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Resumo: As  empresas,  comércio  e  indústrias,  tem  procurado  proporcionar  aos  seus  colaboradores,  um
ambiente organizacional;  saudável  e com maior qualidade nas  atividades laborativas.  Esta pesquisa objetiva
identificar, analisar e avaliar as queixas de dores osteomusculares em colaboradores de uma Universidade. Como
problema,  identificou-se:  Quais  os  locais  relatados  aos  sintomas  de  dor  e  desconforto  osteomuscular  em
colaboradores de uma Universidade? Para tanto, hipotetizou-se que por meio de exercícios realizados durante a
prática  da  Ginástica  Laboral  (GL),  podem  ocorrer  diminuição  das  dores  osteomusculares  relatadas  por
colaboradores.  A metodologia,  pautou-se  em  uma  pesquisa  exploratória,  descritiva,  transversal  de  análise
quantiqualitativa cuja população foram 18 colaboradores da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG,
pertencentes ao município de Ponta Grossa.  Para o instrumento utilizou-se, o diagrama de Corlett, a fim de
identificar os locais de dores osteomusculares relatados pelos colaboradores e uma intervenção com exercícios
posturais, estabilização segmentar e alongamento segmentar, em cadeias musculares, realizados no próprio local
de trabalho, 2 vezes por semana, com 20 minutos de duração. Como resultado, espera-se que a GL, por meio de
exercícios, reduza a álgica em colaboradores.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

PÚBLICO-ALVO 

Colaboradores  da  UEPG,  Campus  Uvaranas,  lotados  na  Biblioteca,  Restaurante

Universitário, Departamento de Educação Física e Núcleo de Tecnologia e Informação – NTI,

que participam da Ginástica Laboral,  duas vezes na semana, período de 20 minutos  cada

sessão. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO

Os  colaborados  que  participam  da  Ginástica  Laboral  estão  lotados  nos  setores  da

Biblioteca,  Restaurante  Universitário,  Departamento  de  Educação  Física  e  no  Núcleo  de

Tecnologia e Informação – NTI da UEPG – Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA

Trabalhos braçais,  como cozinhar e limpar, e trabalhos em escritórios podem causar

diferentes  danos  musculares  e  osteoarticulares.  Nos  primeiros,  podem  ocorrer  dores

excessivas e lesões na musculatura, devido ao excesso de peso e de movimento incorreto, já

no  segundo,  quando  o  funcionário  passa  um tempo  excessivo  sentado  e  no  computador,

inflamações nos tendões e ligamentos, bem como, dores musculares podem surgir. Nos dois

casos,  com  o  passar  do  tempo,  o  indivíduo  pode  desenvolver  dores  crônicas  devido  a

LER/DORT, perdendo assim, a sua Qualidade de Vida no Trabalho. Levando em consideração

o exposto anteriormente, a presente pesquisa busca identificar quais os locais relatados aos

sintomas de dor e desconforto osteomuscular em colaboradores de uma Universidade?

Desta forma, esta pesquisa sugere a prática da Ginástica Laboral (GL), por meio de

atividades  físicas,  como  exercícios  posturais,  estabilização  segmentar  e  alongamento

segmentar, em cadeias musculares, para a diminuição das dores osteomusculares relatadas por

colaboradores.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Identificar, analisar e avaliar as queixas de dores osteomusculares em colaboradores de

uma Universidade 

Objetivos Específicos

Identificar as principais lesões musculares e osteomusculares dos funcionários.

         Comparar a incidência de LER/DORT entre diferentes setores da UEPG.

Relacionar as lesões causadas devido aos movimentos repetitivos com as funções de

cada colaborador.

         Analisar os motivos que levam os funcionários a desenvolver LER/DORT.

METODOLOGIA
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Esta é uma pesquisa exploratória e descritiva de análise quantiqualitativa, classificada

como  pesquisa  transversal,  pois  somente  um  único  grupo  de  colaborador  recebeu  a

intervenção “exercício físico”, no local de trabalho, por um período de três meses. A amostra

foi de 18 colaboradores de ambos os sexos, divididos em 5 homens, com idade centesimal de

54,5 anos e 13 mulheres cuja idade centesimal era de 48,4 anos, alocados na Universidade

Estadual de Ponta Grossa - UEPG que participam da GL ofertada a diferentes setores, sendo

divididos os colaboradores em: oito servidores da biblioteca, seis do restaurante universitário,

um do Núcleo de Tecnologia e Informação, um da caldeira da piscina e dois da limpeza, sendo

esses três  últimos  servidores  do Departamento  de Educação Física,  sendo a carga horária

semanal de trabalho de cada colaborador de 40 horas semanais.

