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 The inclusion of the professional physiotherapist in the worker's health area:  

an integrative review 
 

ABSTRACT The objective of this article is to review the literature about the benefits of physical therapy performance in 
the health of the worker. Included were 11 studies for the development of the work, which depict the physical therapy 
performance in employee health, in addition to research on sites from sources such as the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), Fundação Jorge Duprat Figueiredo of Work Safety and Medicine (Fundacentro), 
Ministry of Social Welfare and the Civil House of the Presidency of the Republic for information about statistical data 
and laws. It is well known that disturbances osteomioarticulares lead to workers absence from their work roles and, 
consequently, wasteful spending, with the aid and the loss of manpower to the organs jobs. Concludes that after a 
physiotherapy intervention, there is a considerable reduction of disabilities, acting positively in the prevention of 
occupational diseases. 
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Introdução 
 

Com a Revolução Industrial houve a transição do trabalho artesanal para a manufatura. Os operários passaram 
a utilizar o maquinário visando à produção em larga escala, de ritmo acelerado, repetitivo e de longas jornadas de 
trabalho. Em consequência disso, surgiram novos riscos à saúde desses indivíduos, agravados por condições como o não 

REVIEW 

RESUMO Objetivou-se com este artigo revisar a literatura acerca dos benefícios da atuação fisioterapêutica na saúde 
do trabalhador. Foram incluídos 11 estudos para elaboração do trabalho, os quais retratam a atuação 
fisioterapêutica na saúde do trabalhador, além de pesquisas em sites de fontes como Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro), Ministério da Previdência Social e Casa Civil da Presidência da República para informações sobre 
dados estatísticos e leis. É notório que distúrbios osteomioarticulares acarretam aos trabalhadores afastamento das 
suas funções laborais e consequentemente, gastos dispendiosos com auxílio e perda de mão de obra para os órgãos 
empregatícios.  Conclui se que após uma intervenção fisioterapêutica, há redução considerável das incapacidades, 
atuando positivamente na prevenção das doenças ocupacionais. 
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direito a férias e ao seguro em caso de qualquer incidente, ou seja, esta revolução alterou as condições de vida e do 
trabalhador, causando prejuízos psicossociais e físicos ao seu bem-estar como afirma (Seligmann 2011).  

Apesar das mudanças no meio trabalhista, mesmo com o advento da tecnologia e com a busca por melhores 
condições de trabalho, o coeficiente de morbidade entre trabalhadores ainda é alarmante. Preocupada com esses 
agravos à saúde do trabalhador, o Portal Brasileiro de Dados Abertos (Fundacentro), empreendeu uma pesquisa 
comparando dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS), de 2013, com relatórios da Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS). O estudo apresentou dados incoerentes, pois o valor dos relatórios da AEPS tem se mostrado inferior 
à realidade. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) trouxe dados sobre os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT). Do total de pessoas estimadas pela PNS 3.568.095, 2,29% da população referiram ter este diagnóstico 
dado por médico, sendo que 3,3% dos entrevistados eram mulheres e 1,5% eram homens. Também foi considerada a 
relação com o nível de escolaridade, desse modo, dentre os entrevistados com nível superior 3,8% referiram ter DORT, 
daqueles com nível médio completo ou superior incompleto foram 2,7%, dos que possuem ensino fundamental 
completo ou nível médio incompleto foram 1,9% e dos que não tinham instrução ou possuíam fundamental incompleto 
foram 2,0%. Já com relação às limitações das atividades diárias causadas pela DORT, como dificuldades em trabalhar, ir 
ao trabalho, realizar afazeres domésticos e de autocuidado, como vestir-se e tomar banho, quase 16% dos entrevistados 
afirmaram que elas eram intensas ou muito intensas. Ou seja, essas limitações provocadas pelas DORT interferem 
diretamente na qualidade de vida dos funcionários.    

