
Bibliometria da fisioterapia no Brasil: uma análise baseada nas especialidades da profissão

Iago Balbinot1, Geovana de Almeida Righi1, Taianara Tolves1, Ana Paula Carneiro Basseto1, Kety Suelyn Ferreira1, 
Isabella Cortiana Machado Valle1, Luis Ulisses Signori2, e Antônio Marcos Vargas da Silva2,*

1. Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil
2. Departamento de Fisioterapia e Reabilitação da UFSM, Santa Maria, RS, Brasil.
*e-mail: antonio.77@terra.com.br

 
Introdução. A Fisioterapia carece de análises bibliométricas que relatem os aspectos mais relevantes da produção 
científica, bem como, o perfil das publicações das diversas especialidades da profissão. Objetivos. Avaliar os ar-
tigos publicados em periódicos brasileiros na área da Fisioterapia e verificar a sua relação com as especialidades da 
profissão. Método. O presente estudo transversal envolveu todos os periódicos com enfoque na área de Fisioterapia, 
considerando os artigos publicados entre 2011 e 2014. Os dados dos periódicos foram coletados em cada home page e 
as variáveis avaliadas foram: palavra-chave que definiu a inclusão do periódico, nome do periódico, WebQualis CAPES 
de 2013 e estado da União; foram excluídos os periódicos sem acesso livre a todos os volumes, edições e números 
durante no período. Quinze periódicos foram incluídos e somente foram analisados os artigos completos definidos 
como original, revisão ou relato, sendo excluídos os resumos e/ou cartas ao editor. De cada artigo foram coletadas as 
seguintes informações: título do artigo, instituição de origem, ano de publicação, tipo de artigo (original, revisão ou re-
lato), data da submissão e do aceite e período da publicação. Os artigos foram classificados em uma das especialidades 
da Fisioterapia, reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Os resultados estão ex-
pressos em números absolutos, percentuais, mediana e percentis. Resultados. A região sudeste apresentou maior 
número de periódicos e a maior concentração da produção científica (47,8%). Qualis B1 e B4 foram os mais frequentes. 
Dentre os 2.683 artigos, 1.664 (62%) estiveram vinculados à área de Fisioterapia. O periódico com maior número de 
artigos (425; 15,8%) foi a Revista Terapia Manual e o Universitas. Ciências da Saúde (UNICEUB. Impresso) o menor 
(54 artigos; 2%). A Motriz: Revista de Educação Física (Online) apresentou o maior tempo entre submissão e aceite 
e O Mundo da Saúde (CUSC. Impresso) o menor tempo. A Acta Scientiarum. Health Sciences (Online) apresentou o 
maior tempo entre aceite e publicação e a ASSOBRAFIR Ciência o menor tempo. Dentre todos os periódicos, o menor 
tempo entre submissão e aceite foi de 157 (68-243) dias e do aceite à publicação de 109 (60-177) dias. A Fisioterapia 
Traumato-Ortopédica concentrou o maior número de publicações (34,3%). Conclusão. A Fisioterapia permanece em 
ascensão quanto à quantidade e qualidade de suas pesquisas no Brasil. Porém, o tempo até a publicação dos artigos 
ainda é elevado. A maior prevalência de pesquisas quantitativas e de estatística inferencial pode promover avanços 
substanciais à profissão.
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