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Resumo:  

A ginástica laboral ganhou muitas projeções nas últimas décadas e um dos grandes fatores 

para esse destaque foi a relação da qualidade de vida do trabalhador no ambiente laboral. É 

interessante pensar neste destaque não apenas no âmbito do trabalho, com a implementação 

da ginástica laboral, mas também na projeção da pesquisa científica. Com isso, a presente 

pesquisa tem como objetivo mapear e analisar a produção científica envolvendo a temática da 

Ginástica Laboral e Qualidade de Vida, publicada em artigos nacionais entre 2010 e 2017. 
Como objetivo específico, pretendeu-se identificar o lócus de produção, o público-alvo das 

pesquisas e os principais temas pesquisados. Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo 

revisão da literatura. Com esta pesquisa foi possível perceber um baixo número de 
publicações referente a ginástica laboral, um total de 16 artigos relacionados diretamente à 

ginástica laboral e qualidade de vida. Os artigos foram organizados em categorias temáticas, 

dentre elas: Doenças e sintomas; Efeitos da G.L.; Aplicação da G.L.; e Qualidade de vida. 

Tendo em vista que a ginástica laboral se consolidou nas empresas brasileiras como forma de 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, acreditava-se que este número seria maior. 

Com base no exposto, acredita-se que este tema é pertinente e deva ser muito mais explorado. 

Palavras-chave: Ginástica laboral; Qualidade de vida; Produção cientifica. 

1. Introdução 

A relação entre o indivíduo, o trabalho e a organização, fez com que desse a origem ao termo 

qualidade de vida no trabalho, relacionando-a diretamente com a redução do mal-estar, a 

diminuição das lesões e do excesso físico no trabalho1
.  

Tratando-se do ambiente laboral, a qualidade de vida é abordada como um programa que visa 

a melhoria biopsicossocial social do indivíduo no trabalho. Este programa, muitas vezes 

denominado de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) dedica-se a prevenir 

doenças, auxiliar na relação social dos trabalhadores, evitar afastamentos e reduzir gastos 

relacionados a saúde ocupacional. Um dos métodos utilizados para alcançar os objetivos do 

PQVT é a ginástica laboral. Pois, A ginástica laboral constitui-se de uma série de 

alongamentos, aquecimentos e estafetas que age em caráter preventivo e terapêutico no 

ambiente de trabalho, podendo gerar vários benefícios1,2. 

A sua utilização é recomendável como ferramenta para a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhadores, porém, mal planejada, aplicada ou administrada, pode tornar-se ineficiente. A 

                                                             
1 Pós-graduanda em Ergonomia. 
2 Orientador: Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia Cardiopulmonar. Mestrando em Educação.  
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ineficiência por parte da ginástica laboral muitas vezes não pode ser percebida por falta de 

observações ou pesquisa no próprio ambiente de trabalho2.  

Diante do exposto, torna-se necessário a pesquisa na área da ginástica laboral e qualidade de 

vida como forma de feedback entre os envolvidos. Não deixando apenas a cargo profissional, 

vale destacar a pesquisa na área como forma científica afim de tornar tais produções 

acessíveis para que outros pesquisadores possam utilizar do conhecimento já produzido. 

Com isso, a seguinte pesquisa tem como objetivo mapear e analisar a produção científica 

envolvendo a temática da Ginástica Laboral e Qualidade de Vida. 

 

2. Ginástica Laboral e Qualidade de Vida 

 

2.1 Ginástica Laboral 

As primeiras publicações referente a ginástica labora, anteriormente chamada de ginástica de 

pausa, tem início por volta de 1925, na Polônia. Inicialmente a ginástica laboral foi aplicada 

aos operários que trabalhavam em empresas polonesas e posteriormente foram aplicadas as 

empresas japonesas, onde ganhou grande notoriedade1. A ginástica laboral chegou ao Brasil 

na década de 70, com a chegada de executivos japoneses no país, estimulando a prática de 

exercícios físicos no ambiente de trabalho3.  

