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ARTIGOS ORIGINAIS

Resumo
Introdução: A Cinesioterapia Laboral quando bem orientada, 
oferece vários benefícios tanto para as empresas como para 
os funcionários. O ritmo excessivo de trabalho associado às 
posturas inadequadas, esforços físicos, movimentos repetitivos 
e condições físicas impróprias dos postos de trabalho, 
provocam tensões no corpo que procriam a falta de atenção nas 
atividades exercidas, induzindo a uma baixa produtividade e 
aos acidentes de trabalho. Objetivos: Abordar sistêmicamente 
o perfil epidemiológico dos participantes bem como identificar 
os benefícios do programa para os colaboradores, verificando 
sua relação direta para a redução do desconforto psicofísico 
provocado pelas atividades laborais cotidianas. Metodologia: 
Trabalho do tipo descritivo, intervencionista, exploratório, 
longitudinal com estratégia de análise quantitativa dos 
resultados. Foram utilizados dois questionários, um antes do 
início do programa e outro ao final. Resultados: 100% (n=7) 
da amostra tiveram uma melhora na sua disposição e que 71% 
(n=5) diminuíram as dores relatadas antes da aplicação do 
programa de Cinesioterapia Laboral. Conclusão: A aplicação 
do programa de cinesioterapia laboral favoreceu uma melhora 
na sintomatologia álgica dos trabalhadores.

Palavras-chave:  Modalidades de Fisioterapia. Transtornos 
Traumáticos Cumulativos. Doenças Profissionais.

AbstRAct
Introduction: The Labour Kinesiotherapy when properly 
oriented, offers several benefits for both companies and for 
employees. The pace of work excessive associated with 
postures, physical exertion, repetitive motions and improper 
physical conditions of employment, cause tensions in the 
body that breed a lack of attention to the activities carried out, 
leading to low productivity and work accidents. Objectives: 
Specific systemic approach in the epidemiological profile of 
the participants are identified where the program's benefits for 
employees by checking their direct relationship to reduce the 
discomfort caused by psychophysical daily work activities. 
Methodology: Study descriptive, interventional, exploratory 
and longitudinal with analysis strategy quantitative of the results. 
We used two questionnaires with objective and subjective 
questions, in the beginning of a program, and another at the end. 
Results: 100% (n = 7) of the sample had an improvement in his 
disposition, and that 71% (n = 5) decreased pain reported before 
the implementation of the program Kinesitherapy Labour. 
Conclusions: the implementation of the program of exercise 
favored an improvement in labor pain symptoms of workers.

Key-words: Physical Therapy Modalities. Cumulative Trauma 
Disorders. Occupational Diseases.
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IntRodução
 Atualmente, as empresas trabalham apenas 
com resultados e indicadores mercantilistas que, 
normalmente, oferecem apenas uma síntese financeira 
dos resultados operacionais e não operacionais. Essa 
exigência por resultados provoca uma excessiva 
carga de responsabilidades fazendo com que muitos 
profissionais se exponham a árduos turnos de 
trabalho, tentando transformar a “humanização” em 
indicadores (1).
 Segundo Pereira (2001) (2) e Militão (2001) (3) 
os esforços repetitivos, trabalho estático, ritmos in-
tensos de trabalho, péssima condição biomecânica do 
posto de trabalho e posturas inadequadas estão pre-
sentes na maioria das atividades profissionais. Essas 
condições de trabalho são causas para o aparecimento 
ou agravamento de lesões, principalmente no sistema 
musculoesquelético. Nesse contexto surgem as lesões 
por esforços repetitivos (LER) e as doenças osteo-
musculares relacionadas ao trabalho (DORT) (4). 
 A era da globalização acirrou a competitivi-
dade entre as empresas, tornado o processo produtivo 
rápido, eficiente, com baixo custo e alta produtivida-
de. Inevitavelmente, as empresas, para atender esse 
elevado índice de produtos e qualidade, impõem um 
ritmo acelerado de trabalho, e muitas vezes, oferecem 
gratificações por produtividade exigindo a realização 
de horas-extras (5). Alguns fatores negativos, decor-
rentes do acometimento físico e mental poderão logo 
ser observados com o passar do tempo, como: a redu-
ção da produtividade, faltas ao trabalho, o aumento 
de acidentes de trabalho, distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho, entre outros (3).
 Durante toda a fase produtiva, o corpo humano 
sofre alterações decorrentes dos esforços aos quais é 
submetido (6). É importante destacar que, além destas 
alterações, todas as funções do corpo humano são for-
temente influenciadas pelo processo degenerativo liga-
do aos vários aspectos biopsicossociais envolvidos (7).
 A abordagem fisioterapêutica no trabalho 
cresce a cada dia principalmente pela descoberta da 
importância do investimento na área preventiva e no 
combate aos distúrbios osteomusculares. Anualmen-
te, as altas taxas de acidentes e doenças registradas 
pelas estatísticas oficiais, considerando apenas os da-
dos do trabalho formal, expõem os elevados custos e 
prejuízos humanos, sociais e econômicos que custam 
muito para o País (8).
 A Cinesioterapia Laboral vem buscando des-
pertar nos trabalhadores a necessidade de mudança 
do estilo de vida e não mais apenas os momentos de 
exercícios orientados.  As sessões realizadas durante 
o expediente agem de forma terapêutica para relaxar 