Antes de iniciar a pesquisa os colaboradores foram orientados a preencher o Termo de

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  para  então,  iniciarem  sua  participação  na

pesquisa,  a  qual  foi  aprovada  pelo  CEP -  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  da  UEPG  sob  o

protocolo de nº 2.788.806.

A coleta de dados, foi realizada em dois momentos: o primeiro com o pré-teste, antes da

intervenção, visando o preenchimento do diagrama de Corlett e o segundo momento, após 4

meses de intervenção, no qual os colaboradores preencheram novamente o diagrama.

Os  pesquisadores  solicitaram  aos  colaboradores  que  respondessem  ao  diagrama,

preferencialmente no meio da semana, quarta-feira, e em três horários distintos da jornada: ao

chegar ao trabalho; no início do intervalo do almoço; e, ao término do Expediente. 

Intervenção

A intervenção adotada neste estudo foi elaborada pela primeira autora,  sendo a prática

realizada duas vezes na semana, num período de 20 minutos cada sessão, terça e sexta-feira

sendo compostas por exercícios de alongamentos individuais, ou em duplas, com materiais

tais,  como:  bastões,  bola,  colchonete,  utilizando-se  os  seguintes  exercícios  e  técnicas:

exercícios  posturais,  estabilização  segmentar  e  alongamento  segmentar  e  em  cadeias

musculares.  Os alongamentos segmentares serão os exercícios mais executados, por serem

característicos da GL e esses acontecerão da seguinte forma: na 1ª semana foram realizados

exercícios  para a  coluna cervical  e  pescoço;  na 2ª  semana:  cervical  e  ombro;  3ª  semana:

ombro;  4ª  semana:  antebraço,  punho,  mão;  5ª  semana:  todos  os  segmentos  de  Membros

Superiores – MMSS (cervical, ombro, punho e mão); 6ª semana: coluna vertebral; 7ª semana:

quadril  (grupo  flexor,  extensor,  adutor,  abdutor);  8ª  semana:  segmentos  de  Membros
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Inferiores – MMII (cadeia muscular posterior) e cinesioterapia ativa de tornozelo e pés e 9ª e

10ª semanas: combinação de todos os exercícios de cervical, MMSS e MMII. 

Instrumento

Esta pesquisa utilizou o diagrama de áreas dolorosas proposto por Corlett e Manenica

(1980), para avaliar a percepção de dor, no pré-teste, antes da intervenção e no pós-teste (três

meses  após),  sendo  feito  no  último  dia  da  intervenção.  Essas  fases,  permitirão  um

comparativo das situações entre o pré e pós-teste.

O diagrama foi aplicado em três momentos da jornada: antes de iniciar o trabalho, após

o  almoço  e  ao  final  do  expediente.  Os  funcionários  assinalavam  a  região  corporal  que

possuíam dores no diagrama e junto foi entregue uma escala de variação da dor, assinalando

também, a intensidade da dor, ou seja, a sensação desta dor, conforme escala: 1 - não sinto

dor; 2 - pequena; 3 - moderada; 4 - forte (severo); e, 5 - insuportável. As aplicações destes

instrumentos de pesquisa foram no próprio local de trabalho.

Para a análise dos dados, utilizou-se a planilha do MS-Excel, sendo que após foram

exportados e analisados pelo Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),

versão  14.0.  Quanto  a  caracterização  da  amostra  pesquisada,  utilizou-se  a  estatística

descritiva. Para análise dos dados da dor osteomuscular referentes ao pré e pós-teste, utilizou-

se  estatística  descritiva.  A fim  de  averiguar  se  os  valores  obtidos  foram  significativos,

recorreu-se  ao  teste  de  normalidade  de  Kolmogorov-Smirnov,  verificando-se  dados  não

normais, sendo adotado na análise estatística não paramétrica. Para tanto, aplicou-se, o teste

de  Wilcoxon,  para  a  análise  da  variável,  dor  osteomuscular,  adotando-se  o  nível  de

significância α=0,05, para 95% de confiança.