A ginástica laboral mostra-se como uma alternativa econômica e bastante eficiente para a 

melhoria da qualidade de vida dos funcionários da empresa que a implementam. Além de 

auxiliar na qualidade de vida do trabalhador, a ginástica laboral ajuda na integração das 

equipes, aproximando as pessoas e melhorando o clima no ambiente de trabalho, assim, 

tornando-a útil para a redução de doenças ocupacionais2. 

Apesar de a ginástica laboral apresentar propósitos diversificados, sabe-se que uma grande 

porcentagem dos benefícios estavam ligados a prevenção das LERs/DORTs. A ginástica 

laboral pode apresentar benefícios significativos na vida do trabalhador, entretanto, esses são 

maiores quando essa atividade acontece em conjunto com outras atividades de promoção à 

saúde dos trabalhadores1,4. 

Muitas são as definições acerca da ginástica laboral, uma delas aponta que trata-se de uma 

sequência de exercícios específicos orientados que visam a promoção da saúde do 

trabalhador, por meio de sessões que duram de 10 a 15 minutos1,5. 

 Essa sequência é executada no próprio local de trabalho e pode ser efetuada antes, durante ou 

depois da jornada de trabalho. É de caráter preventivo e terapêutico, nos casos de 

LERs/DORTs, sem levar o trabalhador ao cansaço, por ser de curta duração e concentrar-se 
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no alongamento e no relaxamento dos músculos, que permanecem contraídos durante as 

atividades laborais diárias. Existem ramificações acerca da práticas de ginástica laboral, que 

são: ginástica preparatória ou de aquecimento, compensatória ou de pausa e relaxamento ou 

final do expediente1. 

O programa de ginástica laboral objetivam reduzir a exposição aos riscos no ambiente de 

trabalho, diminuição dos acidentes, alivio do estresse, ativação da circulação sanguínea e 

prevenção de doenças profissionais, de modo diversificado e com caráter multidisciplinar6.  

 

2.2 Qualidade de Vida 

A qualidade de vida no trabalho vem sendo um fator de grande visibilidade e importância nas 

organizações empresariais, estando relacionada com o aumento de produtividade do 

trabalhador. Assim, destaca-se a importância de abordar a qualidade de vida dos 

trabalhadores, com objetivo principal na satisfação pessoal do indivíduo relacionado ao 

trabalho, melhorando o desempenho e produtividade em suas tarefas7. 

Com isso o trabalho tem como proposta alcançar todas as esferas da organização laboral, não 

tendo em vista apenas em prevenir acidentes8. 

Pelo fato do trabalho ser o centro de vida de algumas pessoas qualquer mudança, por menor 

que seja, pode causar um impacto muito grande. Que pode ser tanto positivo quanto negativo 

segundo a percepção do trabalhador. E a primeira variável que surge com esta mudança é o 

estresse ocupacional9.. 

Visto que a ginástica laboral constitui-se em uma atividade que age em caráter profilático e 

terapêutico no ambiente de trabalho, pode gerar vários benefícios para a saúde. A sua 

utilização é recomendável como ferramenta para a gestão do estresse e doenças ocupacionais, 

porém, mal planejada, aplicada ou administrada, pode tornar-se ineficiente2. 

 

3. Metodologia 

O levantamento do material bibliográfico foi realizado junto ao Banco de dados LILACS 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciência da Saúde) e SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online).  

A busca dos dados foi realizada em Janeiro de 2017 e atualizada em julho de 2017, tendo sido 

utilizada a seguinte expressão de busca: “Ginástica Laboral” and “Qualidade de vida”. O 

levantamento foi realizado com data limite entre 2010 a 2017. 

O processo de busca, identificação e seleção dos trabalhos foi realizado em quatro etapas:  

Etapa 1 - Busca e seleção: na primeira etapa todos os trabalhos localizados foram organizados 
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em uma listagem, totalizando 97 trabalhos, tendo sido extraídos 22 do SCIELO  e 75 do 

LILACS.  

Etapa 2 - Eliminação dos trabalhos duplicados: foram comparados os títulos dos trabalhos 

encontrados nas duas bases de dados, verificando-se 6 títulos duplicados, os quais foram 

excluídos.  

Etapa 3 - Eliminação pela leitura dos títulos: foi realizada a leitura dos títulos dos 97 

trabalhos, sendo excluídos aqueles que não se relacionavam ao campo específico da Ginastica 

Laboral e Qualidade de vida.  