os músculos que trabalharam em excesso, permitindo 
a quebra da rotina, prevenindo assim, prováveis aci-
dentes de trabalho (9).
 Para Cañete (1996) (10), a Cinesioterapia la-
boral quando aplicada pelo profissional pode trazer 
ótimos benefícios para a empresa, como o aumento 
da produtividade, menores gastos médicos, diminui-
ção de doenças ocupacionais, e para o empregado a 
redução de dores, aumento da auto-estima, redução 
de estresse, melhoria na relação interpessoal, aumen-
to da disposição, motivação e melhoria da saúde bio-
-psico-social.
 Todavia, a forma como vem sendo atualmente 
aplicada a Cinesioterapia Laboral carece de critérios 
mais específicos, quanto à frequência e a proporção 
de aplicação. Isto significa a falta de metodologias e 
protocolos validados que elucidem quais as melhores 
situações e modalidades de aplicação de pausas com 
exercícios, implicando em um melhor desempenho. 
Porém, nas empresas que implantaram Programas de 
Cinesioterapia Laboral, as pausas com exercícios são 
realizadas conforme convém à produção, ou seja, são 
realizados em intervalos irregulares ou não aplicados 
(11). 
 Portanto, para um bom desenvolvimento da 
sistemática aplicada é necessário, além de uma me-
todologia de avaliação, que inclua as questões de 
organização do trabalho e de produção, uma cons-
cientização da administração da empresa quanto à im-
portância em disponibilizar horários adequados para 
a realização das pausas com exercícios. Entretanto, 
os cronogramas não devem preocupar-se apenas em 
reduzir os possíveis desgastes ocasionados pelo tra-
balho de forma pontual, mas também motivar uma 
mudança no estilo de vida dos trabalhadores.
 Diante deste contexto, podemos notar a ne-
cessidade de um diagnóstico apurado das condições 
de trabalho e das demandas musculares relacionadas, 
para a implantação de um programa de atividade fí-
sica personalizada nas empresas, como forma de ava-
liar a relação entre os níveis de produção e os bene-
fícios obtidos durante a implantação, considerando a 
opinião dos trabalhadores e as possibilidades de reali-
zação preconizadas pela empresa.
 O escopo deste trabalho é a aplicação do pro-
grama de Cinesioterapia Laboral no setor administra-
tivo/financeiro da Companhia de Gestão dos Recursos 
Hídricos (COGERH) - Fortaleza/CE, onde através de 
uma abordagem sistêmica do perfil epidemiológico 
dos participantes, bem como identificar os benefícios 
do programa para os colaboradores, verificando sua 
relação direta para a redução do desconforto psicofí-
sico provocado pelas atividades laborais cotidianas.
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metodologIA
 Estudo de caráter descritivo, intervencionista, 
exploratório e longitudinal, com estratégia de análise 
quantitativa dos resultados apresentados.
 O local para a realização do estudo foi a Com-
panhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) 
- Fortaleza/CE, que é uma empresa de caráter misto e 
presta serviços na pesquisa e manutenção dos recur-
sos hídricos do estado do Ceará.
 A coleta de dados foi realizada no período de 
Fevereiro à Abril de 2010, após a aprovação da pes-
quisa pelo comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 
Estácio do Ceará (Protocolo 166/09).
 Participaram da pesquisa 07 funcionários da 
empresa COGERH que estavam frequentando regu-
larmente o trabalho e que são lotados no setor admi-
nistrativo/ financeiro. Foram incluídos no estudo os 
voluntários, independente do sexo, idade, estado ci-
vil, religião, raça, status sócio-econômico ou grau de 
escolaridade, que manifestaram o desejo em partici-
par da pesquisa. Os excluídos do estudo foram os fun-
cionários que não atenderam aos critérios de inclusão.
 Nesse estudo as variáveis estudadas foram 
sexo, tipo de atividade e carga horária.
Inicialmente, foi esclarecido ao Diretor Administrati-
vo/Financeiro da empresa COGERH, sobre o proce-
dimento de nosso estudo e pedido à autorização para 
a execução do mesmo.
 Em seguida, com a presença do mesmo, con-
vidaram-se todos os funcionários do setor Adminis-
trativo/Financeiro para uma explanação sobre os ob-
jetivos e metodologia a ser utilizada no estudo. Após 
todos os esclarecimentos foi entregue o termo de con-
sentimento livre e esclarecido, pedindo aos interes-
sados que realizassem a leitura e estando de acordo, 
pudessem assiná-los.
 Em uma sala reservada foi aplicado o ques-
tionário estruturado, elaborado pelos pesquisadores, 
antes e após a realização do programa de Cinesiote-
rapia Laboral, sendo preenchido pelo examinado. Em 
seguida foi analisado o local de trabalho, através de 
fotografias e observações do ambiente e da mobília 
com a presença funcionário, para que pudéssemos co-
nhecer o tipo, tempo e posições de trabalho realizado. 
 O programa foi orientado e aplicado por um 
único pesquisador. Aconteceu antes do início das 
atividades, três vezes por semana, com o tempo de 
20 minutos de aplicação. O procedimento realizado 
foi simples e não invasivo, não oferecendo, assim, à 
amostra em estudo, riscos ou danos com a realização 
da pesquisa. O programa é composto de exercícios 
orientados (informações sobre LER/DORT, encoraja-
mento para a realização de atividade física, orienta-

