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1. RESUMO 

 

Introdução: Na atividade laboral, a saúde musculoesquelética e mental requer 

atenção em quase todos os setores. Objetivos: Demonstrar se os conteúdos dos 

áudios visuais impactam nas práticas em Saúde Física Musculoesquelética e 

Mental dos participantes. Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa N° 999.209/2015. O ensaio clínico foi registrado prospectivamente no 

ClinicalTrial.gov (NCT02980237). Trata-se de um estudo longitudinal com 100 

servidores técnico administrativos. Planejamento, implementação e gestão de um 

programa online de promoção de saúde oferecido pela Universidade Estadual da 

Bahia, em parceria com a Universidade Cidade de São Paulo. Os pressupostos 

teóricos partem da área de fisioterapia direcionada para a saúde física 

musculoesquelética, mental e laboral, além da tecnologia de informação e 

comunicação, em um programa com nove áudios visuais distribuídas em três 

módulos: (M1): Saúde Física Musculoesquelética, (M2): Alimentação Saudável e 

(M3): Saúde Mental. Os participantes responderam sobre: habilidades, atitudes e 

competências antes e adquiridos após a divulgação do conteúdo dos áudios visuais

, por meio de questões graduadas em uma escala Likert (0-10 pontos).  Para 

análise das características sociodemográficas dos participantes foi utilizada 

estatística descritiva (frequências, médias, desvio-padrão, intervalo de confiança). 

O programa estatístico SPSS 22.0 foi usado para todas as análises, que foram 

realizadas seguindo os princípios de intenção de tratamento. Os resultados foram 

comparados (medidas repetidas) por modelos de regressão de efeitos mistos. 

Resultados preliminares: Esperamos que o programa de educação em saúde 

online demonstre efetividade na melhora do estilo de vida de trabalhadores.   

 

Descritores: Saúde Física Musculoesquelética. Síndrome de Burnout. Saúde 

Laboral. Ambientes virtuais.  Fisioterapia.   
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2. INTRODUÇÃO  

 

 O exercício laboral é uma atividade que geralmente ocupa uma grande 

parcela do tempo de cada indivíduo, além do seu convívio social (Trigo et al., 2007). 

Os distúrbios musculoesqueléticos são um dos principais problemas em quase 

todos os setores, desde aqueles que envolvem atividades laborais manuais muito 

pesados aos com atividades mais sedentárias (Harcombe, McBride e Derrett, 

2010). Distúrbios do pescoço relacionados ao trabalho são problemas comuns em 

trabalhadores de escritório, especialmente entre aqueles que são usuários 

intensivos de computadores (Cagnie et al., 2007). O aumento do uso de 

computadores tem sido associado a uma alta prevalência de sintomas 

musculoesqueléticos no pescoço e nos membros superiores (Janwantanakul et al., 

2008). De acordo com Blangsted, Søgaard e Hansen (2008), os sintomas 

musculoesqueléticos são diferenciados entre funcionários de escritório, usuários de 

computador com alta incidência de sintomas, especialmente na região pescoço-

ombro. Outras constantes queixas descrevem sintomas de dores 

musculoesqueléticas nas costas, pescoço e extremidades (Andersen et al., 2010). 

Portanto, a capacidade para o trabalho é composta de um complexo de interações 

que envolvem a saúde, o físico, além de pré-requisitos psicológicos e sociais com 

funcionamento íntegro, além de fatores pessoais e ambientais. (Sjögren-Rönkä et 

al., 2002). Segundo Lowe e Dick (2014), além do processo de dor no pescoço e/ou 

na região do ombro muitos distúrbios clínicos continuam a aparecer.  

Entre os trabalhadores um dos distúrbios clínicos frequente é a Síndrome de 

Burnout que é a experiência a longo prazo de exaustão, descreve um estado 

cognitivo e emocional com um interesse diminuído pelo contexto de trabalho 

(Embriaco et al., 2007; Leiter e Harvie, 1996). De acordo com Mańkowska (2016), 

existem diferentes níveis de Burnout, que incluem o mais alto tipo: lógico, 

emocionalmente tenso, muito instável, vigilante inflexível, conservador e com medo, 

e tipo do nível mais baixo de Burnout: lógico, sério, calmo, cuidadoso e 

convencional. Um dos principais fatores da Síndrome de Burnout é o isolamento 

(Trigo et al., 2007).  Segundo Chittaro e Ranon (2007), a Internet por meio de 

padrões abertos é uma excelente ferramenta e ambiente de aprendizagem virtual 

interativo, que potencialmente conectam um grande número de seres aprendizes 

em todo o mundo, a qualquer momento e horário. Huffaker e Calvert (2003) 
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reportam que os ambientes de tecnologias de rede (E-Learning), transferem 

