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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os distúrbios musculoesqueléticos trazem um grande problema de 

saúde pública e um dos mais graves no campo da saúde do trabalhador. A dor 

musculoesquelética trata- se de uma disfunção ocasionada por uma lesão no corpo 

gerando essa condição de dor. Os sinais mais graves podem progredir rapidamente e 

ocasionar a perda da função. OBJETIVO: O objetivo principal foi investigar as 

principais queixas de dor musculoesqueléticas de funcionários da Instituição e 

acompanhar as condições de saúde como pressão arterial, frequência cardíaca e 

glicemia junto com a intervenção laboral. MÉTODOLOGIA: Foram aplicados 

questionários para avaliação das principais queixas e o grau de dor 

musculoesquelética e qualidade de vida através do SF-36.Após a coleta dos 

resultados iniciais foram realizadas palestras informativas sobre as atividades laborais 

e as patologias. Ainda foram aplicados exercícios laborais 3 vezes por semana por 8 

semanas consecutivas. Ao final do programa os pacientes foram reavaliados quanto 

a dor e qualidade de vida e assim analisado os efeitos dos exercícios laborais. 

RESULTADOS: Foram avaliadas 18 funcionárias, todas do sexo feminino, que 

relataram em grande maioria dor lombar e quadril. Também foi relevante a queixa de 

dor de cabeça. Sobre o acompanhamento da pressão arterial, frequência cardíaca e 

glicemia não observou- se alterações significantes. Todas as funcionárias também 

responderam positivamente a melhora na qualidade de vida. CONCLUSÃO: Podemos 

concluir que a dor nem sempre é  predominante em ambientes de trabalho. Baseado 

nos parâmetros avaliados pelo SF-36, concluímos que intervenção laboral mostrou-

se eficiente como possibilidade terapêutica na melhora da qualidade de vida das 

funcionárias. 

Palavras-chaves: Dor Musculoesquelética; Dor crônica; Exercícios laborais; 

Fisioterapia; Prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUÇÃO  

  

Os DORT empregam-se através das Doenças por Esforço Repetitivo (LER) ou 

Repetitive Strain Injury, Síndrome do Overuse Ocupacional e Doenças 

Cervicobraquiais Ocupacionais. Estas condições levam aos colaboradores aos 

seguintes grupos de patologias ocupacionais: lesões vasculares (ocorrem em 

menores casos do que as demais), transtornos do plexo braquial, epicondilites, 

tenossinovites como dedo em gatilho, síndrome dolorosa miofascial, tendinites como 

a tendinite do manguito rotador e distúrbios de compressão de nervos periféricos tal 

como a síndrome do túnel do carpo, entre outras (Cavalcanti J.O. F. S. et. Al. 2015). 

Com o intuito de promover a saúde do trabalhador com a prática de exercícios 

físicos surge o Programa de Ginástica Laboral (PGL), também conhecido 

internacionalmente como Intervenções de Exercício Físico no Ambiente de Trabalho 

(Workplace Physical Activity Intervention) (LAUX R. C. et. al.,2016). 

         A Ginástica Laboral (GL) compreende exercícios específicos de alongamento, 

fortalecimento muscular, coordenação motora e relaxamento realizados em diferentes 

setores ou departamentos de uma empresa, tendo como objetivo principal prevenir e 

diminuir os casos de doenças ocupacionais nesse ambiente laboral (LAUX R. C. et. 

al.,2016). 

        Para os funcionários contemplados por programas contendo exercícios 

específicos, podem ser incluídos entre esses benefícios a melhora da autoimagem, 

redução dos quadros álgicos, redução do estresse, alívio das tensões, melhora no 

relacionamento interpessoal, maior resistência à fadiga central e periférica, aumento 

da disposição e motivação para o trabalho e melhora da saúde física e mental (LEAL 

A. T. A. et. al., 2013). 

O diabetes mellitus (DM), representa um grande desafio para os serviços de 

saúde no século XXI, devido aos danos e ao sofrimento que a doença causa em seus 

portadores e familiares, assim como pelo impacto socioeconômico que acarretam, 

principalmente em países de média e baixa renda (BOBEK, M. L. et al., 2016). 