Etapa 4 - Eliminação pela leitura dos resumos ou trabalhos na íntegra: após aplicação dos 

critérios de inclusão e de exclusão, foram eliminados trabalhos, totalizando 15 estudos 

pertinentes ao escopo da pesquisa. 

A seleção dos artigos foi baseada nos seguintes critérios de inclusão: (a) apresentar os 

descritores “Ginástica Laboral” no título, resumo ou palavras-chave; (b) abordar a Ginástica 

Laboral no contexto da qualidade de vida do trabalhador; (c) ser desenvolvida no âmbito 

nacional); (d) selecionar artigos atuais nos anos de 2010 a 2017. 

Como critérios de exclusão, foram suprimidas as pesquisas: (a) concepções acerca do 

vestuários do praticantes de ginástica laboral; (b) temas relacionados ao mercado de trabalho 

do profissional de ginástica laboral; (c) contextos fora do objetivo da qualidade de vida. 

A seguir será apresentado o diagrama de fluxo da informação com as diferentes fases da 

seleção dos estudos para a elaboração da revisão. 

Figura 1 – Diagrama de fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática. 
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4.Resultados e Discussão  

Os resultados serão apresentados em forma de mapeamento dos artigos publicados nas duas 

bases de dados de pesquisas e posteriormente serão destacadas as principais áreas temáticas 

estudadas. 

Foi encontrado 15 artigos referente a Ginástica Laboral e Qualidade de Vida publicados em 

duas bases de dados. O quadro 1 a seguir apresenta os trabalhos encontrados e incluídos na 

pesquisa, os quais estão organizados por ano, autor, objetivo e resultado e conclusão de 

publicação. 

Quadro 1 – Relação do artigos encontrados e incluídos na pesquisa 

Autor/Ano Título Objetivo Resultado/Conclusão  

FERRACINI, G. N.; 

VALENTE, F. 

M10./2010 

Presença de sintomas 

musculoesqueléticos e 

efeitos da ginástica laboral 

em funcionários do setor 

administrativo de um 

hospital público. 

avaliar a presença de sin-

tomas musculoesqueléticos 

e os efeitos de um 

programa de grupo laboral 

(GL) em funcionários do 

setor administrativo do 

hospital Santa Casa de 

Misericórdia de São José 

do Rio Preto. 

Observou que o segmento 

mais usado era membros 

superiores onde dos 73,3 

entrevistados 46,6 

continuaram apresentar 

sintoma de dor. Conclui-se 

que a ginástica laboral e 

eficiente porem não deve 

ser o único método. 

CANDOTTI, C. T.; 

STROSCHEIN, G. 

R.; NOLL, G. M11. 

/2011 

Efeitos da ginástica laboral 

na dor nas costas e nos 

hábitos posturais adotados 

no ambiente de trabalho. 

verificar o efeito da 

Ginástica Laboral (GL) 

sobre a dor nas costas e 

sobre os hábitos posturais 

de trabalhadores que ficam 

por longos períodos na 

posição sentada. 

Os resultados 

demonstraram que a GL 

proporcionou diminuição 

da intensidade e frequência 

da dor e mudança do hábito 

postural durante o trabalho, 

melhorando a postura 

sentada. 

GRANDE, A. J. et 

al12./2011 

Comportamentos 

relacionados à saúde entre 

participantes e não 

participantes da ginástica 

laboral. 

verificar a prevalência de 

comportamentos 

relacionados 

a saúde em trabalhadores 

participantes e não 

participantes da Ginástica 

Laboral. 

Resultados demonstraram 

que os trabalhadores 

apresentaram menor 

prevalência de inatividade 

física no lazer e de 

consumo abusivo de álcool. 

MACHADO 

JUNIOR, J. E. et 

al13
./2012 

Queixas 

musculoesqueléticas e a 

prática de ginástica laboral 

de colaboradores de 

instituição financeira. 

identificar as queixas 

musculoesqueléticas em 

colaboradores de uma 

instituição financeira 

privada, praticantes e não 

praticantes de ginástica 

laboral. 

