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RESUMO 

Introdução: As alterações que os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT) causam no dia-a-dia do trabalhador. Esses distúrbios são desencadeadores de 

quadros álgicos intensos, com isso, reduzem a funcionalidade e consequentemente ocorre o 

decréscimo da qualidade de vida (QV). Sabe-se da importância de uma boa QV para que o 

trabalhador consiga desempenhar um bom trabalho no seu emprego, é importante também 

para um bom convívio familiar e social. Com isso, formas de prevenir e tratar essas 

complicações vem sendo utilizadas pelos profissionais que atuam na saúde do trabalhador, e o 

principal método utilizado é Ginástica Laboral (GL), pelo seu baixo custo, fácil compreensão. 

Objetivo: realizar uma revisão de literatura sobre a atuação da ginástica laboral na melhora 

da qualidade de vida de trabalhadores. Metodologia: Essa revisão sistemática de literatura foi 

realizada nas bases eletrônicas Portal Regional da BVS e Google Acadêmico resultando em 

42 artigos. Os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos, publicados nos 10 últimos 

anos (2007 – 2017) e trabalhadores de ambos os gêneros. Ao final, foram incluídos quatro 

artigos neste estudo. Resultados e Discussão: Os artigos foram lidos e interpretados, 

observando uma melhora significativa nos estudos que apresentaram em sua amostra, a 

predominância de homens e maior tempo de intervenção. Conclusão: Através dessa revisão 

pode-se sugerir que a GL influencia na melhora da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Porém, para que os resultados sejam estatisticamente mais satisfatórios é necessário que o 

profissional pesquisador elabore exercícios voltado à área de atuação do seu público-alvo. 

 

Palavras-chave: Ginástica Laboral; Qualidade de Vida; Trabalhadores; DORT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RSCM                                                                                            Vol. 01, Jan/jul  2018  3 

 

ABSTRACT 

 Introduction: The changes that work-related musculoskeletal disorders (DORS) cause 

in the day-to-day of the worker. These disturbances trigger intense pain, thereby reducing 

functionality and consequently decreasing quality of life (QoL). It is well known that it is 

important to have a good QoL so that the worker can perform a good job in his or her job, it is 

important also for a good family and social life. Thus, ways of preventing and treating these 

complications have been used by professionals who work on workers' health, and the main 

method used is Labor Gymnastics (GL), due to its low cost, easy to understand. Objective: to 

carry out a systematic review of the literature on the performance of work gymnastics in 

improving the quality of life of workers. Methodology: The research was carried out in 

electronic bases Regional Portal and Google Scholar resulting in 42 articles. The eligibility 

criteria were clinical trials, published in the last 10 years (2007 - 2017) and workers of both 

genders. At the end, four articles were included in this review. Results and discussion: The 

articles were read and interpreted, showing a significant improvement in the studies that 

presented in the sample the predominance of men and longer intervention time. Conclusion: 

Through this review it can be suggested that labor gymnastics influences the improvement of 

workers' quality of life. However, in order for the results to be statistically more satisfactory, 

it is necessary for the researcher to prepare exercises directed to the area of performance of 

his target audience. 

 

 

Keywords: Gymnastics; Quality of life; Workers; DORT. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) surgiram nas décadas de 1950 no Japão e 

1970 na Austrália. Na década de 1980, após um elevado índice de tendinites em bancários, 

acabou gerando uma grande investigação dos médicos da época, adotando-se então a 

nomenclatura no Brasil. Somente a partir do final da década de 1990, que as LER começaram 

a ser classificadas como doenças relacionadas ao trabalho, quando o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) investiu na mudança do nome, também sendo chamada de DORT 

(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) (AUGUSTO et al, 2008; 

SIQUEIRA, 2013). 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho afetam músculos, tendões, 

nervos, ligamentos, tecidos gordurosos, vasos sanguíneos e toda a cadeia de tecidos moles, e 

demais partes constituintes do segmento afetado. Com isso as DORT integram um enorme 

grupo de patologias, como tendinites, bursites, miosites, entre outras (MENDES, 2008). 