 O DM é considerado mundialmente como um problema de saúde pública 

devido à alta prevalência e complicações agudas e crônicas relacionadas.  Sendo 

assim, nesse sentido, é importante promover o tratamento adequado do DM com o 

objetivo de reduzir a morbimortalidade relacionada à doença (BOBEK, M. L. et al., 

2016). 



Quando diagnosticado o DM, é imprescindível que ocorra o tratamento não 

medicamentoso, composto este por elementos como uma alimentação adequada, 

prática regular de atividades físicas, interrupção do tabagismo, redução do consumo 

de álcool, controle de peso e, quando necessário, a introdução de terapia 

medicamentosa (BOBEK, M. L. et al., 2016). 

A hipertensão arterial (HA) é uma síndrome multicausal e multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), associada 

à lesão de órgãos-alvo e um dos principais fatores de risco para doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e 

insuficiência renal crônica, aumentando consideravelmente o risco de mortalidade 

cardiovascular. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no 

Brasil, integrando um grave problema de saúde pública pela sua morbidade e 

elevados custos provenientes do tratamento e de suas complicações (MORAES, W. 

M. et. Al. 2011) 

O exercício físico é parte da conduta não-farmacológica para tratamento da HA, 

sendo capaz de reduzir os níveis tensionais e os fatores de riscos associados à 

hipertensão, como excesso de peso, resistência à insulina e dislipidemias. Como 

consequência, há apreciável redução dos custos com exames e medicamentos. 

(MORAES, W. M. et. Al. 2011) 

 

 OBJETIVOS 

Implantar um programa de exercícios laborais em funcionários de serviços gerais, 

verificar as queixas musculoesqueléticas, dados como pressão arterial, valores 

glicêmicos antes e depois da intervenção de exercícios laborais nos funcionários de 

serviços gerais. 

 

METODOLOGIA  

Foi implantado um questionário para avaliação da qualidade de vida das 

funcionárias de serviços gerais da IES, coleta de dados de dor, glicemia e pressão 

arterial (PA) no início da implantação do programa e no final do programa. 

Os critérios de inclusão serão apenas o interesse em participar na realização 

dos exercícios duas vezes por semana e aptidão para tal. O critério de exclusão será 

aplicado aqueles que não apresentarem condições para a realização dos exercícios 

ou simplesmente se negarem a participar e ou assinar o TCLE. 



Após 90 dias de aplicação dos exercícios ou 12 semanas completas foram 

reavaliados esses funcionários que participaram dos exercícios. Foram reavaliados 

quanto aos valores de dor antes das sessões de exercícios laborais e depois da 

realização dos exercícios, quanto a melhora da qualidade de vida, glicemia e pressão 

arterial. 

 

 

RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 18 funcionárias de serviços gerais de uma IES, 

predominantemente do sexo feminino com idade média de 42,05 ± 10,13, com carga 

horaria semanal de 44hrs. 

Em relação ao IMC, verifica-se que o valor médio foi de 25,78Kg/m² e a maior 

parte do grupo avaliado, 54,3% (n=18) apresentava-se em excesso de peso, 

apresentaram médias de peso corporal de 86,46Kg, maiores do que os indivíduos 

eutróficos (p<0,001) 

Resultados semelhantes ao presente estudo foram observados por Leão (2014) 

14, realizado com funcionários de uma universidade pública de Minas Gerais, onde o 

risco de doenças cardiovasculares foi encontrado em 34,1% da amostra total avaliada. 

