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Resumo  

 

Objetivou-se com o artigo destacar a importância da fisioterapia juntamente com a ergonomia no 

ambiente de trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica. De maneira significativa, a ergonomia 

demonstrou nos últimos anos uma grande evolução, sendo esta considerada por sua relação entre 

indivíduo e ambiente de trabalho. Os locais de trabalho incorporam à ergonomia na busca da 

facilitação desta interação, permitindo uma ambiência favoravel a execução das tarefas e benéfico 

aos colaboradores. Para a realização do artigo, utilizou-se como metodologia a revisão 

bibliográfica, buscando dados em bases acadêmicas indexadas on-line, publicadas nos últimos 10 

anos. Assim, conclui-se que intervir ergonomicamente possibilita tornar os ambientes de trabalho 

mais seguros e saudáveis para a força laboral, atingindo direta ou indiretamente, a quantidade e a 

qualidade da produção, além de incidir sobre o seu custo operacional. 

Palavras-chave: Ergonomia; Produtividade; Fisioterapia; Métodos Posturais. 

 

1. Introdução 

A Ergonomia visa à prevenção e minimização dos riscos das atividades laborais, na busca da 

manutenção da integridade física e mental, promovendo a qualidade de vida dos coloboradores, 

reduzindoas lesões e afastamentos do ambiente de trabalho. 1  

Um profissional especializado em fisioterapia do trabalho torna-se cada vez mais, nos dias 

de hoje fundamental, principalmente em áreas como a ergonomia e biomecânica, em conjunto com 

uma equipe multidisciplinar. Sua atuação visa melhorar a qualidade de vida do trabalhador e 

prevenir lesões músculo esqueléticas. O resultado desta intervenção é uma melhora no desempenho 

e na produtividade no trabalho.2                      

No Brasil cerca de 20% da população trabalhadora encontra-se afastada do trabalho, onde 

um terço dos casos está relacionado a sua rotina trabalhista, havendo assim o crescimento atual do 

quantitativo de indivíduos que apresentam a incapacidade para o trabalho de forma temporária ou 

prolongada, correspondente às muitas condições de saúde, introduzindo um novo desafio para a 

_____________________________________________________________ 
1Pós graduanda em Ergonomia.  

2Fifioterapeuta, Especialista em Cardiopulmonar 
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saúde pública.3 

Os autores pesquisados, ressaltam que torna-se cada vez mais importante, programas de 

saúde ocupacional que visem a eliminação ou a redução dos riscos a que os funcionários estão 

expostos em seu ambiente de trabalho, com atitudes que se antecipam à situações de risco de 

acidentes, doenças ocupacionais, danos materiais ou ambientais, visando a redução de custos e 

melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores.4  

A palavra Ergonomia deriva-se do grego Ergon que significa trabalho e nomós, que significa 

normas, regras, leis e, de acordo com seu sentido etimológico, trata-se de uma abordagem mais 

ampla e abrangente, articulada a todos os aspectos da atividade humana.5 

A definição conforme o Conselho Executivo da Associação Internacional de Ergonomia 

(IEA), é de que a ergonomia "é a disciplina científica que trata de entender as interações em 

humanos e outros elementos de um sistema; é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e 

métodos para projetar de modo a otimizar o bem-estar humano e a performance total do sistema".6 

A regulamentação do fisioterapeuta nesta área possui uma importância singular, devido ser 

um membro da equipe de saúde com sólida formação científica, que atua no desenvolvimento de 

técnicas de prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação, que utilizando programas de orientações 

e promoção em saúde atua nos três níveis de atenção.7  

O profissional ergonomista interessa-se pela relação do homem e da empresa, do homem e 

da técnica, do homem e seu ambiente, ou seja, de cada nível que se pode conceber uma interface 

entre esses termos.8 

Discutir sobre as consequências sofridas pelos trabalhadores em seus postos de trabalho, nas 

organizações, é um tema muito discutido nos últimos tempos, acarretando em uma série de 

inquietações e descoberta de patologias, onde a competitividade existente no mercado, 

impulsionada pelos avanços tecnológicos, determinam mudanças no mundo do trabalho, o que pode 

ser um fator gerador de estresse, doenças e problemas.9 

Justifica-se a abordagem do tema na busca de melhorias na qualidade do trabalho, por meio 

do estabelecimento da saúde do trabalhador, com a presença do fisioterapeutra especializado em 

ergonômia. Com isso, obteve-se como objetivo destacar a importância da fisioterapia juntamente 

com a ergonomia no ambiente de trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica. 