ções para exercícios, programas de computador para 
estimular pausas durante a jornada de trabalho, forta-
lecimento e alongamento, fisioterapia convencional, 
treinamento de força, treinamento físico, administra-
ção do estresse, alinhamento postural, diminuição da 
tensão neural, readequação ergonômica do ambiente 
de trabalho, aconselhamento ergonômico) e específi-
cos para o colaborador, realizados no próprio local de 
trabalho. Para facilitar a compreensão dos exercícios, 
cada funcionário recebeu uma folha com o referido 
programa.
 A análise descritiva dos dados e a interpreta-
ção das informações foram realizadas através do pro-
grama Microsoft Excel versão 2007, sendo apresenta-
dos sob a forma de tabelas.

ResultAdos e dIscussão
 O programa teve seu início no dia 01 de fe-
vereiro de 2010 e seu término no dia 01 de maio de 
2010. No setor existe um quadro de 30 funcionários, 
sendo que durante todo o programa tivemos a cola-
boração de 23,33% (n = 7) dos funcionários do setor, 
totalizando 86% (n = 6) do sexo feminino e 14% (n = 
1) do sexo masculino, com idade média de 35 ± 5,24 
anos.
 Distúrbios osteomusculares apresentam-se 
mais frequentemente em mulheres, possivelmente em 
função de sua força muscular ser 30% menor do que 
a dos homens, em média (12).
 Os participantes da amostra têm uma carga 
horária de trabalho de 44 horas semanais, possuem 
apenas o intervalo de 1 hora para o almoço. Com uma 
média de 1 a 5 anos de trabalho na empresa e desem-
penhando a mesma função. 
 A implantação de um programa de Cinesiote-
rapia Laboral como qualquer novo projeto, em uma 
organização, dá margens a questionamentos a respei-
to das vantagens e benefícios que podem ser alcança-
dos, incluindo o aspecto custo-benefício. No entanto, 
o fator perda de tempo com o consequente compro-
metimento da produtividade é aquele que nos remete 
a uma maior atenção.
 Uma primeira explicação a ser avaliada para 
a recusa do programa refere-se à exposição pública 
quando se faz uma atividade física. A Cinesioterapia 
Laboral é um momento de intimidade. Alguns traba-
lhadores, por razões e sentimentos pessoais, sentem-
-se demasiadamente expostos quando começam a 
fletir o tronco, estirar as pernas, massagear os dedos 
frente aos colegas de trabalho (13). Embora essa seja 
uma explicação plausível, não foi manifestada neste 
caso, talvez pelo fato da ginástica ter sido realizada 
em espaço não exposto ao público externo. Outra ex-
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plicação pode ser a distância de onde o programa foi 