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) podem desencadear 

várias circunstâncias, e cada trabalhador poderá manifestar os sinais e sintomas de formas 

diferentes. Sendo que, quanto mais cedo for diagnosticado o tipo de lesão, é possível iniciar a 

redução do quadro álgico, podendo o trabalhador evoluir de forma mais positiva, levando este 

a um menor tempo de afastamento do campo de trabalho, e diminuindo a tendência de lesões 

recidivas (MENDES, 2008). 

Em nosso país o número de indivíduos com incapacidades no trabalho de forma 

temporária ou prolongada teve um crescimento significativo. A incapacidade ou o decréscimo 

da funcionalidade, são muitas vezes ocasionados devido a presença de um quadro álgico 

muito elevado, porém o que mais preocupa o trabalhador não é a presença da dor, mas sim a 

dificuldade para realizar suas atividades laborais e de vida diária, desencadeando perda da 

qualidade de vida (QV) (ALENCAR & VALENÇA, 2016; MAGALHÃES et al, 2016). 

 A Qualidade de vida no trabalho, pode ser definida em como os trabalhadores estão se 

sentindo ao desenvolver sua função na empresa, de forma que, podem gerar resultados 

positivos e negativos. Proporcionar qualidade de vida no trabalho, pode ser uma forma de 

estimular o trabalhador a produzir mais, resultando assim, em maiores lucros a empresa 

(BARBOSA, 2016). 

Existem formas de prevenção e tratamento para as DORT, que são as principais 

causadoras da redução da QV. O método mais empregado no ambiente de trabalho é a 

Ginástica Laboral (GL). A GL tem como objetivo prevenir e tratar as tensões ocasionadas 
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pelo trabalho. Ainda assim, as ginásticas laborais vêm sendo realizadas no meio e no final da 

escala de trabalho, e não apenas no início, gerando benefícios a saúde daqueles que aderem à 

prática (MESQUITA & TEIXEIRA, 2011). 

A GL é bastante utilizada pelos profissionais da Fisioterapia, em razão de ter uma fácil 

compreensão dos trabalhadores, ter um custo financeiro relativamente baixo para execução e a 

possibilidade de ser realizada em curtos intervalos de tempo. Vale salientar que a prática 

desses exercícios, mesmo que seja em grupos, deve ser moldada de acordo com cada setor a 

ser trabalhado (MEDEIROS et al, 2014).  

Portanto, o presente estudo justifica-se pelo conhecimento de que os distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) geram quadros álgicos que afetam a 

funcionalidade, diminuindo assim a qualidade de vida de trabalhadores. Com isso, os 

profissionais atuantes na área da Saúde do Trabalhador, como os fisioterapeutas, tem utilizado 

a ginástica laboral como forma de prevenção e tratamento desses distúrbios. Neste contexto, o 

objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática de literatura sobre a atuação da 

ginástica laboral na melhora da qualidade de vida de trabalhadores em geral. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura. Os critérios de elegibilidade 

foram ensaios clínicos, com trabalhadores de ambos os gêneros. Os estudos deveriam ter 

utilizado a ginástica laboral como intervenção e avaliado a qualidade de vida pré e pós 

intervenção. A pesquisa foi realizada em bases de dados eletrônicas: Portal Regional da BVS 

(biblioteca virtual em saúde) e Google Acadêmico, nos últimos 10 anos (2007 – 2017). Foram 

selecionados textos completos, em língua portuguesa, com os termos: Trabalhadores, 

Ginástica Laboral e Qualidade de Vida. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratégia de busca resultou em 42 estudos. Ao final, 4 destes preencheram todos os 

critérios de elegibilidade, compondo essa revisão. A Figura 1 apresenta um fluxograma dos 

estudos incluídos, sendo eles dois Ensaios clínicos não controlados e dois Ensaios Clínicos 

Controlados. 
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Figura 1: Fluxograma dos estudos incluídos nesta revisão 

 

As características dos estudos selecionados estão descritas na tabela 1. Participaram, 

ao total dos quatro estudos, 97 trabalhadores, 66 do gênero masculino e 31 do gênero 

feminino, das mais diversas áreas, sendo elas, professores de uma rede municipal de ensino, 

trabalhadores de uma fábrica de cerâmica de tijolos, mineradores, funcionários e estagiários 

de uma instituição de ensino superior. Os estudos não descreviam se os participantes eram 

hígidos. 

