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números

37% 
da população das capitais 

brasileiras faz, ao menos, 150 
minutos de atividade física 
por semana, mínimo reco-

mendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 

+24,1% 
no número de praticantes

de exercícios nos 
últimos onze anos. 
Dados Ministério da Saúde 2018

 

PRATICANTES
DE EXERCÍCIOS
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ENTRETANTO,  o efeito colateral da atividade física são lesões no 
sistema músculo-esquelético (Verhagen et al. BJSM, 2014). Neste 
sentido, o fisioterapeuta esportivo pode ser um GRANDE aliado 
para as pessoas se manterem ativas de forma saudável, através 
da atuação preventiva e precoce neste público.  

Fisioterapeutas:
Mundo: 1.583.361
América do Sul: 350.271
Brasil: 220.000
Dados da World Confederation of Physical Therapy - WCPT (2018)

Physical therapists
in the country

1.1% of PTs in the country are 
members of the Physiotherapists’ 

Association of Brazil
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Physical therapists
in the South America

Region of WCPT

2.3% of PTs in the region are
members of a WCPT 
member organisation

Members in MOs 
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o que é?
FISIOTERAPIA
ESPORTIVA

A Fisioterapia Esportiva é uma especialidade devidamente re-
conhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional – COFFITO, conforme Resolução COFFITO nº. 336, de 
08/11/2007.
 
De acordo com a Resolução, a atuação do profissional Fisiotera-
peuta Esportivo caracteriza-se  “desde a promoção de atenção 
básica direta à saúde do paciente por meio do diagnóstico ciné-
tico-funcional bem como a eleição e execução de métodos fisio-
terapêuticos pertinentes a este, observando os seguintes aspec-
tos relacionados à prática esportiva:
 
I – Atividade física no contexto da saúde, do esporte e do lazer;
 
II – Exercício físico e condicionamento físico dentro do processo 
da recuperação funcional, seguindo os critérios de retorno à prá-
tica esportiva;
 
III – Relação do esporte e atividade física no contexto da saúde 
coletiva e da prevenção das lesões;
 
IV – Fisiologia do exercício, propriedades biomecânicas do tecido 
músculo-esquelético e características biomecânicas das lesões 
esportivas;
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V – Fatores predisponentes (extrínsecos e intrínsecos) relaciona-
dos com as modalidades esportivas;
 
VI – Fatores epidemiológicos e predisponentes à ação da assis-
tência fisioterapêutica especializada na área;
 
VII – Contextualização dos diferentes níveis de complexidade de 
atenção à saúde e das políticas públicas de saúde, com enfoque 
especial para a Atenção Básica garantindo a promoção da saúde 
de atletas profissionais, praticantes de atividades esportivas, in-
cluindo aqueles com deficiência ou necessidades especiais, bem 
como a prevenção de lesões e a recuperação funcional em casos 
de comprometimentos.”
 
Para ser um profissional de Fisioterapia Esportiva Especialista no 
Brasil, é preciso que o fisioterapeuta seja aprovado no Exame de 
Especialidades do Coffito, composto de prova escrita e prova de 
títulos. A adesão à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva 
e da Atividade Física – SONAFE Brasil é incentivada como forma 
de unir esforços em prol do desenvolvimento da profissão, bem 
como pelo reconhecimento da atividade perante a sociedade ci-
vil e demais áreas de atuação. 
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O que preciso ter para ser um
fisioterapeuta esportivo?

1) Diploma de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC, 
em curso presencial;
2) Curso de pós-graduação em Fisioterapia Esportiva devida-
mente reconhecido pelo MEC;
3) Ter experiência comprovada na área de Fisioterapia Esportiva;
4) Ter participado de eventos acadêmicos e profissionais, além 
de cursos de extensão e outras atividades voltadas à Fisioterapia 
Esportiva;
5) Ser aprovado no Exame de Especialidades promovido pelo Coffito.

Conceito Prático da 
fisioterapia esportiva

 

A importância dada pelas pessoas à atividade física e o esporte 
têm passado por uma transformação relevante na última década. 
Prova disso é o número crescente de praticantes de atividades fí-
sicas e atletas amadores, principalmente em modalidades como 
caminhada, corrida de rua, ciclismo e esportes coletivos. 
 
A Fisioterapia Esportiva, dentro do conceito interdisciplinar de 
atenção à saúde do praticante de atividade física e atleta, contri-
bui na prevenção de lesões, atendimento emergencial, reabilita-
ção funcional, recuperação e retorno ao esporte. 
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Por meio de avaliações individualizadas e acompanhamento dos 
atletas, amadores ou profissionais, o Fisioterapeuta Esportivo é ca-
paz de identificar desequilíbrios musculares, alterações posturais e 
déficits biomecânicos importantes que demandem intervenção fi-
sioterapêutica, conforme plano estabelecido e perfil do paciente.