 As práticas em ginástica 

laboral, realizadas, não 

foram suficientes para 

diferenciar a intensidade 

das queixas  analisadas. 

BRITO, É. C. 

O14./2012 

 

Percepções dos 

participantes de programa 

de ginástica laboral sobre 

flexibilidade e fatores 

relacionados a um estilo de 

vida saudável.  

Verificar a percepção dos 

trabalhadores sobre a 

flexibilidade do tronco e 

quadril, 

além de demais fatores 

relacionados a um estilo de 

vida fisicamente ativo e s 

repercutiu positivamente no 

estilo de vida de seus 

participantes, favorecendo 

diferentes aspectos da 

qualidade de vida 

relacionados à saúde dos 

trabalhadores estudados. 

MARTINEZ, J. F. 

N.; MATIELLO, 

Os limites da ginástica 

laboral para compreensão 

Anunciar alguns 

determinantes de saúde dos 

Concluímos que a 

intervenção pedagógica 
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JUNIOR, E15./2012 dos determinantes de saúde 

de trabalhadores bancários.  

trabalhadores bancários e 

apresentar uma 

possibilidade alternativa de 

educação física 

relacionada à saúde, 

empregando os 

pressupostos da pesquisa -

ação 

superou alguns limites 

identificados nas propostas 

hegemônicas de ginástica 

laboral, pois buscamos 

atender as necessidades e 

aspirações da categoria pelo 

entendimento do seu 

processo saúde doença 

ROSSATO, L. C. et 

al16./2013 

Prática da ginástica laboral 

por trabalhadores das 

indústrias do Rio Grande 

do Sul, Brasil. 

identificar a prevalência e 

os fatores associados 

à prática da ginástica 

laboral em uma amostra 

probabilística de 

trabalhadores da indústria 

do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

A prática de ginástica 

laboral foi mais prevalente 

nos trabalhadores do sexo 

feminino, com maiores 

níveis de escolaridade.  

MEZZOMO, S. P. et 

al17./2014 

A influência da ginástica 

laboral na coordenação 

motora global e no tempo 

de reação de condutores de 

autocarro. 

verificar os efeitos de um 

programa de ginástica 

laboral na coordenação 

motora global e tempo de 

reação de condutores de 

autocarros urbanos. 

Os resultados revelaram 

diferença estatisticamente 

significativa na coor-

denação motora global e 

benefícios da ginástica 

laboral na melhorias dos 

elementos motores.  

QUEIROGA, M. R. 

et al18./2014 

 

Ginástica laboral, 

indicadores 

antropométricos de 

obesidade, pressão arterial 

e força muscular estática. 

comparar indicadores 

antropométricos de 

obesidade, pressão arterial 

sistêmica e força muscular 

estática entre trabalhadores 

que realizam e não 

realizam ginástica laboral. 

Os resultados não 

revelaram diferenças para o 

índice de massa corporal 

(IMC), CC e pressão 

arterial entre os grupos. 

Entretanto foi verificado 

maior desempenho,  

participantes de ginástica 

laboral, em todos os testes 

de força estática. 

GRANDE, A. 

J.; SILVA, 

V.; PARRA, S. 

A19./2014 

 

Efetividade da ginástica 

laboral na aptidão física: 

estudo randomizado não 

controlado. 

Investigar a efetividade da 

ginástica laboral para a 

saúde 

dos trabalhadores por meio 

de componentes da aptidão 

física 

relacionados à saúde 

Houve aumento significante 

no peso, percentual de 

gordura, pressão arterial e 

frequência cardíaca. 

Contudo, o significado 

clínico foi de 10% no 

tamanho do efeito. As 

alterações 

verificadas nos desfechos 

analisados não foram 

significativas. 

MANOSSO, M. et 

al20./2014 

 

Comparação dos níveis de 

estresse e estilo de vida 

entre praticantes e não 

praticantes de ginástica 

laboral. 

comparar os níveis de 

estresse e estilo de vida de 

praticantes e não 

praticantes de GL. 

Os resultados apresentou 

níveis aumentados de 

estresse (p=0,001) nos não 

praticantes. 

FREITAS-

SWERTS, F. C.; 

ROBAZZI, M. L. 

