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1. Resumo 

Introdução: Os trabalhadores de escritório possuem alta demanda em seu ambiente de trabalho, o 

que afeta a saúde destes indivíduos, inclusive a qualidade do sono. Por outro lado, o exercício 

físico regular é uma importante estratégia de promoção de saúde. Assim, este estudo objetivou 

avaliar a associação entre a prática de atividade física, e a qualidade do sono destes trabalhadores.  

Métodos: Um questionário estruturado sociodemográficos, e com perguntas sobre atividade física 

e sono foi aplicado até momento em 91 trabalhadores. A análise estatística até o momento foi 

descritiva (média desvio padrão e frequências). Resultados preliminares: Os resultados mostraram 

que a média de idade e estado civil dos praticantes de atividade física foram muito semelhantes 

ao dos não praticantes. Contudo, o gênero feminino (57,7%) foi mais prevalente na prática de 

atividade física, do que o masculino. O número de horas de sono, e a qualidade do sono foram 

muito semelhantes entre os grupos.   

2. Introdução 

Os distúrbios musculoesquéticas em trabalhadores de escritório são geradores de 

incapacidade para o trabalho, já que as características do trabalho contribuem para isso1,2. As 

características específicas do trabalho em escritório, com o uso de computadores são de 

decorrentes de aspectos organizacionais e individual, e podem corresponder a diferentes 

diagnósticos clínicos3. Há medidas de prevenção e controle no ambiente de trabalho que 

contribuem com a prevenção e controle dos distúrbios musculoesqueléticos entre trabalhadores. 

E muito embora, os programas de exercício físico no ambiente possuam forte evidência de 

efetividade para redução de queixas musculoesqueléticas4. É cada vez mais importante que o 

trabalhador seja orientado a praticar exercício físico fora do ambiente de trabalho, para uma ampla 

melhora de suas condições de saúde, e consequente melhora da qualidade do sono5. A atividade 

física regular estimula o organismo a ter um sono suficiente, além de diminuir o risco de obesidade 

e doenças cardiovasculares, seja em crianças ou em adultos 6,7. O sono insuficiente além de levar 

as alterações sistêmicas, causa estado de cansaço e sonolência, sendo altamente perigoso a pessoas 

em geral 6-8. Diante do exposto acreditamos que haja uma forte relação entre a realização de 

exercícios físicos e a qualidade do sono dos trabalhadores.   

 

3. Objetivos  

 Assim, os objetivos desse estudo foram avaliar a associação entre a prática de atividade 

física, e a qualidade do sono de trabalhadores de escritório.  



4. Métodos  

Trata-se de um estudo transversal, realizado com trabalhadores dos setores administrativos 

de uma universidade privada do estado de São Paulo (n=462). O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo (Número do Parecer 1.736.249). 

 Foram incluídos neste estudo trabalhadores de escritório usuários de computador que 

trabalham no mínimo 6 horas diárias em postura sentada.  Não serão incluídos os portadores de 

deficiência, e trabalhadores alocados em outros setores como manutenção, limpeza. Os desfechos 

avaliados foram avaliados por meio de questionário estruturado, com uma pergunta referente à 

realização de atividade física, com respostas objetivas (sim ou não), utilizada neste estudo como 

variável dependente.  E duas questões a respeito do sono, sendo um que interroga sobre o número 

de horas de sono/noite, e a outra que avalia a qualidade do sono, em uma escala Likert de 0 a 10 

pontos.  A escala de qualidade do sono, quando a resposta 0 (zero) indica pior qualidade do sono, 

e 10 (dez) a melhor qualidade de sono possível.  

5. Desenvolvimento do estudo 

 

 No início do estudo, os dados sóciodemográficos (idade, sexo, faz atividade física (tipo de 

exercício, quantas vezes na semana), e as questões referentes à quantidade e qualidade do sono). 

A análise estatística será realizada por meio do programa estatístico SPSS 17.0 e realizada análises 

descritiva e inferencial.  

6. Resultados preliminares  

Os resultados aqui apresentados são de uma parcela da população avaliada. As características 

parciais dos participantes do estudo se encontram na Tabela 1. A idade média, e estada civil dos 

trabalhadores de escritório, praticantes e não praticantes de atividade física foram muito 

semelhantes (Tabela 1).  

Tabela 1. Descrição das características dos trabalhadores de escritório praticantes e não 

praticantes de atividade física (n=91) 

Características Praticantes (n=52) Não Praticantes (n=39) 

Idade (anos)  34,3 (11,7) 32,6 (9,2) 

Gênero n (%) n (%) 

 Feminino 30 (57,7) 13 (33,3) 

 Masculino 22 (43,3) 26 (66,6) 

Estado Civil  n (%) n (%) 



 Solteiro 22 (56,4) 23 (44,2) 

 Casado 15 (38,5) 24 (46,2) 

 Divorciado 1(2,6) 3 (5,8) 

 Não respondeu 1(2,6) 2 (3,8) 

Praticantes e Não praticantes de atividade física; Idade: Média e DP (Desvio Padrão) 

Contudo, entre os praticantes, vemos que a maioria é do gênero feminino (57,7%), 

enquanto entre os não praticantes, a maioria é do gênero masculino (66,6%). No que tange as 

horas e qualidade do sono, as médias dos grupos foram semelhantes, não havendo associação com 

ser praticante de atividade física as horas de sono (rho=0199; p=0,059) e a qualidade do sono 

(rho=00,49; p=0646).   

Tabela 2. Análise das horas médias e qualidade do sono, para trabalhadores de escritório 

praticantes e não praticantes de atividade física (n=91).  

Variáveis  Praticantes (n=52) Não Praticantes (n=39) 

 Média (DP) Média (DP) 

Horas de sono 5,3 (1,3) 6,4 (1,2) 

Qualidade do sono (0-10 pontos) 6,3 (1,2) 6,5 (1,9) 

DP (Desvio Padrão) 
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