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RESUMO 
 
Objetivo: Analisar os efeitos da ginástica laboral sobre as lombalgias ocupacionais. 
Método: Foi aplicado o questionário inicial, quinze colaboradores apontaram 
lombalgia, foi realizado doze sessões de ginástica laboral e ao término aplicado o 
questionário final. Resultados: Foi possível observar que após o programa houve 
melhora das queixas. Conclusão: Foi possível salientar que após a intervenção 
houve melhora da intensidade da dor lombar.  
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ABSTRACT 
 
Objective: To analyze the effects of occupational gymnastics on occupational low 
back pain. Method: The initial questionnaire was applied, fifteen employees reported 
low back pain, twelve sessions of gymnastics were performed and the final 
questionnaire was applied. Results: It was possible to observe that after the program 
there was improvement of the complaints. Conclusion: It was possible to point out 
that after the intervention there was an improvement in the intensity of low back pain. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o que nos mostra a literatura, a ginástica laboral não é algo 

recente, mas sim uma atividade que teve início por volta de 1925 na Polônia, onde 

era usada outra nomenclatura, a ginástica de pausa propriamente para operários. 

Cerca de 150 mil empresas na Rússia com aproximadamente 5 milhões de 

funcionários, praticavam a ginástica de pausa, esta, com uma combinação de 

movimentos apropriados para cada função exercida por cada colaborador. 

(CAÑETE, 1996). 
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Constatou-se também que a realidade de cada função exercida durante a 

jornada de trabalho pode acarretar tanto benefícios quanto causar o surgimento de 

doenças ocupacionais, tais como lesão por esforço repetitivo, que foi denominada 

recentemente como doença osteomuscular relacionada ao trabalho, fadiga nos 

membros, dentre elas se destaca a lombalgia. (ALMEIDA et al, 2008 apud 

NASCIMENTO, 2015). 

De acordo Briganó e Macedo (2005), o termo lombalgia refere-se à dor na 

coluna lombar, esta acomete ambos os sexos, podendo variar de uma dor súbita à 

dor intensa e prolongada. É muito comum nas atividades laborais, não se tratando 

de uma doença mas sim, de um sintoma que pode levar à alguma patologia. 

A maior parte dos componentes estruturais e funcionais do sistema 

musculoesquelético se beneficia através da prática de atividade física, sendo em 

ambiente de trabalho ou não, pois tem se mostrado eficiente na capacidade 

funcional e melhora da qualidade de vida. Quando essa atividade física é realizada 

no ambiente de trabalho torna-se benéfica para os colaboradores e se torna parte da 

estratégia de enfrentamento das doenças ocupacionais. (SOUSA, 2001). 

 

OBJETIVO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos da ginástica laboral 

sobre as lombalgias ocupacionais.  

 

MÉTODO 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de campo, um estudo de 

natureza quantitativa, exploratória, dedutiva com abordagem direta. 

O estudo aconteceu na empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, situada no 

município de Apucarana/PR, o qual teve início após a assinatura do Termo de 

Autorização para a Realização da Pesquisa pelo responsável da empresa. 

Participou do estudo um grupo de quinze colaboradores, que apontaram 

queixas de lombalgia, através do questionário inicial, que foi elaborado pela própria 

pesquisadora, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não 



participaram do estudo aqueles que não apresentaram queixa de lombalgia. A 

intensidade de dor foi informada através da escala visual de dor. Posteriormente a 

pesquisadora compareceu à empresa durante quatro semanas seguidas, três vezes 

por semana, conforme autorizado pelo responsável da empresa. 

Após as sessões, foi aplicado um questionário final para análise dos 

resultados obtidos, a pesquisadora elaborou um plano de ação com orientações 

referentes a noções posturais, a importância da ginástica laboral dentro da empresa, 

a necessidade de cuidados com a saúde do trabalhador para melhor desempenho 

de sua função, e ações preventivas visando minimizar as lombalgias ocupacionais e 

assim melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e consequentemente a 

produtividade dentro da empresa.  

O estudo foi desenvolvido de acordo com as normas éticas estabelecidas na 

resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, a qual trata da pesquisa e testes 

em seres humanos, e apenas teve início após a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da FAP (CETi – FAP) e após conhecimento e 

consentimento dos indivíduos participantes de acordo com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participou da pesquisa um grupo de quinze colaboradores sendo cinco 

mulheres e dez homens, com idades entre 22 e 57 anos, os quais possuem funções 

diversas como administrativo, empacotamento e expedição.  

Com base na análise individual, o índice da intensidade de dor de cada 

colaborador foi mensurado com a escala visual de dor. Dentre as mulheres, 6,66% 

referiram dor ligeira e 26,66% dor moderada. Entre os homens dez homens 6,66% 

apontaram dor ligeira, 53,33% apontaram dor moderada e 6,66%, dor intensa.  

Observou-se que as mulheres apresentaram alteração na intensidade da dor 

para dor ligeira a sem dor, os homens, que também apontaram alteração da dor 

para ligeira a sem dor, e ainda relataram que houve melhora do bem estar e humor 

durante a jornada de trabalho, aquisição de conhecimentos sobre movimentações 

corretas e posturas. 



De modo geral, observou-se, que houve alterações significativas na 

intensidade da dor, que antes da intervenção era de dor ligeira a dor intensa, e após 

a intervenção foi para dor ligeira a sem dor, conforme a escala visual de dor. 

Neste estudo observou-se que houve diminuição da intensidade da dor na 

região lombar, melhora do bem estar, melhora do humor e aquisição de 

conhecimentos da parte dos colaboradores. 

 
CONCLUSÃO 

 

Portanto é possível salientar que a intervenção proporcionou notória 

melhoria do quadro álgico de lombalgia e do quadro psicológico, dos colaboradores, 

após a aplicação do programa de ginástica laboral. Outro ponto importante foi o 

curto espaço de tempo, no qual ocorreu a diminuição da intensidade da dor, o que 

para o colaboradores foi de grande valia. 

E, nesta linha de raciocínio, sugere-se que mais estudos sejam realizados 

com amostras maiores e duração do programa de ginástica laboral acima do período 

realizado, em diferentes contextos de trabalho para então ser possível comprovar a 

eficácia dos resultados realizados neste projeto. 
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