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Introdução: A Terapia Ocupacional surgiu no período denominado “reconstrução”, que 

ocorreu após a primeira Guerra Mundial, onde o principal objetivo da profissão era 

tratar dos soldados sequelados que retornavam dos campos de batalha, apresentando 

déficits físicos e/ou mentais (MOREIRA, 2008). No decorrer do tempo às áreas de 

atuação dos terapeutas ocupacionais ampliaram-se, no entanto nos dias atuais a 

profissão ainda é muito relacionada e reconhecida principalmente pela atuação na 

reabilitação física (SOARES, 2007). Objetivo: Portanto o objetivo deste trabalho foi 

determinar o quantitativo de artigos brasileiros publicados relacionados à Terapia 

Ocupacional e reabilitação física, num horizonte temporal de 10 anos, para analisar se 

há uma quantidade relevante de artigos relacionados a esta área, já que a mesma possuiu 

grande importância para o início e reconhecimento da profissão. Metodologia: O 

presente trabalho foi realizado por duas alunas do 1º semestre do curso de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal do Pará, com o intuito de realizar um 

levantamento bibliográfico baseado na coleta de dados por meio da análise sistemática e 

crítica dos artigos publicados. Para tanto, foram realizadas pesquisas nos Cadernos de 

Terapia Ocupacional da UFSCAR, Revista da USP e na base de dados LILACS da 

Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme). A pesquisa foi realizada compreendendo os anos 

de 2003 à 2013, com os descritores Terapia Ocupacional versus Reabilitação. 

Resultados: A partir da presente pesquisa feita com os descritores Terapia Ocupacional 

versus Reabilitação, foram encontrados 399 artigos, relacionados aos mais diversos 

tipos de reabilitação, nos mais diferentes contextos e clientela. No entanto, somente 11 

utilizaram como descritores Terapia Ocupacional versus Reabilitação física. Tal fato 

sugere que o olhar do terapeuta ocupacional se ampliou com relação aos diversos 

campos da Terapia Ocupacional, compreendendo atualmente diversos contextos de 

pesquisas que em sua maioria não se remetem mais apenas a reabilitação física. 

Considerações finais: Com essa pesquisa, concluímos que existem poucos artigos 

publicados que frisam a atuação do terapeuta ocupacional na reabilitação física, 

compreendendo-se assim, que houve uma expansão com relação ao foco de pesquisas, 

que a partir do desenvolvimento desta área sua atuação tornou-se mais ramificada, de 

forma que a reabilitação física é apenas uma parte inserida nas diversas formas de 

atuação.  
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