 

2. Fundamentação Teórica 

Conforme a Associação Internacional de Ergonomia, a ergonomia trata-se da disciplina 

científica que está relacionada ao conhecimento das interações entre o ser humano e outros 

elementos de um sistema, assim como à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos 
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a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema, aumentando assim 

naturalmente a produtividade.10 

A Fisioterapia é o ramo da saúde que estuda, avalia, previne e trata os distúrbios da 

cinesiologia humana, decorrentes de alterações de órgãos e sistemas. O fisioterapeuta é o 

profissional formado em curso superior de Fisioterapia, com registro no Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, responsável, portanto, pela avaliação, prevenção, tratamento e 

reintegração do paciente à sociedade.11  

A Ergonomia física trata-se das demonstrações do corpo humano mediante as cargas física e 

psicológica, relacionada ao uso de materiais, bem como a composição física das estações 

detrabalho, ações de trabalho, de repetição, vibração, força e postura estática, relacionada com as 

lesões musculoesqueléticas.1  

Frente a esta nova realidade, o fisioterapeuta do trabalho se volta ao ramo da saúde que 

estuda, avalia, previne e trata os distúrbios da cinesiologia humana, decorrentes de alterações de 

órgãos ou sistemas provocadas pelo trabalho. Neste pensamento o Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO) coloca o fisioterapeuta do trabalho como o profissional formado 

em curso superior de Fisioterapia, responsável pela avaliação, prevenção, tratamento e reintegração 

do individuo as suas atividades laborais.11  

Um dos principais motivos dos estudos em ergonomia é diminuir a carga de trabalho a que 

os funcionários estão submetidos.12   

No que diz respeito ao corpo do trabalhador, o ingresso na vida produtiva se caracteriza por 

um exercício rotineiro de gestos, posturas e atividades mentais que obrigam o corpo a submeter-se 

às demandas do sistema produtivo, com desdobramentos que vão além do ambiente e das relações 

de trabalho. Isso introduz novos condicionantes no seu estilo e forma de viver, com impactos 

negativos no plano familiar e social, em razão de que a maior parte do tempo é dedicada ao 

trabalho, em detrimento do lazer e cuidados com a saúde.13  

Por meio da análise ergonômica do trabalho, pode-se compreender a atividade dos 

trabalhadores, destacando-se a comunicação ,postura, esforços físicos, como uma resposta pessoal a 

uma série de determinantes, algumas são relacionadas à empresa, como a organização formal do 

trabalho e outras relacionadas ao trabalhador, como por exemplo, as características pessoais, idade, 

experiências e outros.14 

A NR17 tem estabelecida parâmetros que buscam permitir a adaptação das condições de 

trabalho que a empresa disponibiliza, jutamenteb com às características dos colaboradores, 

objetivando o oferecimento de mais segurança, conforto e melhora no desempenho das atividades, 

atendendo diversas necessidades do trabalhador, em diversos campos de atuação. Para cada 
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problema ergonômico, exige-se soluções especificas, bem como carga de trabalho ou interação 

homem-empresa, somando ambas as partes.3 

“As moléstias laborativas subdividem-se emtecnopatias,ergonopatias ou doenças 

profissionais típicas, inerentes a alguns trabalhos peculiares ou a determinadas atividades 

laborativas, com nexo causal presumido, razão pela qual o infortunado fica dispensado de 

comprovar o mesmo”.15    

Amparado pela Resolução n° 259, de 18 de dezembro de 2003 do COFITTO, cabe ao 

Fisioterapeuta do Trabalho identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam 

constituir risco à saúde funcional do trabalhador, em qualquer fase do processo produtivo, alertando 

a empresa sobre sua existência e possíveis conseqüências. Realizar a análise biomecânica da 

atividade produtiva do trabalhador, considerando as diferentes exigências das tarefas nos seus 

esforços estáticos e dinâmicos, entre outras atribuições. Em 13 de junho de 2008, a Resolução n° 