C21./2014 

Efeitos da ginástica laboral 

compensatória na redução 

do estresse ocupacional e 

dor osteomuscular. 

avaliar o efeito de um 

programa de Ginástica 

Laboral compensatória em 

trabalhadores, visando a 

redução do estresse 

ocupacional e da dor 

osteomuscular. 

a ginástica laboral 

promoveu redução 

significativa de algias na 

coluna vertebral. Todavia, 

não promoveu redução 

significativa dos níveis de 

estresse ocupacional. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Grande,%20Ant%C3%B4nio%20Jos%C3%A9%22
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MARTINS, P. F. O.; 

ZICOLAU, E. A. A.; 

CURY-

BOAVENTURA, M. 

F22./2015 

Programa de ginástica 

laboral melhora a 

flexibilidade e força de 

preensão e reduz queixas 

osteomusculares em 

trabalhadores. 

Investigar o efeito de um 

programa de ginática 

laboral (PGL) na 

flexibilidade, força e 

sintomas osteomusculares 

 O PGL contribuiu para 

melhoria da flexibilidade e 

queixas osteomusculares 

nas regiões corporais com 

maiores índices de lesões 

provenientes do trabalho. 

LAUX, R. C. et 

al23./2016 

Programa de ginástica 

laboral e a redução de 

atestados médicos. 

analisar a influência de um 

programa de ginástica 

laboral (PGL) na redução 

da quantidade de atestados 

de uma empresa 

de tratamento de resíduos 

industriais da cidade de 

Chapecó-SC. 

Os resultados apontam uma 

diminuição na quantidade 

total de atestados.  Conclui-

se  que com a diminuição 

no número de 

atestados, houve também 

melhoria na saúde e 

qualidade de vida de seus 

praticantes. 

CORRÊA, T. R. M. 

F. et al24./2017 

Avaliação da qualidade de 

vida de praticantes de 

ginástica laboral. 

avaliar e comparar a 

qualidade de vida antes e 

após a realização de 

ginástica laboral por um 

período de três meses 

Foram avaliados 21 

Indivíduos. Os participantes 

estão satisfeitos com a QV 

no trabalho.  Observou-se 

que a prática de ginástica 

laboral contribui para estes 

resultados. 

 

Os artigos foram encontrados nas duas bases de dados já indicadas posteriormente, mas 

advém de diferentes revistas, como: medicina, saúde coletiva, educação física e outras. 

Em relação ao ano de publicação, foi possível perceber que o ano de 2014 é o que se tem o 

maior número de publicações, com o total de 5. Seguido do ano de 2012 com o total de 4 

publicações. 

Sobre o lócus de produção, verificou-se uma distribuição desigual de publicações por região 

geográfica. A região Sudeste e a mais predominante, corresponde à maioria das produções 

seguida da região Sul, depois região nordeste porem, na região norte não foi encontrado 

nenhuma. 

Devido ao fato de o Brasil ter um elevado número de empresas instaladas no país, a hipótese 

do número de publicações seria muito maior. Trazendo para um contexto amazônico, 

acreditávamos que muitas pesquisas referentes a região amazônica estariam publicadas em 

revistas científicas, devido a implantação do Polo Industrial de Manaus e com aumento de 

numero de prestadoras de empresas com serviço de ginástica laboral. Porém, não foram 

encontramos nenhuma pesquisa publicada na região Norte mais especificamente no 

Amazonas referente a ginástica laboral e qualidade de vida  nas bases pesquisadas. 

 

As principais temáticas estudadas serão indicadas a seguir: 

Os temas representam de forma geral os assuntos abordados nos documentos. Assim, as 

pesquisas foram organizadas em categorias temáticas definidas à posteriori a partir dos 
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objetivos dos estudos. Para a classificação dos trabalhos em categorias, foram consideradas as 

seguintes definições para cada um dos temas: Efeito da GL para a Aptidão física, Relação da 

dor, queixas e sintomas com a GL, qualidade de vida do trabalhador, stresse ocupacional, 

ginástica laboral relacionada a saúde e praticas da ginástica laboral. 