Para avaliar a qualidade de vida de suas amostras, os estudos que integram essa 

revisão utilizaram a versão brasileira do questionário SF-36. Este questionário é um 

instrumento usado para avaliar a qualidade de vida, sendo considerado de fácil aplicação e 

compreensão, é multidimensional e composto por 36 itens, divididos em 8 domínios, sendo 

eles: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 

sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A graduação do questionário é a soma dos 

escores, de 0 a 100, sendo que, quanto mais perto do zero pior o estado de saúde e quanto 
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(n = 9) 

Artigos incluídos nessa 
revisão 
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mais perto do 100 melhor o estado de saúde (CICONELLI et al, 1999; OLIVEIRA et al, 

2009). 

Os estudos dessa revisão utilizaram a Ginástica Laboral (GL) como método de 

intervenção. Os estudos 2 e 4 da nossa amostra citam a utilização da GL preparatória. 

Segundo Oliveira & Carvalho (2017), essa modalidade de GL, além de aquecer e preparar o 

trabalhador para atividades que necessitam de agilidade e força, abrange também a 

característica do despertar, tornar o expediente e o ambiente de trabalho mais descontraído e 

divertido, contribuindo para o bem-estar do trabalhador, consequentemente melhorando a 

qualidade de vida. 

Como descreve Oliveira & Lima (2017), a GL preparatória habilita os trabalhadores 

psicofisiologicamente para a jornada de trabalho. Cita ainda, a importância da GL 

compensatória ou de pausa, realizada durante o expediente de trabalho, geralmente na metade 

do turno, com a finalidade de amenizar o cansaço físico e psicológico. Já a GL de 

relaxamento, que é realizada ao término do expediente de trabalho, tem como benefício fazer 

com que os trabalhadores retornem a seu lar menos cansados, não interferindo no convívio 

social. De acordo com a literatura e nossos achados, pode-se demonstrar a efetividade da GL 

na melhora da qualidade de vida como descrito na Tabela 1. 

Em relação ao tempo de aplicação da GL, Pieron (2004) e Oliveira (2006), citam que 

para obter-se resultados significativamente positivos, deve ser aplicada em um período de três 

meses, ou seja, 13 semanas a um ano, com frequência de duas a quatro vezes por semana. 

Maciel et al. (2005) complementa ainda, que a duração de cada sessão deve ser aplicada de 12 

a 15 minutos. Esses estudos corroboram com nossos achados, como demonstrado no estudo 3, 

que obteve resultado satisfatório, ao aplicar a GL com frequência de 5 vezes por semana, com 

duração de 15 minutos cada sessão, porém, em um período de 9 semanas, menor que os 

autores citados anteriormente. O estudo 2 também houve melhora significativa, porém não 

descreve o número de sessões, frequência e tempo de sessão.  

O estudo 4 apresentou toda descrição do protocolo de intervenção com período, 

intensidade, frequência, tempo de sessão e tipo de GL. Porém, a qualidade de vida do grupo 

experimental não apresentou uma melhora significativa, apesar de ter havido uma melhora 

clínica e, isso, se deve, provavelmente, ao fato dos participantes (GE e GC) serem fisicamente 

ativos antes da aplicação do protocolo de intervenção.  

Outros fatores que podem ter interferido nos resultados dos estudos avaliados são o 

gênero e a idade. Esse último, não foi esclarecido nos estudos 1 e 2, portanto não foi possível 

analisar essa variável. O gênero masculino foi predominante nos estudos 2 e 3 que 
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apresentaram resultados estatisticamente positivos. Segundo Ciolac, Guimarães (2004), 

indivíduos do sexo masculino que não apresentam problemas metabólicos tendem a responder 

melhor a pratica de exercícios regulares do que as pessoas do sexo feminino, pois o 

metabolismo tem o funcionamento mais rápido nesses indivíduos. 

As descrições metodológicas dos estudos desta revisão não deixam claro a presença ou 

não de DORT em suas amostras. Sabe-se que a DORT é a principal causa para desencadear o 

decréscimo da qualidade de vida em trabalhadores que sofrem de dores crônicas e perda da 

funcionalidade.  