A PNS também investigou sobre processos terapêuticos e de reabilitação, assim, observou-se que 906.363 
trabalhadores, o que equivale a 25,40% do Serviço de Estatística e Epidemiologia (SEE) do Fundocentro, realizam ou 
realizaram algum tipo de exercício e/ou fisioterapia para minimizar os efeitos das Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e 
DORT, e quase 35% (1.247.300) deles usaram ou fazem uso de tratamento com injeções ou medicamentos pelos 
mesmos problemas. 

De acordo com exposto anteriormente é possível vislumbrar a proporção dos agravos na saúde dos trabalhadores 
do país e que as práticas de saúde no trabalho focam um nível secundário de atuação, ou seja, quando a doença já está 
instalada e necessita de intervenção. Dessa forma, os trabalhadores são encaminhados para atendimentos como 
seguridade e reabilitação física. Perante as ressalvas relatadas previamente, este estudo objetiva revisar a literatura a 
fim de destacar a atuação fisioterapêutica na saúde do trabalhador e seus benefícios, fugindo da visão apenas curativa 
que se tem do profissional de fisioterapia consequentemente investindo em atenção primária e na prevenção de lesões 
relacionadas ao trabalho.   

 

Metodologia 
 

O presente estudo utiliza como método a revisão bibliográfica integrativa, com a intenção de identificar, analisar 
e resumir trabalhos já realizados que tenham relação com a atuação do fisioterapeuta na saúde do trabalhador e seus 
benefícios. 

O processo de elaboração da pesquisa realizada seguiu as seguintes etapas: 1) definição da questão norteadora; 
2) elaboração do objetivo da pesquisa; 3) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 4) procura em sites de 
buscas cientifica como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Eletrônica 
Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Medica (MEDLINE) e Google 
Acadêmico. 

Para nortear a pesquisa o tema aplicado foi atuação fisioterapêutica na saúde do trabalhador. Para realizar as 
buscas dos artigos foram utilizadas palavras-chave como: “Prevenção primária”; “Saúde do trabalhador”; “Riscos 
ocupacionais”; “Fisioterapia laboral”; “LER e DORTs”, descritas em português e inglês. Como critérios de inclusão, 
buscaram-se trabalhos que abordassem fisioterapia laboral, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho e 
publicações originais entre os anos de 2007 e 2017. As etapas de seleção se deram pela: busca de acordo com os critérios 
de inclusão, análise e leitura dos resumos e depois a íntegra, dando-se início a coleta de dados em março de 2017 a abril 
2018. 

 



3 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Melo et al. (2018) 

Resultados 
 

O resultado final desta revisão abrangeu 21 referências, dentre os quais 11 cumpriram todos os critérios de 
elegibilidade. Durante as pesquisas foram encontrados estudos de caráter relevante, entretanto, certas limitações 
impossibilitaram que eles fossem utilizados nesse estudo, tais como a indisponibilidade da opção de download e o fato 
de desviarem-se do principal objetivo que é apontar os benefícios da atuação fisioterapêutica no ramo laboral. 

No quadro a seguir está esquematizado um panorama geral das publicações selecionadas, locais encontrados e 
objetivos. 

 
Quadro 1 Distribuição dos artigos segundos os periódicos, 2017.1. 

Periódicos Autor Ano Objetivos 

BMC Musculoskeletal 
Disorders 

Nathan Hutting 2017  Avaliar se os fisioterapeutas contam como um fator 
determinante na prevenção de distúrbios 
osteomusculares, e como isso pode ser melhorado. 

Physical Therapy e Researth Bruna Ferreira Melo 2017 Reconhecer a atuação fisioterapêutica no CEREST. 

Healthcare Policy Anne Hudon 2015 Analisar distúrbios musculoesqueléticos como causa 
de lesões físicas. 

BMC Public Health Lars-Kristian Lunde 2014 Relacionar carga de trabalho e lesões 
musculoesqueléticas. 

Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional 

Silva Seligmann 2011 Identificar aspectos do trabalho que contribuem 
para fatores que agravantes a saúde física e mental. 

Brazilian Journal of Physical 
Therapy 

Cristiane S. 
Moriguchi 

2011 Avaliar a necessidade de descanso para 
trabalhadores. 

Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional 

Luciane Frizo 
Mendes 

2010 Avaliar os benefícios da associação do tratamento 
cinesioterapêutico na reabilitação de portadores de 
LER e DORT. 

Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional 

Mara Takahashi 2010 Propor mudanças nas políticas públicas da saúde do 
trabalhador. 

Physical Therapy e Researth Vanessa Maria de 
Vargas Ferreira 

2009 Observar ergonomia e propor soluções 
ergonômicas. 

Brazilian Journal of Physical 
Therapy 

Lucy Mara Baú 2009 Reconhecer especialidade da fisioterapia em saúde 
do trabalhador. 

Arquivos de Ciências da Saúde 
da UNIPAR 

Andreia Fuente dos 
Santos 

2007 Verificar os benefícios da ginástica laboral para 
prevenção das DORTs. 

 

Discussão 
 

Sabe-se que, quando se investe na saúde e na segurança do trabalhador, os benefícios para as empresas, 
sociedade e governo são observáveis clara e espontaneamente. Para as empresas, há elevação no fluxo de produção e 
menores riscos de lesões, redução do contencioso trabalhista, melhora do clima organizacional e tempo de ausência do 
trabalho. Para o Governo, entre outros benefícios, está a diminuição do número de aposentadorias precoces, auxílio 
doenças e acidentes, além da redução dos atendimentos (médicos, medicamentoso e fisioterapêutico) pelo Sistema 
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Único de Saúde (SUS). Para a sociedade, crescem as oportunidades de trabalho por meio de um exame admissional com 
visões globais e reeducativas, melhora-se a qualidade de vida no trabalho e fora dele, o atendimento e segurança para 
a população no setor previdenciário são aprimorados, devido a menor demanda, além da presteza em serviços do 
Sistema Único de Saúde, contando com a responsabilidade da empresa como citado pelo Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.  

De acordo com (Moriguchi et al 2011),  em um estudo realizado com 191 trabalhadores, aplicado em uma 
indústria de manufatura, a exposição a diferentes condições de trabalho, demanda excessiva e a ergonomia inadequada 
estão intimamente ligadas a fatores agravantes de saúde, citando ainda que outros estudos apontam um alto índice de 
acidentes relacionados às condições laborais, (Mendes et al 2010) dizem que lesões provocadas por LER e DORT são os 
principais fatores que levam o profissional ao afastamento do trabalho, em decorrência da má relação do homem com 
a máquina. O trabalho industrializado e a busca desesperada pela produtividade impõem aos trabalhadores condições 
nocivas e prejudiciais, levando em consideração também a pressão psicológica por produzir sempre mais, além da 
monotonia do trabalho de acordo com (Santos et al 2007). As LER e DORT acometem estruturas fundamentais para uma 
boa funcionalidade de estruturas como músculos, fáscias, tendões, articulações e extremidades ósseas. Essas afecções 
ocorrem devido ao mau emprego da biomecânica corporal e excesso de uso da mesma sem o tempo de recuperação 
adequado.  

Já (Takahashi et al 2010) apresentam um panorama preocupante a respeito dos acidentes e doenças do trabalho 
no país, dados estes apresentados pela Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev), para o 
ano de 2007, que registram a ocorrência de 653.090 casos, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID) diferencia mais de 50 CIDs e incidentes que resultam em sequelas com limitações funcionais. 
Destes, merecem destaque as sequelas de acidentes de trabalho (CID Grupos S e T), primeira causa de afastamento do 
trabalho, e as LER/DORT, que ocupam o segundo lugar (CID Grupos G e M).  