 

Efeito da GL para a Aptidão física 

 Efetividade da ginástica laboral na aptidão física: estudo randomizado não controlado 

 Ginástica laboral, indicadores antropométricos de obesidade, pressão arterial e força 

muscular estática. 

 Programa de ginástica laboral melhora a flexibilidade e força de preensão e reduz 

queixas osteomusculares em trabalhadores 

 A influência da ginástica laboral na coordenação motora global e no tempo de reação 

de condutores de autocarro. 

Com essa categoria enquadram-se 4 estudos que tem como intuito verificar os efeitos da 

ginástica laboral sobre as variáveis que competem a aptidão física de forma geral. 

Todos os estudos desta  categoria houveram melhorias significativas em algumas variáveis 

da aptidão física todavia outras variáveis não foram significantes. 

Estudos de Martins (2015) e Queiroga (2014) constataram que os praticantes de ginástica 

laboral melhoraram sua flexibilidade e forca. Queiroga ainda observou outras variáveis 

como pressão arterial, massa corporal e percentual de gordura e constatou que a  ginástica 

laboral não causa nenhum efeito significativo nestas variáveis. Nesses aspectos citados 

acima Grande (2014) também  chegou a mesma conclusão.    

Já estudo de Mezzomo (2014) observou que a ginástica laboral trouxe benefícios para 

coordenação motora. 

 

Relação da dor, queixas e sintomas com a GL:  

 Presença de sintomas musculoesqueléticos e efeitos da ginástica laboral em 

funcionários do setor administrativo de um hospital público. 

 Queixas musculoesqueléticas e a prática de ginástica laboral de colaboradores de             

instituição financeira. 

 Efeitos da ginástica laboral na dor nas costas e nos hábitos posturais adotados no 

ambiente de trabalho. 

Foram enquadrados 3 estudos  nessa categoria com o foco de averiguar os efeitos da 

ginástica laboral em relação as queixas e sintomas de dor musculoesquelética. 
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De acordo com Ferracini (2010) e Candotti (2011) apontou que as praticas de ginásticas 

laboral proporcionou diminuição das dores musculoesqueléticas. Porem, Junior (2012) 

obteve resultados aversos, em seu estudo verificou que as praticas de Gl não foram 

suficientes para diminuir as queixas e dores dos colaboradores. 

  

Qualidade de vida do trabalhador 

 Avaliação da qualidade de vida de praticantes de ginástica laboral. 

 Programa de ginástica laboral e a redução de atestados médicos 

 Percepções dos participantes de programa de ginástica laboral sobre flexibilidade e 

fatores relacionados a um estilo de vida saudável. 

Nessa categoria foram encontrados 3 que abordam a ginástica laboral como ferramenta 

para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 

Segundo os estudos de Correa (2017), Laux (2016) e Brito (2012) apontaram que a 

ginástica laboral teve melhoria significativa em relação a qualidade de vida e também na 

saúde do trabalhador.  

 

Estresse Ocupacional  

 Comparação dos níveis de estresse e estilo de vida entre praticantes e não praticantes 

de ginástica laboral. 

 Efeitos da ginástica laboral compensatória na redução do estresse ocupacional e dor 

osteomuscular. Avaliação da qualidade de vida de praticantes de ginástica laboral. 

Enquadram-se nessa categoria 2 trabalhos que tiveram como principal orientação de 

pesquisa a avaliação de um programa de ginástica laboral sobre o estresse ocupacional. 

Nessa categoria os autores divergem entre si em seus estudos. Enquanto Freitas-Swert 

(2014) afirma que a ginastica laboral nao foi eficaz na redução do stresse ocupacional 

Manosso (2014) confirma que a Gl teve resultado eficaz em relação stresse. 

 

Ginástica Laboral relacionado a Saúde   

 Comportamentos relacionados à saúde entre participantes e não participantes da 

ginástica laboral. 

 Os limites da ginástica laboral para compreensão dos determinantes de saúde de 

trabalhadores bancários. 

Pertencem a esta categoria 2 estudo. 
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Pratica da Ginástica Laboral 

 Prática da ginástica laboral por trabalhadores das indústrias do Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

A temática deste estudo tem como base identificar a prevalência e os fatores associados a 

pratica de ginástica laboral de trabalhadores. Essa categoria obteve apenas 1 estudo.  