351 do COFFITO reconheceu a Fisioterapia do Trabalho como especialidade do profissional 

fisioterapeuta.2  

Com isso, para avaliação das queixas destes distúrbios, precisa-se entender seu conceito. Os 

distúrbios osteomusculares descrevem-se como doenças de característica inflamatória, atingindo os 

tecidos moles, como músculo, ligamentos, cápsulas articulares e aponeuroses, e manifestão-se em 

mialgias em geral, lombalgias, fibromialgias, cervicalgias, sinovites, tendinites, tenossivonites, 

epicondilites, principalmente, gerando dor, perda de força, formigamentos, fadigas e edema, 

afetando os aspectos cotidianos e a diminuição do rendimento no trabalho. Inicialmente, repousos 

noturnos e nos finais de semana solucionam a questão, porém como tempo as dores tornam-se mais 

intensas, chegando a evoluir para um estágio de incapacidade.16 

As enfermidades mais encontradas referentes a esses são as tendinites, tenossinovites e 

epicondilites, comprometendo mundialmente milhares de trabalhadores, onde múltiplos fatores 

envolvem a etiologia, onde fora criado um consenso para avaliação biopsicossocial, para poder 

detectar a forma mais adequada de tratar esta questão.17  

  

3. Metodologia 

Para a elaboração do artigo, realizou-se uma revisão bibliográfica, através de publicações em 

sites de pesquisas acadêmicas como SCIELO, BIREME, MEDLINE, abordando o tema descrito, 

utilizando os descritores: Ergonomia; Produtividade; Fisioterapia; Métodos Posturais. 

Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos em língua portuguesa, que foram publicados 

nos últimos 10 anos, e que descrevessem a ergonomia por meio do acompanahemnto pelo 

fisioterapeuta. 
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Primeiramente realizou-se a busca pelos artigos, identificando-os após a leitura detalhada e 

análise destes, pautando e separando os de inclusão neste.  

Como critérios de exclusão, pautou-se artigos publicados antes do ano de 2007 e em outros 

idiomas que não fossem português e inglês. 

O tempo de duração total da pesquisa fora de seis meses, incluindo pesquisa dos arigos, 

exclusão e seleção dos mesmos. 

Ao finalizar a pesquisa, 22 destes foram utilizados para a montagem do artigo e 11 dos 

mesmos pautados para a análise e discussão.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Resultados  

Após a análise dos artigos, fora desenvolvida uma tabela com os mesmos, dendo dividos 

conforme o ano de publicação, autores, título e interveção e conclusão (Tabela 1). 

 

ARTIGOS ANALISADOS 

AUTOR/ ANO 
DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO INTERVENÇÃO 
 

CONCLUSÃO 

Gomes et al 
(2017)1 

Avaliação 
ergonômica do 
trabalhador na 
construção civil: 
riscos 
minimizados por 
regulamentação 
e ginástica 
laboral. 

A postura adotada pelo 
indivíduo em rotina de 
trabalho determina o nível 
de risco; 

A orientação do 
enfermeiro 
especialista culminará 
na diminuição de 
lesões. 

Baú; Klein 
(2010).2 

O 
reconhecimento 
da especialidade 
em fisioterapia 
do trabalho pelo 
COFFITO e 
Ministério do 
Trabalho/CBO: 
uma conquista 
para a 
fisioterapia e a 
saúde do 
trabalhador. 

Temos ainda muito a 
percorrer nesse caminho, 
em que a união de 
profissionais atuantes na 
fisioterapia do trabalho, 
que organizadamente 
se prontificam a continuar 
buscando o 
reconhecimento legal e 
técnico-científico; 

Cada vez mais a 
atuação receberá o 
merecido 
reconhecimento pelos 
trabalhadores. 

