
Introdução Resultados

O Programa de Ginástica Laboral proposto teve impacto positivo sobre a dor

musculoesquelética e a qualidade de vida dos funcionários. Os benefícios foram

evidenciados em relação à dor, reduzindo a sua intensidade e melhorando sua

classificação nos parâmetros avaliados pela Escala Visual Numérica da Dor. Em relação

à qualidade de vida, percebeu-se uma melhora nos escores dos domínios Capacidade

Funcional, Dor e Saúde Mental, mensurados pelo SF-36.

Destacada a importância da Ginástica Laboral na promoção, prevenção e

reabilitação em saúde, o Fisioterapeuta apresenta-se como um profissional ideal para

elaborar e propor estratégias de intervenção no ambiente laboral para reduzir dores

musculoesqueléticas, melhorar qualidade de vida, entre outros objetivos.

Conclusão

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa Quase-Experimental do tipo

antes e depois, realizada em um Hotel localizado na cidade de Canela/RS, entre

janeiro e abril de 2019, seguindo os preceitos da Resolução 466/12 do Conselho

Nacional de Saúde e tendo sido foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

UNISINOS sob o parecer nº 3.023.346.

Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o Questionário de Qualidade de Vida

SF-36.

Para avaliar a dor, os participantes deviam responder a seguinte pergunta:

“Considerando os últimos 30 dias, você sente alguma dor nos músculos, articulações

ou em alguma outra parte do seu corpo?”. Aqueles que respondessem de maneira

afirmativa, eram solicitados a mensurar e localizar a sua dor. Para quantificar a dor, foi

utilizada a Escala Visual Numérica da Dor.

O programa de exercícios de Ginástica Laboral compensatória (realizado no meio

do expediente, prevenindo os vícios de posturas), foi realizado duas vezes por

semana, com duração de aproximadamente 15 minutos, totalizando 18 intervenções.

Os exercícios foram realizados no próprio hotel, ao mesmo tempo por todos os

funcionários, os quais faziam uma auto-gestão dos exercícios, sob a supervisão e

orientação dos pesquisadores. Cada sessão foi dividida em cinco minutos de

alongamento global, cinco minutos de exercícios ativos para membros superiores e

inferiores, e cinco minutos de relaxamento. Os alongamentos foram realizados

bilateralmente, mantidos por 30 segundos. Os exercícios ativos eram realizados em 3

séries de 12 repetições, sem carga extra, apenas com o peso do segmento corporal. O

relaxamento era composto de exercícios de conscientização corporal e de controle da

respiração.

Ao final das 18 sessões, na última intervenção após realizar os exercícios, foram

aplicados novamente o Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) e a Escala Visual

Numérica da Dor.
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Participaram do estudo 14 funcionários do referido hotel, os quais realizaram as 18

intervenções propostas, sem desistências, no período de janeiro a abril de 2019. A amostra de

participantes apresentou média de 44,64 (±13,79) anos de idade.
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Analisar os efeitos de um Programa de Ginástica Laboral sobre a dor

musculoesquelética e a qualidade de vida em um grupo de trabalhadores de um hotel

na Serra Gaúcha.

Tabela 2. Comparação entre os escores de Qualidade de Vida, mensurados pelo SF-36 e estratificados por 

domínios, antes e após Programa de Ginástica Laboral, n=14, Canela/RS, 2019.

Objetivo 

A síndrome de origem ocupacional, composta por doenças que afetam os membros

superiores, região da escápula e pescoço, foi reconhecida pelo Ministério da

Previdência Social como Lesões por Esforços Repetitivos (LER). Após a revisão da

norma, foi introduzida também a expressão Distúrbios Osteomusculares Relacionados

ao Trabalho (DORT).¹

Esses distúrbios atingem por volta de 30% da população mundial com mais de 25

anos² e tem sido bem comum tanto em homens quanto em mulheres na fase produtiva

e como consequência causa afastamento do trabalho.³

Com o número de doenças relacionadas ao trabalho aumentando, uma das técnicas

utilizadas é a Ginástica Laboral, visando a promoção da saúde, melhorar as condições

de trabalho, reduzir os acidentes no serviço e aumentar a produtividade. Consiste em

atividade física realizada no ambiente de trabalho, com sessões de 10 a 15 minutos,

compreende exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, coordenação motora

e relaxamento.4

Tabela 1. Comparação em relação à Intensidade da Dor e sua Classificação, antes e após Programa de 
Ginástica Laboral, n=14, Canela/RS, 2019.