aplicado.
 Com a relação à atividade desempenhada pela 
amostra, 57,14% (n = 4) dos entrevistados disseram 
que sua função traz atividade monótona e repetitiva, 
contra 42,86% (n = 3) que negaram. Dentre os que 
responderam sim, 100% (n = 4) destacaram a digita-
ção como a principal atividade monótona e repetitiva.
 Miranda; Dias (2011) (14) destacam que as 
LER’s podem ser causadas por 3 fatores: natureza 
ergonômica (força excessiva, alta repetitividade de 
um mesmo padrão de movimento, posturas incorretas 
dos membros superiores, frio, vibração, postura está-
tica), natureza organizacional (concentração de mo-
vimentos numa mesma pessoa, horas extraordinárias, 
dobras de turno, ritmo apertado de trabalho, ausência 
das pausas necessárias) e natureza psicossocial (pres-
são excessiva para os resultados, ambiente excessiva-
mente tenso, problemas de relacionamento interpes-
soal, rigidez excessiva no sistema de trabalho).
 Dul; Weerdmeester (2001) (15) ressaltaram que 
muitas atividades manuais, como o caso da digitação, 
necessitam de um acompanhamento visual, isso faz o 
tronco e cabeça ficar inclinados para frente. Fazendo 
com que o pescoço, as costas e o dorso sejam sub-
metidos a tensões mantidas por muito tempo, o que 
poderá acarretar dores. Bosi et al. (2006) (16) destacam 
que os digitadores realizam sempre a mesma função, 
em movimentos de baixa amplitude, rápidos e repeti-
tivos, o que pode originar dor e desconforto nos mem-
bros superiores e coluna vertebral.
 Van Galen; Liesker; Haan (2007) (17) destaca-
ram que as lesões originárias pela digitação repetiti-
va podem ser diminuídas pela utilização do teclado 
na posição vertical, causando uma menor atividade 
muscular especialmente nos músculos extensores dos 
dedos, sem alteração na atividade muscular postural 
e possibilitando maior conforto, prevenindo as lesões 
por esforços repetitivos.    
 Com relação à presença de cansaço ou dor na 
amostra, foi evidenciada que 86% (n = 6) apresentam 
sintomas e 14% (n = 1) não fizeram referência. Dentre 
os que responderam sim, 100% (n = 6) relataram sen-
tir dor ou cansaço nas regiões: quadril, costas (lom-
bar), ombros, pernas e pescoço.  
 O aparecimento das lesões possui sua causa 
diretamente relacionada às condições de trabalho e as 
atividades ocupacionais. Os sinais e sintomas atingem 
músculos, tendões, ligamentos, articulação, nervos e 
vasos, localizados nas regiões dos dedos, punho, an-
tebraço, cotovelo, braço, ombro, pescoço, dorso e 
membros inferiores (4).  
 A coluna vertebral possui 24 vértebras flexí-