Barbosa et al. 
(2010)4 

A vida do 
trabalhador 
antes e após a 
Lesão por 
Esforço 
Repetitivo (LER) 
e Doença 

A equipe 
multiprofissioanal 
responsável pelo cuidar 
dos trabalhadores 
acometidos pela 
LER/DORT buscarão 
formas de minimizar as 

Medidas preventivas 
contribuirão para 
minimizar os danos de 
um trabalho repetitivo, 
de alta pressão sobre 
o trabalhador. 
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Osteomuscular 
Relacionada ao 
Trabalho 
(DORT). 

inadequações dos 
ambientes de trabalhos 
para que a prevenção da 
LER/DORT seja 
proclamada em todos os 
ambientes. 

Garbin et al. 
(2008).5 

Ergonomia e o 
cirurgião- 
dentista: uma 
avaliação do 
atendimento 
clínico usando 
análise de 
filmagem. 

Fi,mar os atendimentos 
pode ser um recurso 
adotado pelo profissional, 
na busca de análise 
ergonômica. 

O recurso de filmar os 
atendimentos para 
análise dos 
procedimentos pode 
possibilitar que os 
profissionais realizem 
seu trabalho de forma 
planejada e 
estratégica 
para atingir suas 
metas sem prejuízo da 
saúde. 

Ferreira et al. 
(2010).6 

Ergonomia da 
Atividade pode 
Promover a 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho? 
Reflexões de 
Natureza 
Metodológica. 

A intervenção eficaz 
e duradoura no campo da 
QVT implica remover ou 
atenuar as causas 
primeiras do mal-estar dos 
trabalhadores em 
termos de condições, 
organização e relações 
socioprofissionais de 
trabalho. 

Limites e desafios são 
apresentados para a 
consolidação de uma 
abordagem teórico-
metodológica da 
Ergonomia da 
Atividade voltada para 
a Qualidade de Vida 
no Trabalho. 

Talo et al.   
(2010). 7 

Uma 
investigação 
empírica do 
modelo 
conseqüência da 
doença 
biopsicossocial: 
psicológica 
deficiência, 
incapacidade e 
handcap em 
pacientes com 
dor crônica. 

A maioria desses agravos 
são passíveis de redução 
mediante ações 
preventivas, 
implementadas por 
empregados e 
empregadores. 

Trata-se de uma forma 
de contribuir para a 
melhoria das 
condições laborais e 
de saúde dos 
trabalhadores. 

Lacaz  (2010)12 Qualidade de 
vida no trabalho 
e saúde/doença. 

A eficácia de uma 
intervenção ergonômica 
depende de sua 
capacidade de controlar 
ou amenizar os fatores de 
risco das lesões/distúrbios 
músculos-esqueléticos. 

É de grande 
importância que o 
fisioterapeuta adote 
medidas visando a 
ergonomia no 
ambiente de trabalho. 

Tsuchiya H 

(.2012).18 

Associação entre 

características 

pessoais, 

organização do 

trabalho e 

presença de dor 

em funcionários 

Os resultados apontam 

para a necessidade de 

atuação do fisioterapeuta, 

profissional apto não só a 

tratar desordens 

musculoesqueléticas 

como, principalmente, a 

Os resultados 

sugerem a 

necessidade de 

intervenção 

fisioterapêutica 

preventiva. 
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de uma indústria 

moveleira. 

atuar preventivamente, 

orientando 

adequadamente o 

trabalhador quanto aos 

cuidados com a postura e 

a saúde, de modo a 

minimizar os fatores de 

risco de surgimento de 

doenças ocupacionais. 

Zapparoli, 

Marziale. 

(2015).19 

Riscos 

ocupacionais em 

unidade de 

suporte básico e 

avançado de 

vida em 

emergência 

Para a aplicação dos 

princípios da ergonomia, 

empreitada específica do 

fisioterapeuta do trabalho, 

pode propiciar uma 

interação adequada e 

confortável do ser humano 

com os objetos que 

maneja e com o ambiente 

de trabalho,. 