Estudo de Rossato (2013) apontou que a prevalência da pratica de ginástica laboral foi 

entre mulheres e de níveis de escolaridade maiores. 

A seguir, no gráfico, serão apresentadas as categorias e a distribuição da produção por 

temática. 

Gráfico  - Número de trabalhos por categoria temática. 

0 1 2 3 4 5

Pratica da ginastica Laboral

Stresse Ocupacional

Ginastica Laboral relacionado a saude

Qualidade de vida do trabalhador

Relacao da dor e sintomas com GL

Efeito da GL para aptidao fisica

 

O gráfico demonstra que o maior numero de pesquisas concentram-se em 3 principais 

temáticas: Efeitos da GL para Aptidão física, Relação da dor e sintomas com a GL e 

Qualidade de vida do trabalhador. Tais resultados demonstram  um numero baixo de 

produções científicas o que compromete a atuação dos profissionais pois, a reprodução e 

produção devem ser acompanhadas de uma análise crítica, reflexiva e criativa para que os 

profissionais formados possam ingressar na sociedade de maneira competente e atuante10. 

  

5. Conclusão 

A partir de um estudo de revisão sistemática, foram identificadas e analisadas 15 artigos sobre 

a temática Ginástica Laboral e Qualidade de vida produzidas nos anos entre 2010 a 2017. 

Além do mapeamento da produção científica, foi possível identificar o lócus de produção, as 

principais temáticas abordadas pelas pesquisas, assim como algumas áreas de estudo que têm 

sido negligenciadas e podem tornar-se alvo de futuras investigações.  

Em relação ao lócus de produção, grande parte do conhecimento produzido na área advém de 

produções realizadas na região sul e Sudeste do país. A partir do exposto, verifica-se a 

necessidade da descentralização da produção de conhecimento e o incentivo à produção 
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científica nas demais regiões do país em especial a região norte.  É importante ressaltar isto 

pois em Manaus encontra se o Polo Industrial de Manaus, onde há um grande número de 

empresas instaladas. Com base no exposto, acredita-se que este tema é pertinente e deva ser 

muito mais explorado. 

 

6. Referências 

1 - SANTOS, J. B. Ginástica Laboral: estratégia para a promoção da qualidade de vida do 

trabalhador. São Paulo: Phorte, 2014. 

 

2 - DUTRA, P. M. C.; RODRIGUES, C. L. P. Gerenciamento do stress através da ginástica 

laboral: estudo de caso em um setor de uma instituição prestadora de serviço. In: Anais do 

XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu, 2007. 

 

3 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Ginástica na empresa. Brasília: SESI, 

1996. 

 

4 - FREITAS, A. R. A influência da ginástica laboral sobre a síndrome de burnout, 

ansiedade, depressão e estresse ocupacional de profissionais de enfermagem de cuidados 

paliativos oncológicos. 2013. 175 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) Fundação 

Pio XII, Hospital do Câncer de Barretos, 2013. 

 

5  -  IGNATTI, C. et al. Ginástica laboral como ferramenta para a melhoria da qualidade de 

vida dos profissionais de enfermagem. In: Anais do I Simpósio Internacional de Ciências 

Integradas da UNAERP, Guarujá, 2004 

 

6 - FREITAS-SWERTS, F. C. T.; ROBAZZI, M. L. C. C. Efeitos da ginástica laboral 

compensatória na redução do estresse ocupacional e dor osteomuscular. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, v.22, n.4, . p. 629-36,  jul-ago, 2014. 

 

7 - CARVALHO. J. F. et al. Qualidade de vida no trabalho e fatores motivacionais dos 

colaboradores nas organizações. Educação em Foco, ed. 7, p. 21-31, set. 2013. 

 

8 - CAVASSANI, A. P. et al. Qualidade de vida no trabalho: fatores que influenciam as 

organizações. Artigo. In: Anais do XIII Simpósio de Engenharia de Produção – SIMPEP, 

Bauru, 2006.  

 

9 - MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: princípios e aplicações. 3. ed. rev. e 

ampl. – Baurerí, São Paulo: Manole, 2012. 