O aspecto preventivo no tratamento de lesões esportivas surge 
com vital importância para a prática contínua da atividade física 
e do esporte. É função do Fisioterapeuta Esportivo incentivar e 
propor acompanhamento individualizado para realização eficien-
te de intervenções preventivas ou de recuperação,, bem como 
aplicar técnicas manuais ou com o auxílio da tecnologia para a 
boa execução dos movimentos com vistas a um melhor desem-
penho da atividade física.

Atendimento
Emergencial

Prevenção

Retorno ao 
Esporte

Reabilitação

http://sonafe.org.br


sonafe.org.br @sonafebrasi l

Quais são as áreas de estudo da
fisioterapia esportiva?

São inúmeras as áreas de estudo da Fisioterapia Esportiva. O es-
pecialista pode desenvolver um trabalho multifocal ou direcionar 
sua atuação para áreas específicas do tratamento fisioterapêuti-
co esportivo. Conheça algumas:

• Fisiologia do exercício;
• Diagnóstico/tratamento clínico/pós-cirúrgico 
  de lesões articulares;
• Lesões esportivas: fisiopatologia e prevenção;
• Lesão e etapas da reparação dos tecidos;
• Propriocepção;
• Métodos especiais: terapias manuais, 
  kinesio tape e spiral tape;
• Abordagem do atleta paraolímpico;
• Tendões;
• Biomecânica;
• Recovery;
• Lesões de LCA (Ligamento Cruzado 
  Anterior) e Joelhos;
• Testes funcionais.
• Entre outros.
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Onde posso atuar como
fisioterapeuta esportivo?

Assim como as demais profissões e especialidades da fisiotera-
pia, o profissional especialista em Fisioterapia Esportiva pode 
atuar em diversas áreas:

• Clubes Esportivos: como integrante da comissão de saúde 
multidisciplinar de clubes esportivos e Seleções de todas as mo-
dalidades esportivas. O principal objetivo é atuar na prevenção 
de lesões, reabilitação e retorno ao esporte de atletas de alto 
rendimento. 

• Clínicas Especializadas: disponíveis para todos os praticantes 
de atividades físicas, atletas amadores ou profissionais, as clínicas 
permitem oferecer inúmeras técnicas e procedimentos voltados 
à prevenção, reabilitação e recuperação de lesões esportivas, fa-
vorecendo um ambiente interdisciplinar de acompanhamento. A 
demanda por profissionais especializados aumenta proporcional-
mente à interação das pessoas com o exercício físico.

• Locais de atividade física: academias, box de crossfit e asses-
sorias de corrida

• Meio Acadêmico: a produção de conhecimento em Fisioterapia 
Esportiva é uma demanda necessária e cada vez mais incenti-
vada. Pesquisas, estudos e novos cursos favorecem o avanço da 
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ciência da Fisioterapia Esportiva e, consequentemente, a pro-
moção de novos incentivos e tecnologias para corroborar a im-
portância da profissão.

• Autônomo/ empreendedor: é permitido ao Fisioterapeuta Es-
portivo atuar de forma autônoma e empreender, desde que ob-
servados os princípios éticos da profissão e as funções. 

Como me envolver com a comunidade 
de fisioterapia esportiva?

A Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade 
Física – SONAFE Brasil foi fundada em 2003 com o objetivo de 
reunir, científica e culturalmente, os Fisioterapeutas Esportivos 
registrados. 

Entre os principais objetivos da Sonafe Brasil estão:
• Promover o desenvolvimento técnico-científico dos fisioterapeu-
tas que congrega, visando introduzir a qualidade nos procedi-
mentos e rotinas operacionais nas áreas da Fisioterapia Esportiva.

• Promover a divulgação do papel do fisioterapeuta do esporte, 
assim como de sua efetiva importância para a área de saúde.

• Conceder aos seus associados, título de especialista em Fisio-
terapia Esportiva, conforme critérios definidos pela Comissão de 
Concessão de Títulos.
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· Colaborar, no que for pertinente, com o COFFITO (Conselho Fe-
deral de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e respectivos Conse-
lhos Regionais.

• Organizar e realizar Congressos Nacionais e Internacionais e 
Jornadas Estaduais de cunho técnico ou científico.

• Promover intercâmbio, parcerias e convênios com profissionais, 
entidades congêneres e universitárias no país e no exterior, de 
interesse para a prática profissional de seus associados.

• Coordenar a publicação de livros, revistas, boletins e organizar 
o acervo relacionado à Fisioterapia Esportiva.

 
A SONAFE Brasil e suas Regionais e Núcleos promovem continu-
amente atividades para desenvolvimento científico e profissional, 
como reuniões científicas abertas ao público, jornadas científi-
cas, Seminários e o maior Congresso de Fisioterapia Esportiva da 
América Latina.

Como ser sócio da Sonafe Brasil?

Para ser sócio da Sonafe Brasil é  necessário a graduação em Fi-
sioterapia e ser aprovado pelo Exame de Especialistas do Coffito. 
Após ser aprovado nestas etapas, o candidato poderá ser sócio 
da Sonafe Brasil - mediante anuidade - e terá um certificado que 
o credencia a solicitar ao Coffito o reconhecimento como espe-
cialista em Fisioterapia Esportiva.
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