 

A tabela 1 abaixo descreve o número de funcionárias, as rotinas e queixas diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1:Perfil das funcionárias quanto a rotinas diárias 

 

PRATICA DE ATIVIDADE FISICA                   nº de funcionários         % 

Sim                                                                               06                           33,3 

Não                                                                               12                           33,3   

REGIAO DE QUEIXA DE DOR  

Dor na coluna                                                               02                          11,1 

Dor nas pernas                                                             03                          16,6 

Dor nos ombros                                                            02                          11,1 

Dor em todo corpo                                                        03                          16,6 

Nenhuma dor                                                                08                          44,44 

REALIZA FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO 

Sim                                                                                  02                           11,1  

Não                                                                                 16                            88,8 

FAZEM USO DE MEDICAÇÃO PARA DOR  

Sim                                                                                 08                           44,44 

Não                                                                                10                            66,66 

 

 

 

A pratica dos exercícios laborais associados a medição da pressão arterial e 

verificação da taxa glicêmica, despertou a intenção de cuidar-se nas funcionárias, 

onde pode observar, os valores médios encontrados para a pressão arterial sistólica 

(PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) foram 127,21 ± 16,26 mmHg e 75,77 ± 

14,65 mmHg, 

 

 

O questionário Sf 36 foi aplicado no início e no final da intervenção 

fisioterapêutica dos exercícios laborais. Através da análise estatística de probabilidade 

do teste não-paramétrico de Wilcoxon, observamos que houve aumento significativo 

do score em todos os componentes avaliados pelo SF-36 (p < 0,001) comparados os 

momentos inicial e final da participação intervenção de exercícios laborais, onde os 



valores iniciais eram de 0,74 dp 0,21 p < 0,001 e os resultados finais foram 0,80dp 

0,19. 

 

CONCLUSÃO 

Baseado nos parâmetros avaliados pelo SF-36, concluímos que intervenção 

laboral mostrou-se eficiente como possibilidade terapêutica na melhora da qualidade 

de vida das funcionárias. 

Com a aplicação do SF-36 observou-se a melhora do sentimento de depressão 

e ansiedade, menor limitação física para realizar as atividades da vida diária e com 

relato de menos fadiga e maior energia. Mais disposição de participar de outras 

atividades sociais contribuindo assim para o bem estar geral com melhora da 

qualidade de vida. 

 

 

 REFERÊNCIA  

 

1. LAUX R. C. , PAGLIARI P., JUNIOR J. V. E., CORAZZA S. T. Programa de 

Ginástica Laboral e a Redução de Atestados Médicos Cienc Trab. MayAgo; 

18 [56]: 130-133) 2016. 

2. Cavalcanti J. O. F. S. SILVA J. J. F., SOUSA M. V. L., TOLEDO D. D. A 

PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL E DA ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO 

DE MELHORIA DOS SINTOMAS DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS Re v i s t 

a C a m p o d o S a b e r – I S S N 2447-5017 Volume 1 - Número 1 - jan/jun de 

2015, 

3. LEAL A. T. A., CASTRO R. C., CUNHA A. M. C. V. L., DORTA H. S., O EFEITO 

DA GINÁSTICA LABORAL NAS DOENÇAS OCUPACIONAIS EM 

FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 14, n. 2, p. 

227-232, 2013. 

4. BOBEK, M. L., et al. FATORES DE RISCO E USO DE MEDICAMENTOS EM 

DIABÉTICOS DE TRÊS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.  Revista 

Baiana da Saúde Pública, v. 40, n. 2, p. 410-427 abr./jun. 2016 

5. SOUZA P. R. M., PINHEIRO M. H. N. P., IRIGOIEN M. C., MEDEIROS A., 

KOIKE M.K., Programa de exercícios físicos baseado em frequência 



semanal mínima: efeitos na pressão arterial e aptidão física em idosos 

hipertensos Revista Brasileira de Fisioterapia ISSN 1413-3555 2015. 

6. Leão LSCS, Moraes MM, Carvalho GX, Koifman RJ. Intervenções 

nutricionais em síndrome metabólica: uma revisão sistemática. Arquivo 

brasileiro de cardiologia. 2010: 97(3): 260-265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