Em consonância com esses dados, (Lunde et al 2014) destacam exatamente a alta demanda de trabalhos 
exaustivos, consecutivos e/ou repetitivos corroboram para efeitos negativos, como desenvolvimento de distúrbios 
músculos esqueléticos, bem como a redução da capacidade de trabalho e a antecipação de aposentadorias. A explicação 
mencionada pelo artigo é que, quando os tecidos são expostos a repetitivos exercícios de força, por vários dias 
consecutivos pode-se desenvolver uma reduzida tolerância para novos esforços. O resultado disso é um círculo vicioso, 
se não há modificações positivas no trabalho, aumenta o risco de distúrbios da saúde. Conforme (Takahashi et al 2010), 
outro aspecto que está intimamente ligado ao mau desempenho dos trabalhadores nas empresas, são os 
acometimentos psicológicos, como estresse, por cobranças excessivas e longa jornada de trabalho, o que provoca fadiga 
mental e interfere em sua capacidade física e, consequentemente, na produtividade. O fator psicossocial explicado por 
(Hudon et al 2017) ressalva que não há uma facilitação para outros profissionais atuarem de forma interdisciplinar 
diante da reabilitação dos trabalhadores, uma vez que os fatores psicossociais são de grande importância para a 
reabilitação dos empregados 

De acordo com todas as pesquisas feitas, os distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho estão 
intimamente ligados às lesões por esforço repetitivo, as quais são responsáveis por afastamento dos empregados dos 
seus trabalhos. (Hutting et al 2017) afirmam que, muitas vezes, os trabalhadores não identificam a causa das lesões ou 
sentem-se intimidados, pois se consideram ameaçados por um possível afastamento definitivo do trabalho, o que os 
leva a não externar queixas. Por esta razão é necessária uma atuação preventiva, antes mesmo que lesões maiores 
sejam instaladas. É nesta janela, ou seja, na inter-relação trabalhador e saúde, principal tema abordado neste artigo, 
que a Fisioterapia tem desenvolvido um papel fundamental, esta tem avançado em pesquisa e desenvolvimento da 
melhor forma para atender o trabalhador empregado, que aos poucos tem ganhado importância de forma ampla pelas 
empresas e organizações das quais fazem parte.  

Entretanto, o papel do fisioterapeuta na saúde do trabalhador ainda é pouco conhecido, sendo indispensável 
desmitificar e esclarecer seus benefícios aos trabalhadores, bem como para as empresas. Segundo uma descrição 
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Classificação Brasileira de Ocupação (MTE/CBO) destaca que: 
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O especialista fisioterapeuta do trabalho executa: avaliação a clientes e pacientes [...], 
estabelece o diagnóstico fisioterapêutico (coleta dados; solicita exames complementares; 
interpreta exames; estabelece prognóstico; prescreve a terapêutica; estabelece nexo de 
causa cinesiológica funcional ergonômica); planeja estratégias de intervenção [...], 
implementa ações de intervenção [...], (organiza rodízios de tarefas; promove a melhora de 
performance morfo-funcional; reintegra trabalhador ao trabalho; aplica a ginástica laboral); 
educa em saúde, [...],executa atividades técnico-científicas; trabalha com segurança; 
comunica-se (registra procedimentos e evolução de clientes e pacientes; orienta 
profissionais da equipe de trabalho; emite relatórios, pareceres técnicos, atestados, laudos 
de nexo (Baú 2009, p.9). 
 

O estudo ainda afirma que, a fisioterapia na saúde do trabalhador é uma área em franca expansão, não apenas 
no Brasil, mas em vários países. Tratando-se de uma realidade diferente das outras áreas da Fisioterapia, pois esse 
profissional se relaciona contratualmente com pessoas jurídicas, exercendo uma visão empresarial, raciocínio 
estratégico bem estruturado, grande conhecimento da ergonomia, biomecânica ocupacional, legislação trabalhista e 
previdenciária, além das habilidades conquistadas na graduação (Baú 2009). 

