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ADERÊNCIA DE TRABALHADORES DE ESCRITÓRIO A INTERVENÇÕES 

PASSIVAS E ATIVAS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Palavras chaves: pausas, quick-massage, ginástica laboral, trabalhadores, escritório. 

Introdução: No campo da saúde do trabalhador é fato diversos problemas relacionado a 
dores e alterações musculoesqueléticas, visto que movimentos repetitivos, como 
manuseio de teclado e mouses em ambientes de escritório tem sido utilizado em maior 
quantidade nos últimos tempos. São comuns nesses tipos de funcionários, também; dores 
cervicais e lombares. Por esse motivo são implantadas pausas ativas e passivas dentro 
desses ambientes para que se haja redução dessas queixas. Como não  é tão evidenciado 
estudos voltados a pausas passivas, como a quick-massage este estudo mostra-se 
relevante. 

 Objetivo: Avaliar o efeito proporcionado sobre o funcionário de escritório que participa 
do programa de pausas passivas e ativas. 

 Metodologia: Os funcionários foram divididos em três grupos: Controle ativo e dois 
grupos de intervenção (quick-massage e Ginástica laboral). Todos receberam informação 
sobre a ergonomia em seus respectivos setores e também orientados a fazer uma pausa de 
10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. Aos grupos de intervenção, foram promovidas 
massagens numa cadeira duas vezes por semana de dez a quinze minutos. No outro grupo, 
foi proposta por duas vezes na semana exercícios laborais, de quinze a vinte minutos em 
cada setor participante. As primeiras avaliações são para observarmos níveis de dor e 
queixas musculoesqueléticas. Como desfecho secundário observou: capacidade para o 
trabalho, percepção de fatores de risco ergonômicos, fatores psicossociais e fadiga, nível 
de atividade física. 

Desenvolvimento: Foram efetuados em torno de 36 atendimentos de quick-massage e 
ginástica laboral num período de 6 meses. Sendo inclusos todos os funcionários 
trabalhadores de escritório e exclusos funcionários da manutenção e limpeza. 

 Conclusão: Espera-se que a massagem (pausa passiva) tenha maior aderência ao 
programa, sugestivo de melhores resultados nas queixas musculoesqueléticas 
(intensidade de dor).  

Suporte financeiro UNICID – Compras realizadas pela curso de Fisioterapia (Cadeiras 
de Quick-Massage, Programa de mestrado e doutorado em Fisioterapia (Software), e 
apoio da Gestão de Pessoal – Departamento de RH e Departamento de Extensão– 
UNICID (Material de Consumo). 
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