
Resumo:  

A temática humanização apresenta escassez de literatura na área de Fisioterapia, sendo 

necessário desenvolver novas pesquisas/ estudos que colmatem esta limitação. Neste 

pressuposto, este estudo tem como objetivo verificar qual a opinião dos alunos da 

Licenciatura em Fisioterapia da Universidade Fernando Pessoa, inscritos no ano letivo 

2011/2012, sobre a humanização em Fisioterapia. A pesquisa foi conduzida segundo uma 

abordagem qualitativa descritiva, usando o questionário como instrumento de colheita de 

dados e tendo amostra constituída por 203 alunos. Os resultados revelaram que os 

participantes compreendem o que é a humanização em Fisioterapia e o que ela implica; no 

entanto, verificaram-se algumas lacunas na concretização da mesma. Ao longo da análise, 

constatou-se a existência de um consenso entre a opinião partilhada pelos inquiridos e a 

bibliografia consultada. No final o trabalho exposto permitiu sensibilizar a comunidade 

estudantil inquirida bem como os Fisioterapeutas para o tema apresentado. 
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Abstract: 

The thematic of humanization presents a deficit of literature on the Physiotherapy subject, 

resulting in the need to develop new researches/studies that compensate this limitation. On 

this basis, the goal of this study is to determine the opinion of the Physiotherapy Bachelor 

students of the Fernando Pessoa University, enrolled in the academic year of 2011/2012, on 

humanization of Physiotherapy. The research was conducted through a qualitative descriptive 

approach, using the questionnaire as a tool for data collection, with a sample of 203 students. 

The results revealed that the participants understand what the humanization of Physiotherapy 

is and what it implies; however, there were some gaps when defining it properly. Throughout 

the analysis, a consensus was verified between the opinion shared by the respondents and the 

consulted literature. In the end, the work presented raised awareness among the student 

community, as well as the Physiotherapists, to the topic presented. 
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