informações a qualquer momento, sem restrições de tempo/espaço, e são 

construídos com componentes reutilizáveis, sendo que o mesmo programa 

colaborativo pode ser utilizado por 10 usuários, podendo ser adaptado para 100 ou 

até 100.000 com baixo custo. O uso da rede E-Learning é uma solução de 

aprendizagem colaborativa que melhora o desenvolvimento cognitivo pessoal, e 

desenvolve competências sociais e de gestão (Olson, 2011; Kohl e Cook, 2013, 

Costa e Faria, 2013).  

No que tange a promoção da saúde, muitas empresas têm aderido a 

programas e ações direcionadas para melhorar a qualidade de vida e saúde do 

trabalhador, e trazer consequente ganho de produtividade (van Rijn et al., 2014; 

Padula et al., 2016; Dantas et al., 2017; Santos et al., 2017). Já que há fatores 

diversos que podem influenciar na qualidade de vida dos trabalhadores, em 

destaque para as jornadas excessivas de trabalho e a falta de reconhecimento 

profissional (Harwood et al., 2010; Padula et al., 2012). 

Neste aspecto, promover saúde é fundamental, mas também um desafio, 

pois a emoção e a motivação interpessoal são fundamentais na aprendizagem a 

distância, além do retorno e/ou feedback do instrutor em relação ao progresso dos 

aprendizes (Chittaro e Ranon, 2007; Costa e Faria, 2013). No contexto do E-

Learning a motivação é fundamental, muito embora deva estar articulada a outros 

fatores, como o uso da metacognição que envolve o pensamento, planejamento, 

saberes, aprendizado, monitoramento, controle, e capacidade de solucionar 

problemas e avaliar a prática do conhecimento (Bransford et al., 2000; Huffaker e 

Calvert, 2003; Glava e Cătălin-Cosmin, 2011; Tanner, 2012; Costa e Faria, 2013). 

Muhamad (2012) afirma que, todos os países precisam responder às 

diferentes mudanças tecnológicas, físicas, interpessoais, metacognitivas, paralelas 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), entre outras habilidades aptas 

para criar um sistema de educação e treinamento que possa equipar as pessoas 

num conceito multidimensional com habilidades físicas e competências 

transferíveis adequadas no âmbito do trabalho.  Por isso acreditamos que o uso 

das tecnologias no treinamento de ações de promoção de saúde no trabalho 

contribui com o acesso às informações, e consequente melhoria da saúde e na 

qualidade de vida.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
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3. OBJETIVOS 

 

Demonstrar se os conteúdos dos áudios visuais impactam nas práticas em 

Saúde Física Musculoesquelética e Mental dos participantes. Averiguar o que se 

sabe sobre os temas (Competência); identificar as Habilidades para implantar; 

verificar as mudanças de hábitos (Atitudes). 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa N° 999.209/2015. 

O ensaio clínico foi registrado prospectivamente no ClinicalTrial.gov 

(NCT02980237). Trata-se de um estudo longitudinal com 100 servidores técnico 

administrativos. Planejamento, implementação e gestão de um programa online de 

promoção de saúde oferecido pela Universidade Estadual da Bahia, em parceria 

com a Universidade Cidade de São Paulo. Os participantes responderam sobre: 

habilidades, atitudes e competências antes e adquiridos após a divulgação do 

conteúdo dos áudios visuais, por meio de questões graduadas em uma escala 

Likert (0-10 pontos). Para análise das características sociodemográficas dos 

participantes foi utilizada estatística descritiva (frequências, médias, desvio-padrão, 

intervalo de confiança). O programa estatístico SPSS 22.0 foi usado para todas as 

análises, que foram realizadas seguindo os princípios de intenção de tratamento. 