 

10- FERRACINI, G. N.; VALENTE, F. M. Presença de sintomas musculoesqueléticos e 

efeitos da ginástica laboral em funcionários do setor administrativo de um hospital público. 

Revista dor. São Paulo, v.11, n.3, p. 233-236, jul-set, 2010. 

 

11- CANDOTTI, C. T.; STROSCHEIN, G. R.; NOLL, G. M. Efeitos da ginástica laboral 

na dor nas costas e nos hábitos posturais adotados no ambiente de trabalho. Revista 

Brasileira Ciência do Esporte, Florianópolis, v.33, n.3, p. 699-714, jul-set, 2011. 

 



12 
 

12-  GRANDE, A. J. et al. Comportamentos relacionados à saúde entre participantes e não 

participantes da ginástica laboral. Revista Brasileira Cineantropometria e Desempenho 

Humano, v. 13, n. 2, p. 131-137, 2011. 

 

13- MACHADO JUNIOR, J. E. et al./2012 Queixas musculoesqueléticas e a prática de 

ginástica laboral de colaboradores de instituição financeira. Produção. v. 22, n. 4, p. 831-838, 

set-dez, 2012. 

 

14- BRITO, É. C. O. Percepções dos participantes de programa de ginástica laboral sobre 

flexibilidade e fatores relacionados a um estilo de vida saudável. Revista Promoção Saúde. 

Fortaleza, v. 25, n.4, p. 445-454 , 2012. 

 

15- MARTINEZ, J. F. N.; MATIELLO, JUNIOR, E. Os limites da ginástica laboral para 

compreensão dos determinantes de saúde de trabalhadores bancários. Pensar a Pratica. 

Goiânia, v. 15, n. 3, p. 551-820, 2012. 

 

16- ROSSATO, L. C. et al. Prática da ginástica laboral por trabalhadores das indústrias do 

Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira Educação Física e Esporte. Sao Paulo, v. 27, 

n. 1, p. 15-23, 2013. 

 

17- MEZZOMO, S. P. et al. A influência da ginástica laboral na coordenação motora global e 

no tempo de reação de condutores de autocarro. Motricidade. v. 10, n. 4, p. 27-34, 2014. 

 

18- QUEIROGA, M. R. et al./ Ginástica laboral, indicadores antropométricos de obesidade, 

pressão arterial e força muscular estática. Acta Scientiarum. Health Sciences. v. 36, n. 1, p. 

65-71 , 2014. 

 

19- GRANDE, A. J.; SILVA, V.; PARRA, S. A. Efetividade da ginástica laboral na aptidão 

física: estudo randomizado não controlado. Einstein. v. 12, n. 1, p. 55-60, 2014. 

 

20- MANOSSO, M. et al. Comparação dos níveis de estresse e estilo de vida entre praticantes 

e não praticantes de ginástica laboral. Revista Brasileira Ciência e Movimento. v. 22, n.2, p. 

65-71, 2014. 

 

21- FREITAS-SWERTS, F. C.; ROBAZZI, M. L.C. Efeitos da ginástica laboral 

compensatória na redução do estresse ocupacional e dor osteomuscular. Revista Latino 

Americano de Enfermagem. v.22, n. 4, p. 629-636, 2014 

 

22-MARTINS, P. F. O.; ZICOLAU, E. A. A.; CURY-BOAVENTURA, M. F. Programa de 

ginástica laboral melhora a flexibilidade e força de preensão e reduz queixas osteomusculares 

em trabalhadores. Motriz. Rio claro, v. 21, n. 3, p. 263-273, jul-set, 2015. 

 

23- LAUX, R. C. et al. Programa de ginástica laboral e a redução de atestados médicos. 

Ciência e Trabajo. v. 18, n. 56, maio-agosto, 2016. 

 

24- CORRÊA, T. R. M. F. et al. Avaliação da qualidade de vida de praticantes de ginástica 

laboral. Medicina. Ribeirao Preto, v. 50, n. 1, p. 11-17, 2017. 

 

25- RODRIGUES.A.de.J. Metodologia Científica: completo e essencial para a vida 

universitária. São Paulo :Avercamp , 2006. 