Essas repercussões geram, como resultado, uma alta demanda de trabalhadores que procuram o serviço de 
atenção à saúde do trabalhador para provar legalmente que sua morbidade é resultante das condições laborais, a fim 
de obter a devida atenção da previdência e recursos terapêuticos, em decorrência das condições por vezes excessivas 
e mal organizadas de trabalho, as quais, em 2011, foram o segundo maior motivo de benefícios do tipo auxílio-doença 
no Brasil, de acordo com a Previdência Social. É relatado no estudo de Melo (2017): 
 

[...] O processo de notificação compulsória de DORT no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) está vinculado à estratégia de vigilância em saúde do 
trabalhador da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast). Iniciado 
em 2004, esse processo permite obter continuamente estimativas de detecção desse 
agravo com objetivo de estruturar o conhecimento sobre fatores de risco e seus impactos 
nos âmbitos econômico e social, [...] (Melo 2017, p. 137). 

 
Esta ação favorece e auxilia a intervenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) para uma 

maior promoção, proteção e atenção à saúde desses indivíduos, junto com inserção do profissional de Fisioterapia 
dentro do CEREST que, por sua vez, atua de forma preventiva e visando o controle de riscos, quebrando a visão que 
possuem do profissional apenas em nível de reabilitação. 

 Ainda de acordo com (Melo et al 2017), a Fisioterapia persiste como a terceira profissão com maior frequência 
nos CERESTs, entretanto, a distribuição não se dá de forma homogênea, refletindo a maior necessidade de incentivo à 
incorporação de um número significante de profissionais. O artigo denota que a maior parte dos fisioterapeutas está 
alocada nas regiões Sudeste (37,7%) e Nordeste (31,6%), respectivamente. A região Sul se apresentou com 13,2% dos 
fisioterapeutas do país inseridos, enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste obtiveram o menor percentual de inserção 
de fisioterapeutas, figurando como as regiões que obtiveram mais CERESTs sem fisioterapeuta, ou seja, para cada 
região, apenas 8,8% dos fisioterapeutas do país. 

Destarte, isso reforça o valor da inserção do profissional de Fisioterapia nos âmbitos laborais.  Tornando-se 
evidente que o bem-estar e a produtividade do trabalhador dependem das condições físicas e das relações interpessoais 
e com o trabalho. Nesse contexto, observa-se que a participação do fisioterapeuta é responsável não apenas pela 
análise do ambiente, mas também pela identificação e atuação prévias diante dos fatores de risco que podem levar a 
quadros de lesões osteomioarticulares. Uma vez que a fisioterapia ocupacional possui reconhecimento como 
especialidade redigida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO (Resolução n°351, 2008) 
e a Classificação Brasileira de Profissões pelo Ministério de Trabalho de Emprego. 

Para (Santos et al 2007), no desenvolvimento de suas condutas, o fisioterapeuta ocupacional utiliza artifícios, 
como técnicas de ginástica laboral e ergonomia. A ginástica laboral (GL) cria um espaço no qual os trabalhadores, por 
livre e espontânea vontade, exercem várias atividades e exercícios físicos, que são mais que um condicionamento 
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mecanicista, repetitivo e autômato. Para tanto, deve ser bem planejada e variada, já que consiste numa pausa ativa no 
trabalho, servindo para quebrar o ritmo da tarefa que o trabalhador desempenha, funcionando como uma ruptura da 
monotonia. A GL pode ser classificada da seguinte forma: preparatória, no começo do expediente do trabalho, 
preparando o trabalhador para atividades de força, velocidade ou resistência; compensatória, no meio do expediente 
do trabalho, prevenindo a instalação de vícios posturais; de relaxamento, realizada no final do expediente, promovendo 
relaxamento, massageando todo o corpo e extravasando as tensões musculares (Mendes 2004). 