Os resultados foram comparados (medidas repetidas) por modelos de regressão 

de efeitos mistos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os pressupostos teóricos partem da área de fisioterapia direcionada para a 

saúde física musculoesquelética, mental e laboral, além da tecnologia de 

informação e comunicação, em um programa com nove áudios visuais distribuídas 

em três módulos: (M1): Saúde Física Musculoesquelética, (M2): Alimentação 

Saudável e (M3): Saúde Mental, porém, selecionado para este artigo os módulos 

M1 e M3.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Andersen et al. (2010) afirmaram que, no início do estudo, os sintomas de 

dores mais prevalentes foram na região do pescoço, enquanto que os sintomas 

menos prevalentes estavam na mão esquerda, cotovelo esquerdo e quadris. Para 

Blangsted, Søgaard e Hansen (2008), por meio das intervenções das atividades 

físicas realizadas no local de trabalho, os sintomas de pescoço e ombro foram 

menores de acordo com a duração e a intensidade exercida. Enquanto que, dados 

do estudo de Janwantanakul et al. (2008), a prevalência de sintomas 

musculoesqueléticos na parte superior das costas era dependente da idade. Já 

Harcombe, McBride e Derrett (2010) mencionam que as tarefas com atividades de 

trabalho físico mostraram associações significativas na região lombar, do ombro, 

cotovelo e pulso dos trabalhadores. A intensidade dos sintomas 

musculoesqueléticos, da autoconfiança e do comprometimento mental no trabalho, 

foi prescrita pelo estresse que utilizou 58% da capacidade dos funcionários para o 

trabalho, com efeitos indiretos no bem-estar do trabalhador, sendo que, na 

população finlandesa, 9% das pessoas em idade ativa recebem pensão por 

invalidez, distúrbios mentais e doenças musculoesqueléticas. (Sjögren-Rönkä et 

al., 2002). O estudo de Lowe e Dick (2014), descreveu que o Departamento de 

Estatísticas de Trabalho dos EUA afirmou que na indústria geral dos EUA, por 

10.000 trabalhadores têm 7,1 pessoas com lesões ocupacionais na região dos 

ombros e 1,3 com lesões no pescoço (sob entorses, distensões, classificações de 

dor), e essas lesões criam grandes custos aos administradores. Portanto, os 

distúrbios do pescoço relacionados ao trabalho são multidimensional e estão 

associados e influenciados por um conjunto complexo de fatores individuais, físicos 

e psicossociais (Cagnie et al., 2007).  

O indivíduo pode apresentar fadiga constante e progressiva; dores 

musculares ou osteomusculares (na nuca e ombros; na região das colunas cervical 

e lombar); distúrbios do sono; cefaleias, enxaquecas; perturbações 

gastrointestinais (gastrites até úlceras); imunodeficiência com resfriados ou gripes 

constantes, com afecções na pele (pruridos, alergias, queda de cabelo, aumento 

de cabelos brancos); transtornos cardiovasculares (hipertensão arterial, infartos, 

entre outros); distúrbios do sistema respiratório (suspiros profundos, bronquite, 

asma); disfunções sexuais (diminuição do desejo sexual, dispareunia/anorgasmia 
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em mulheres, ejaculação precoce ou impotência nos homens); alterações 

menstruais nas mulheres. As pressões na saúde mental mundial estão se 

intensificando. De acordo com as Nações Unidas, o mundo será mais velho, mais 

populoso e mais pobre aproximadamente em 2050. Como as condições ao seu 

redor criam tensão (estresse) e ansiedade, mais pessoas serão suscetíveis a 

transtornos mentais (Trigo et al., 2007, p. 230). 

Leiter e Harvie (1996) afirmam que existem diferentes padrões encontrados 

na relação entre o Burnout e o gênero do trabalhador. Para Embriaco et al. (2007), 

a síndrome de Burnout está associada com uma menor eficácia e rendimento no 

trabalho, pouca satisfação no trabalho além de um comprometimento muito 

reduzido com a atividade laboral.  

Os resultados do presente estudo encontram-se em fase de análise dos 

dados, em andamento; no entanto, de acordo com a literatura consideramos que o 

ser humano precisa estar em constante harmonia para uma vida saudável presente 

e vindoura, consigo e para com o próximo. 

 

7 FONTES CONSULTADAS  

 
Trigo TR, Teng CT, Hallak JEC. Síndrome de burnout ou estafa profissional e os 
transtornos psiquiátricos. Rev. Psiq. Clín 2007; 34(5):223-233.  
 
Harcombe H, McBride D, Derrett S. Physical and psychosocial risk factors for 
musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office 
workers. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2010.  
 
Cagnie B, Danneels L, Van Tiggelen D. Individual and work related risk factors for 
neck pain among office workers: a cross sectional study. European Spine J 2007.  
 
Janwantanakul P, Pensri  P,  Jiamjarasrangsri V, Sinsongsook TP. Prevalence of 
self-reported musculoskeletal symptoms among office workers. Occupational 
Medicine 2008; 58(6):436–438.  
 