Portanto, é de grande importância para a área da saúde que intervenções que almejem 

melhorar a qualidade de vida sejam elaboradas e aplicadas em trabalhadores com e sem 

diagnostico de DORT para fins comparativos, pois um indivíduo com alterações 

osteomusculares tem uma resposta diminuída ao exercício, o que pode em, alguns casos, 

dificultar a efetividade da ginástica laboral na melhora da qualidade de vida de trabalhadores 

em geral. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através desta revisão pode-se sugerir que a Ginástica Laboral influencia na melhora 

da qualidade de vida dos trabalhadores do sexo masculino e que são necessários mais estudos 

na área da saúde do trabalhador com uma elaboração metodológica mais completa 

comparando-se trabalhadores hígidos com trabalhadores acometidos por DOR



RSCM                                                                                            Vol. 01, Jan/jul  2018 9 

 

TABELA 1: Características dos estudos incluídos nesta revisão

Autor e data de 

publicação
Estudo

Amostra (n) /

Gênero (M / F)

Idade

Média ± D.P
Tipo de estudo Método de avaliação Tipo de intervenção Protocolo de intervenção Resultados

Corrêa et al., 2017 1
21 /

(M: 4 / F: 17)
35,47±12,90

Ensaio Clínico não 

controlado

Versão brasileira do 

Questionário de Q.V 

SF-36

Ginástica Laboral

Tipo de GL: SD;

Período (Semanas): 13;

Número de sessões: 26;

Frequência semanal: 2;

Tempo da Sessão: SD;

Tipos de Exercícios: SD.

Observou-se que houve melhora em 

15% na percepção de boa saúde após a 

prática da ginástica laboral. 

Carvalho, Moreno, 2007 2
30 /

(M: 30 / F: 0)
32,4±SD

Ensaio Clínico não 

controlado

Versão brasileira do 

Questionário de Q.V 

SF-36

Ginástica Laboral

Tipo de GL: GL Preparatória;

Período (Semanas): 13;

Número de sessões: SD;

Frequência semanal: SD;

Tempo da Sessão: SD;

Tipos de Exercícios: Alongamentos, 

aquecimento e relaxamento.

Houve uma melhora significativa pós 

intervenção no escore final de Q.V em 

relação ao escore pré intervenção, com 

um p=0,02.

Silva et al., 2015 3
30 /

(M: 29 / F: 1)
SD±SD

Ensaio Clínico 

Controlado

Versão brasileira do 

Questionário de Q.V 

SF-36

GE: Ginástica Laboral

GC: Sem Intervenção

Tipo de GL: SD;

Período (Semanas): 9;

Número de sessões: 43;

Frequência semanal: 5;

Tempo da Sessão: 15 minutos;

Tipos de Exercícios: SD.

O grupo experimental, apresentou 

melhora em todos os dominios 

relacionados a Q.V (p<0,005). Já o GC 

apresentou decréscimo no escore final 

do questionário SF-36.

Pavão, Torre, 2016 4
16 /

(M: 3 / F: 13)
SD±SD

Ensaio Clínico 

Controlado

Versão brasileira do 

Questionário de Q.V 

SF-36

GE: Ginástica Laboral

GC: Sem Intervenção

Tipo de GL: Preparatória; 

Período (Semanas): 12;

Número de sessões: 24;

Frequência semanal: 2;

Tempo da Sessão: 15 minutos;

Tipos de Exercícios: Aquecimento, 

relaxamento, força muscular, 

alongamentos e consciência corporal.

Na comparação pós intervenção entre 

os grupos (GE e GC) o estudo 

apresentou melhora estatisticamente 

significativa, nos dominios: Dor, 

Aspecto social e Limitação por 

aspectos emocionais, com um p= 

0,026, p= 0,002 e p= 0,013 

respectivamente. Nos demais aspectos 

apresentaram melhoras clínicas, não 

comprovadas estatisticamente, p>0,05.

n= Número; D.P= Desvio Padrão; M/F= Masculino/Feminino; Q.V= Qualidade de Vida; GE= Grupo Experimental; GC= Grupo Controle; GL= Ginástica Laboral; SD= Sem Descrição
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