de dados/
Mensuração

8

Para cada variável de interesse, forneça a fonte dos dados e os detalhes dos métodos utilizados na avaliação (mensuração). Quando
existir mais de um grupo, descreva a comparabilidade dos métodos
de avaliação.

a
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CAPÍTULO 4

SUMMARY | Research Ethics: Decoding Plagiarism and Attribution in Research),
Quadro 1.
Quadro 2 - A frequência, gravidade, os 10 tipos de plágios mais frequentes e os
comentários, 2013

Freq

Grav

Tipo

Comentários

0,75

7.6

Parafrasear

Expressar as mesmas ideias com outras palavras, que
pode chegar até a reescrita completa mantendo as
mesmas ideias.

0,71

7.6

Repetir pesquisa

Repetir os dados usando a mesma metodologia e resultados similares sem se referir ao trabalho anterior.

0,69

6.4

Fonte secundária

Uso de fonte secundária, como metanálise, mas apenas
cita fonte primária.

0,63

7.5

Duplicação

Usa trabalhos e dados de estudos prévios.

0,59

8.4

Verbatim

Copia texto alheio sem destacá-lo (aspa, itálico, parágrafo
recuado e etc) e não indica a referência.

0,53

8.2

Colaboração não
ética

Pesquisadores que trabalham juntos não declaram e se
citam mutualmente (scratch each other’s backs).

0.48

8.2

Atribuição enganosa

Não indicar todos os autores que participaram no manuscrito, negar créditos e colaboradores.

0,42

7.7

Replicação

Enviar o trabalho a várias publicações, onde o manuscrito
é publicado mais uma vez.

0,39

7.3

Fonte inválida

A referência não existe, não é correta, ou não tem os
dados completos.

0,23

8.8

Completo

Copiar o manuscrito completo e enviá-lo em nome próprio.

Fonte: <blog.scielo.org/blog/2013/10/02/etica-editorial-e-o-problema-do-plagio/>
Ernesto Spinak., October 2, 2013. Relatório completo: <http://www.ithenticate.com/Portals/92785/docs/ithenticate-decoding-surveysummary-092413.pdf>

6 - CONFLITOS DE INTERESSES EM PESQUISA
Os conflitos de interesses em pesquisa correspondem a uma relevante
ameaça à integridade científica e podem estar presentes nas diversas fases do processo da produção acadêmica, atingindo, em algum grau, todos
os atores envolvidos, como autores, editores, revisores e patrocinadores31.
Especificamente no caso dos autores, considera-se que há um potencial
conflito de interesses sempre que for identificada a coexistência entre o
interesse de fazer avançar a ciência e interesses de qualquer outra nature-
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