Blangsted AK, Søgaard K, Hansen EA.  One-year randomized controlled trial with 
different physical-activity programs to reduce musculoskeletal symptoms in the neck 
and shoulders among office workers. Scand J Work Environ Health 2008; 34(1):55–
65.  
 
Andersen LL, Christensen KB, Holtermann A. Effect of physical Exercise 
interventions on musculoskeletal pain in all body regions among office workers: a 
one-year randomized controlled trial. Manual therapy 2010; 15:100-104.  
 
Sjögren-Rönkä T, Ojanen MT, Leskinen EK. Physical and psychosocial 



6 

prerequisites of functioning in relation to work ability and general subjective well-
being among office workers. Environment & Health 2002.  
 
Lowe BD, Brian D, Dick RB. Workplace Exercise for Control of Occupational 
Neck/Shoulder Disorders a Review of Prospective Studies. Environmental Health 
Insights 2014.  
 
Mańkowska B. Types of personality, styles of coping with stress and professional 
burnout among social workers. Resilience and Health: in a Fast-Changing World 
2016.  
 
Embriaco N, Papazian L, Kentish-Barnes N, Pochard F, Azoulay E. Burnout 
syndrome among critical care healthcare workers. Curr Opin Crit Care 2007; 
13:482–488. 
 
Leiter MP, Harvie PL. Burnout among mental health workers: a review and a 
research agenda. International Journal of Social Psychiatry 1996; 42(2):90-101. 
 
Bransford JD, Brown AL, Cocking RR. How people learn: brain, mind, experience, 
and school. Committee on Developments in the Science of Learning and Committee 
on Learning Research and Educational Practice. Commission on Behavioral an 
Social Sciences and Education. National Research Council 2000. p.374.  
 
Chittaro L, Ranon R. Web3D technologies in learning, education, and training: 
Motivations, issues, and opportunities. Computers and Education 2007; 49(1): 3-18.  
 
Costa A, Faria L. Aprendizagem social e emocional: Reflexões sobre a teoria e a 
prática na escola portuguesa. Análise Psicológica 2013; 4(XXXI):407-424. 
 
Dantas RG, Perracini MR, Guerra RO, Ferriolli E, Dias RC, Padula RS. What are 
the sociodemographic and health determinants for older adults continue to 
participate in work? Archives of Gerontology and Geriatrics 2017; 71:136-141. 
 
Glava AE, Cătălin-Cosmin G. Profiles of metacognitive reflection in future teacher 
university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011; 15:988-992. 
 
Harwood L, Ridley J, Wilson B, Laschinger HK. Workplace empowerment and 
burnout in Canadian nephrology nurses. CANNT J 2010; 20(2):12-17. 
 
Huffaker DA, Calvert S L. The new science of learning: Active Learning, 
Metacognition, and Transfer of knowledge in E-Learning applications. J. Educational 
Computing Research 2003; 29(3):325-334.  
 
Kohl HW III, Cook HD. Educating the Student Body: Taking Physical Activity and 
Physical Education to School. Committee on Physical Activity and Physical 
Education in the School Environment; Food and Nutrition Board; Institute of 
Medicine; Washington: National Academies Press; 2013. p.420.   
 
Muhamad S. Graduate Employability and Transferable Skills: A Review. Advances 
in Natural and Applied Sciences 2012; 6(6):882-885.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perracini%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra%20RO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dias%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padula%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458105


7 

Olson J, Codde J, deMaagd K, Tarkleson E, Sinclair J, Yook S, et al. An Analysis of 
e-Learning Impacts & Best Practices in Developing Countries. 2011. 
 
Padula RS, Oliveira AB, Carregaro RL, Sato TO. Physical therapy in occupational 
health and ergonomics: practical applications and innovative research approaches. 
Braz. J. Phys. Ther 2016; 20(5):490-492. 
 
Padula RS, Chiavegato LD, Cabral CM, Almeid T, Ortiz T, Carregaro RL. Is 
occupational stress associated with work engagement? Work 2012; 41 Suppl 1:  
2963-2965. 
 
Santos NC, Santos LS, Camelier FWR, Maciel RRBT, Portella DDA. Tecnologias 
aplicadas à promoção da saúde do trabalhador: uma revisão sistemática. Rev Bras 
Med Trab 2017; 15(1):113-122. 
 
Tanner KD. Promoting Student Metacognition. CBE - Life Sciences Education 2012; 
11: 113–120. 
 
van Rijn RM, Robroek SJW, Brouwer S, Burdorf A. Influence of poor health on exit 
from paid employment: a systematic review. Occup Environ Med. 2014; 71: 295–
301. 
 