A respeito da GL, (Santos et al 2004) discorrem que atividades físicas específicas praticadas no trabalho tem um 
impacto significativo na prevenção de DORT e redução de estresse psicológico que surgem durante a jornada de 
trabalho. Dentre os benefícios citados estão à melhora de equilíbrio funcional e compensação, relaxamento dos 
músculos que estão em contração durante o trabalho (para assim prevenir fadiga muscular), correção de vícios 
posturais, melhora do ânimo e disposição para o trabalho e um autocondicionamento orgânico no geral. 

Portanto, os programas preventivos devem buscar o aprimoramento das condições ergonômicas evitando danos 
maiores como acidentes de trabalho, de acordo com Oliveira (2002) citado no estudo de Alcântara (2014, p.9). 
 

A Ginástica Laboral visa à promoção da saúde e melhora das condições de trabalho, além 
da preparação biopsicossocial do participante, contribui direta e indiretamente para a 
melhoria do relacionamento interpessoal, sem falar na redução dos acidentes, na redução 
do absenteísmo e consequentemente, no aumento da produtividade com qualidade. 

 
Foi observado por (Ferreira et al 2009), que para reduzir o alto índice de afastamento, mas principalmente 

visando a saúde do trabalhador, deve-se enfatizar na avaliação, tratamento e prevenção da ocorrência de DORT e que 
ao empregador cabe recorrer à análise ergonômica do trabalho para avaliar a adaptação não só das condições laborais, 
mas como também características psicofisiológicas do empregado. Nesse aspecto, a Fisioterapia assume um papel 
importante na otimização da relação homem-trabalho. O fisioterapeuta pode mostrar às empresas que, ao fornecer 
condições de conforto e segurança aos empregados, obtêm-se de forma associada um aumento da produtividade e 
melhora da qualidade, favorecendo a diminuição dos custos de produção. 

 

Considerações finais 
 

Nesta investigação foi observado que alguns dos estudos aqui apresentados abordam a atuação fisioterapêutica 
de forma preventiva por meio de exercícios laborais, agentes físicos, cinesioterapia, dentre outras implicações que só 
tem a contribuir ainda mais para o alcance da redução dos índices de LER e DORT nos ambientes de trabalho, 
promovendo a saúde do trabalhador e como consequência trazendo importantes benefícios para as empresas, o que 
não deixa de ser um objetivo da performance fisioterapêutica.  

Todavia, estudos que esclareçam de forma quantitativa a significância real do fisioterapeuta em termos de gastos 
financeiros para as empresas são ausentes, o que impossibilita ter uma noção exata da diminuição em orçamentos 
empresariais e órgãos públicos, com relação a afastamentos, aposentadorias, previdências e indenizações.  

O fato de os índices de DORT e LER mostrarem-se elevados nas últimas décadas, como presente em alguns 
estudos aqui mencionados, evidencia a necessidade crescente de inclusão de programas de prevenção para a resolução 
dessa problemática. Diante desse fato, pôde-se observar, no presente estudo, que após uma intervenção 
fisioterapêutica, há uma redução considerável das incapacidades; retorno mais rápido ao trabalho, por conta de 
afastamentos; melhora da relação às condições de trabalho; preparação psicossocial; melhoria do relacionamento 
interpessoal, estado de humor, motivação e disposição para enfrentar a jornada de trabalho, atuando positivamente na 
prevenção das doenças ocupacionais. 

Outro ponto observado nos artigos usados para realização deste estudo, é que alguns abordam apenas o caráter 
curativo, outros relatam a importância de possuir um fisioterapeuta especialista em saúde do trabalhador, por ser mais 
capacitado para desenvolver condutas adequadas. Além deste ponto em comum, notou-se que os artigos abordavam a 
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escassez de acompanhamento psicológico. Ademais, são necessários outros estudos que foquem no benefício mais 
específico da Fisioterapia, pois este ainda é uma área recente, que está em processo de expansão.  
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