veis de um total de 33 vértebras, e as que possuem 
maior mobilidade estão presentes na região cervical 
e lombar (18). Já Grieve (1994) (19) destacou que a dor 
lombar advinda da síndrome postural é referida após 
estresse mecânico prolongado nas articulações e liga-
mentos adjacentes aos seguimentos vertebrais, alta-
mente inervados.
 Para tentar diminuir a alta incidência de afec-
ções posturais que atingem os adultos, é necessário 
que haja um trabalho que atue, principalmente, no 
plano preventivo e educacional, possibilitando mu-
danças de hábitos inadequados. Desta forma, a edu-
cação postural tem como objetivo possibilitar ao ser 
humano a capacidade de se proteger de lesões duran-
te suas atividades diárias e profissionais, seja em um 
plano estático ou dinâmico (20). 
 Para Silva; Taranto; Piasecki (2006) (21) a Ci-
nesioterapia Laboral é uma atividade de prevenção e 
compensação, que visa à promoção a saúde, melho-
rando as condições de trabalho e atuando na prepa-
ração bio-psico-social do trabalhador. Nesse estudo 
apenas 14% (n=1) dos entrevistados relataram conhe-
cer um programa semelhante. 
 Segundo Deliberato (2002) (22), a atuação pre-
ventiva do fisioterapeuta do trabalho pode ser feita 
através da elaboração e aplicação de programas pre-
ventivos em contexto geral, evitando fatores multi-
causais dos distúrbios ocupacionais músculos-esque-
léticos que possam ser atingidos. 
 Bosi et al. (2006) (16) destacam a importância 
da conscientização postural na posição sentada, reali-
zação de pausas durante o trabalho e a implantação de 
um programa de ginástica laboral com intuito de pre-
venir e diminuir a sintomatologia dos trabalhadores.  
 Na elaboração do plano de aplicação do pro-
jeto, foi perguntado aos entrevistados, quais os be-
nefícios esperados com a aplicação do programa de 
Cinesioterapia Laboral (tab. 1). 
 Através tabela 1 é possível notar que 57% (n 
= 4) dos benefícios esperados são voltados para me-
lhorar a postura, ficando com a mesma proporção de 
43% (n = 3), diminuição da dor e melhorar o desem-
penho. Com isso é possível notar a necessidade e a 
importância da elaboração e aplicação do programa 
de Cinesioterapia Laboral nessa empresa.
 Ramirez et al. (2005) (23) vão ao encontro de 
nossos resultados, destacaram em seu estudo que a 
fisioterapia preventiva pode ser apontada como a so-
lução para diminuição da incidência dessas lesões, 
ocasionado benefícios físicos para os trabalhadores 
(diminuição das dores) e financeiros aos empresários 
(diminuição dos afastamentos). A atuação do fisiote-
rapeuta proporciona uma melhora da função e pre-
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Benefícios esperados Quantidade Porcentagem

Diminuir da dor 3 43,0

Melhorar a postura 4 57,0

Diminuir o estresse 1 14,0

Melhorar o desempenho 3 43,0
Diminuir o desgaste físico 
diário 2 29,0

Melhorar a interação com os 
colegas 1 14,0

venção de lesões, a intervenção exige uma maneira 
holística de olhar para todo o indivíduo, incluindo 
questões que envolvam disfunções mecânicas, ques-
tões psicossociais, que incluem a satisfação no traba-
lho, e de outras co-morbidades relacionadas à idade 
biológica e devem estar confiantes em comunicar es-
tes resultados aos membros da equipe de saúde (24).
 Deve-se ressaltar a importância do grau de 
informação sobre a patologia por parte dos trabalha-
dores tornando um fator decisivo para recuperação e 
administração da doença no ambiente laboral. Assim, 
a obtenção de novos conhecimentos sobre a doença 
pode melhorar a autoestima e a perspectiva de vida, 
como também minimizar a culpa individual. Além do 
que, o trabalho em grupo permite que os funcionários 
compartilhem sentimentos e vivências com relação à 
doença e criem novas estratégias de saúde (25).
 Através da tabela 2 é possível notar que 100% 
(n = 7) da amostra tiveram uma melhora na sua dispo-
sição e que 71% (n = 5) diminuíram as dores relata-
das anteriormente antes da aplicação do programa de 
Cinesioterapia Laboral, que comprova a eficácia da 
sistemática aplicada. 
 De acordo com a análise realizada dos bene-
fícios advindos do programa, há uma diferença per-
centual considerável quanto ao desconforto muscular, 
principalmente, dos segmentos corporais: pescoço, 
costas, ombros e mãos.
 Santos (2000) (26) em sua pesquisa a um su-