A ergonomia 

culminará no aumento 

do desempenho do 

trabalhador 

Magalhães et al 

(2016).21 

Instrumentos de 

avaliação da 

incapacidade e 

funcionalidade 

de trabalhadores 

com distúrbios 

musculoesqueléti

cos relacionados 

ao trabalho: 

análise das 

propostas 

existentes. 

São escassos os relatos 

sobre a existência e uso 

de instrumentos validados 

que tratem das dimensões 

biomédica, psicossocial e 

relacionada ao trabalho. 

. É clara a 

necessidade do 

desenvolvimento 

teórico-metodológico, 

fomentando 

instrumentos 

interdisciplinares de 

forma ergonômica. 

Paula et al. 

(2016).22 

Instrumentos de 

avaliação da 

incapacidade e 

funcionalidade 

de trabalhadores 

com distúrbios 

musculoesqueléti

cos relacionados 

ao trabalho: 

análise das 

propostas 

existentes. 

Nota-se que as diversas 

doenças apresentadas 

pelos trabalhadores nos 

estudos, identificadas 

pelos instrumentos de 

análise, relacionam-se a 

LER e à DORT. 

O apoio do 

fisioterapeuta no 

ambiente de trabalho 

diminuirá as condições 

de risco de distúrbios 

muscoesqueléticos. 

Fonte: Dados do pesquisador (2017). 
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4.2 Discussão 

Dentre as principais causas do afastamento do trabalhador da sua tarefa, são as Lesões por 

Esforço Repetitivo, ou Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho, onde estas 

pertencem ao grupo de patologias clássicas entre os trabalhadores: tendinite e tenossinovite, 

causadas pela repetição contínua de movimentos no desempenho de alguma atividade. Justamente a 

estas se encontram as doenças ocupacionais, provocadas devido à submissão contínua das mais 

diversas situações de elevado estresse, send de suma importância a adequação ergonômica de 

máquinas, ferramentas e equipamentos diversos que são usados no local de trabalho.5 

A postura adotada por cada profissional na sua rotina de trabalho determina o nível de risco, 

que possua vez agravam-se por sua repetitividade, bem como posturas mantidas por longo período 

de tempo, aplicando força, culminando nos principais riscos para complicações de LER/DORT, 

atingindo principalmente os punhos/mãos, tronco e pernas.1 

O ambiente de trabalho necessita da atuação do fisioterapeuta, profissional apto a atuar 

preventivamente, orientando adequadamente o trabalhador quanto aos cuidados com a postura e a 

saúde, de modo a minimizar os fatores de risco de surgimento de doenças ocupacionais. Os 

conceitos abordados neste estudo possuem o objetivo de identificar o papel da fisioterapia na 

ergonomia e gerando repercussões na saúde do trabalhador.18 

Os riscos ergonômicos na saúde do trabalhador são provenientes da movimentação e 

posturas inadequadas, transporte de equipamentos e em atividades de organização e assistência. 

Além disso, os trabalhadores realizam rodízios de turnos e trabalho noturno. Essas ações causam à 

saúde dos trabalhadores problemas de postura, fadiga, hérnias, fraturas, torções, contusões, 

lombalgias e varizes. Sendo assim, a ação do fisioterapeuta do trabalho se torna imprescindível no 

ambiente de trabalho devido ele ser o profissional com qualificações e habilidades para desenvolver 

estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficientes ideais no 

modo como um e outra interagem, otimizando as condições de trabalho humano por meio de 

métodos e de novas tecnologias.19 

A descrição emitida pelo MTE/CBO destaca que o especialista fisioterapeuta do trabalho 

executa: avaliação a clientes e pacientes; estabelece o diagnóstico fisioterapêutico; planeja 

estratégias de intervenção; implementa ações de intervenção; educa em saúde;gerencia serviços de 

saúde; executa atividades técnico-científicas; trabalha com segurança entre outras.2,20 

A gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) tem como base o trabalhador, visando à 

identificação dos perigos que os mesmos podem estar expostos durante a atividade laboral e 

correlacionando com a legislação pertinente. Com foco nestes conhecimentos, normas de segurança 

e saúde são criadas e implementadas.20,21 
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Com a intervenção do fisioterapeuta do trabalho vários benefícios podem ser mencionar 

como exemplo a ginástica laboral, que proporciona tanto para o trabalhador, quanto para a empresa, 

resultados bem satisfatórios. Além de prevenir a LER/DORT, ela tem apresentado resultados mais 

rápidos e diretos como a melhora do relacionamento interpessoal e o alívio das dores corporais.21 

Neste sentido, a implantação de um programa de ginástica laboral busca despertar nos 

trabalhadores a necessidade de mudanças do estilo de vida e não apenas de alteração nos momentos 

de ginástica orientada dentro da empresa. No ponto de vista empresarial, desenvolver ações de 

promoção em saúde e da qualidade de vida para os trabalhadores representa um investimento com 

retorno garantido a médio e longo prazo.22 

O fisioterapeuta do trabalho avalia, previne e trata distúrbios ou lesões decorrentes das 

atividades no trabalho, realizando o estudo ergonômico do trabalho junto à equipe de saúde e 

segurança do trabalho, profere palestras de conscientização, capacitação e treinamento preventivo 

de doenças ocupacionais, realiza avaliação postural dos trabalhadores e análise biomecânica das 

tarefas nos postos de trabalho, desenvolver programas de ginástica laboral e é responsável pelo 

programa de tratamento ambulatorial de queixas músculo-esqueléticas com a utilização de todos os 

recursos fisioterapêuticos disponíveis através de um ambulatório que pode ser localizado dentro da 

própria empresa ou não.4,5,6 

Os Programas de Qualidade de Vida são essenciais para a prevenção, e os quadros de 

doenças ocupacionais em sua maioria 85% não são entendidos como oportunismo de 

aproveitadores, e nem como manifestações psicológicas. Isso demonstra que os trabalhadores 

devem ser valorizados quanto ao aparecimento dos sintomas.7 

Apesar de aceitarem este profissional como capaz de atuar preventivamente, nega-o como 

integrante do quadro de funcionários da empresa. Dentre os possíveis causadores dessa realidade 

pode-se citar: a não obrigatoriedade por lei dos serviços deste profissional, ou que estes contribuem 

para onerar os custos empresariais e a escassez de divulgação por parte do fisioterapeuta. Em suma, 

é fundamental divulgar a imagem desse profissional como importante membro dos programas de 

Qualidade de Vida do Trabalhador, pois o mesmo promove benefícios ao empreendedor e aos 

trabalhadores com a geração de lucros, o desenvolvimento de saúde física e mental enfim, 

contribuindo para o bem-estar geral.20,21 

 

5. Conclusão 

Conforme o objetivo proposto, a adoção de novas tecnologias e métodos gerenciais facilita a 

intensificação do trabalho que, aliada à instabilidade no emprego, modifica o perfil de adoecimento 

e sofrimento dos trabalhadores, expressando-se, entre outros, pelo aumento da prevalência de 

doenças relacionadas ao trabalho, o surgimento de novas formas de adoecimento mal 
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caracterizadas, como o estresse, a fadiga física e mental e outras manifestações de sofrimento. Para 

uma empresa a aplicação de métodos ergonômicos é essencial, pois reduz o absenteísmo, aumenta à 

produtividade, qualidade do produto, motivação e qualidade de vida no trabalho proporcionando 

mais do que um posto de trabalho melhor, mas também uma vida melhor no trabalho; além de levar 

a organização a um crescente desenvolvimento, contribuir para que permaneça competitiva e 

alcance o sucesso. 

Por meio deste estudo, conclui-se que a fisioterapia do trabalho na ergonomia atua na 

prevenção e tratamento de doenças ocupacionais, minimizando os efeitos desta patologia dentro e 

fora do ambiente laboral. Sendo assim o investimento em prevenção traz um aumento da 

produtividade para a empresa, e uma melhora na qualidade de vida do trabalhador. Fazem-se 

necessários novos estudos sobre este tema para demonstrar a importância da fisioterapia do 

trabalho. 
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