RESULTADOS

A  escala  de  desconforto  muscular  nos  segmentos  corporais,  assinaladas  pelos

colaboradores  da  UEPG  no  Diagrama  de  Corlett,  indicam  a  prevalência  de  dores

osteomusculares. 

A tabela 1 aponta que das 522 indicações no pré-teste, 310 (59,39%) foram apontadas

na escala como; nenhum desconforto/dor e 212 (40,61%), apontaram algum desconto/dor em,

pelo  menos,  uma  região  corporal.  Sendo  que  70  (13,41%),  situou-se  em  algum

desconforto/dor, 69 (13,22%) moderado desconforto/dor, 45 (8,62%) bastante desconforto/dor

e 28 (5,36%) extremo desconforto/dor.
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Observando os dados preenchidos na escala do Diagrama de Corlett, detectou-se que

colaboradores dos setores da Biblioteca e principalmente do Restaurante Universitário, foram

os que mais apontaram desconforto muscular, pois a inaptidão do posto de trabalho constitui

estresse (OLIVEIRA, et al. 2017).

Tabela 1 – Escala de desconforto muscular nos segmentos corporais

1 2 3 4 5
Pescoço (0) 8 6 4 0 0
Região Cervical (1) 5 2 9 1 1
Costas Superior (2) 9 3 2 2 2
Costas Médias (3) 7 5 4 1 1
Costas Inferior (4) 4 5 3 4 2
Bacia (5) 13 1 2 1 1
Ombro (6 e 7) 13 6 8 6 3
Braço (8 e 9) 17 8 3 5 3
Cotovelo (10 e 11) 29 0 3 2 2
Antebraço (12 e 13) 22 5 4 3 2
Punho (14 e 15) 22 4 4 3 3
Mão (16 e 17) 24 5 1 4 2
Coxa (18 e 19) 30 1 3 0 2
Joelho (20 e 21) 21 5 5 3 2
Perna (22 e 23) 28 0 3 4 1
Tornozelo (24 e 25) 26 4 6 0 0
Pé (26 e 27) 21 7 2 5 1
Cabeça (28) 11 3 3 1 0
Total 310

59,39%

70

13,41%

69

13,22%

45

8,62%

28

5,36%

Legenda: 1 – nenhum desconforto/dor; 2 - algum desconforto/dor; 3 – moderado desconforto/dor; 4 - bastante

desconforto/dor; 5 – extremo desconforto/dor

Fonte: pesquisa de campo, 2019.

Entre os funcionários da biblioteca as regiões que apresentaram dores mais acentuadas

foram as; região do pescoço, cervical, dorso, em relação aos membros superiores (MMSS);

ombros e mãos. Sendo que as algias nessas regiões corporais  podem ser explicadas  pelas

características de trabalho do setor, como; postura ergonomicamente incorreta ao sentar, pesos

dos livros e digitação por longas horas no computador (CORLETT, 1980).

Nos servidores do RU foram detectadas algias com dores intensas na região cervical,

dorso e MMSS (ombros e braços). Esse resultado pode estar relacionado com a sobrecarga, a

repetição  de  movimentos,  tempo  de  serviço  e  a  postura  que  os  trabalhadores  do  setor

indicaram como principais fontes dessas algias (OLIVEIRA, et al. 2017).

Após esse período, o pós-teste com o Digrama de Corlett será novamente aplicado, para

verificar  se  a  intervenção  com a  GL poderá  pelo  menos,  amenizar  as  algias  musculares;

proporcionando ao colaborador, maior Qualidade de Vida no Trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os  resultados  da  aplicação  do  pré-teste,  o  diagrama  de  Corlet,  verificou-se  a

presença  de  dor  e/ou  desconforto  no  sistema  musculoesquelético,  identificação  da  região

corporal afetada e a sensação subjetiva da dor dos colaboradores pesquisados.

Portanto, sobretudo pode-se configurar: a visão da equipe sobre o trabalho realizado; as

motivações e os desafios encontrados; bem como, expectativas para o futuro, de que a GL é

capaz  de proporcionar  diminuição  das  dores  musculoesqueléticas,  oriundas  das  atividades

laborativas.

APOIO
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