Tabela 1. Distribuição da amostra segundo os 
benefícios esperados com à aplicação do programa de 
Cinesioterapia Laboral. Fortaleza/CE, 2010.

permercado em Florianópolis, com a aplicação de um 
programa de exercícios na empresa, mostrou que ouve 
uma melhor disposição para o trabalho, diminuição 
do cansaço físico e mental no final do dia, aumento da 
amizade entre o grupo de trabalhadores, tornando os 
funcionários mais comprometidos com a empresa.  
 Corroborando com nossos achados Ramirez 
et al. (2005) (23) afirmam que a implantação da fisio-
terapia preventiva na empresa, através da cinesiotera-
pia laboral, promoveu uma redução e eliminação do 
quadro doloroso, ocasionando melhora da qualidade 
de vida e laborativa dos funcionários. Antonio et al. 
(2008) (27) complementam afirmando que a ginástica 
laboral contribui também para o relaxamento e au-
mento da integração entre os colegas de trabalho.

Benefícios alcançados Quantidade Porcentagem

Diminuiu as dores 5 71,0

Melhorou a disposição 7 100,0
Melhorou o relacionamento 
entre amigos 3 43,0

Melhorou no desempenho de 
suas atividades 2 29,0

Tabela 2. Distribuição da amostra segundo os 
benefícios alcançados com à aplicação do programa 
de Cinesioterapia Laboral. Fortaleza\CE, 2010. 

conclusão
 Conforme os escopos propostos pelo estudo, 
dentro das limitações, tais como: o tamanho da amos-
tra, a pesquisa apresentou que a faixa de idade média 
dos colaboradores é de 35 ± 5,24 anos e de ambos os 
sexos, sendo com maior prevalência do sexo feminino.
 Os resultados apresentados em três meses de 
programa de exercícios preparatórios, durante 20 mi-
nutos, realizada três vezes por semana levam a crer 
que ocasionaram alterações importantes no que diz 
respeito à melhoria na disposição ao trabalho e às re-
giões nas quais as dores eram mais freqüentes e de 
alta intensidade, comprovando assim, o índice de me-
lhor disposição ao trabalho (100%) e o índice de di-
minuição de dor (71%) relatado pelos colaboradores 
ao final do programa. 
 A participação trouxe alguns benefícios dire-
to ao colaborador, visando à melhoria da capacidade 
funcional do mesmo, diminuição das doenças relacio-
nadas ao trabalho, estimular hábitos mais saudáveis 
aos colaboradores, além da redução do estresse de-
corrente das atividades laborais diárias.
 Entretanto apesar da pesquisa ter uma amos-
tra pequena, foi possível verificar uma mudança no 
quadro álgico dos trabalhadores, com melhora da dis-
posição ao trabalho, porém, não foi possível alcan-
çar um resultado positivo em relação aos índices de 
melhora na postura desses trabalhadores que mesmo 
ao final do programa continuaram muito elevados, sa-
lientando assim a necessidade da implantação da er-
gonomia no setor, talvez porque o local de trabalho do 
colaborador não tenha precisões adequadas e a única 
alternativa usada, Cinesiterapia Laboral, não tenha 
sido suficiente para diminuir o nível de má postura. 
 Ao término da pesquisa, mesmo ela sendo em 
um intervalo pequeno de realização, de três meses, 
através do questionário também foi verificada a opi-
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nião dos colaboradores em relação à fisioterapia pre-
ventiva e todos relataram o interesse na continuação 
do programa Cinesioterapia Laboral. Com isso fica 
aberta a necessidade da implantação de programas de 
fisioterapia preventiva nas empresas. 
 Assim, os estudos futuros poderão aprofundar 
tais considerações, principalmente quanto aos fatores 
que podem estar relacionados às atividades fins para 
escritórios e similares.
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