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RESUMO 

A ginástica laboral é a prática de exercício físico durante a jornada de trabalho 

e tem como principal objetivo prevenir ou evitar o surgimento de doenças relacionadas 

ao trabalho e consequentemente afastamento do serviço, gerando assim prejuízos 

muito importantes para a saúde do trabalhador e também para a empresa. As doenças 

relacionadas ao trabalho representam uma grande porcentagem de afastamento de 

profissionais, alguns dos sintomas relatados são dores musculares, lesões e 

desconfortos podem ser provenientes da adoção de uma postura inadequada, alto 

nível de esforço físico, repetição constante de determinado movimento, dentre outros 

aspectos comuns do cotidiano de trabalho. Esta situação traz a intenção de realizar 

estudos como este, cujo objetivo é mostrar a importância e eficácia de aplicar ginástica 

laboral durante a jornada de trabalho em grandes e pequenas empresas, atuando na 

parte da prevenção e tratamento dessas doenças. Esta pesquisa trata-se de uma 

revisão sistemática em que as pesquisas foram realizadas nas bases de dados: 

PubMed, LILACS e SciELO, de acordo com os descritores ¨Ginástica laboral, LER e 

DORT¨ respectivamente em inglês ¨Labor gymnastic, Repetitive strain injury (RSI) e 

work-related musculoskeletal disorders (WRMD)¨. Foram obtidos 66 artigos dos quais 

8 foram selecionados para amostra de resultados que indicam um resultado positivo 

da prevenção de lesões causadas no ambiente de trabalho contribuindo assim para o 

bem-estar físico, mental e emocional do trabalhador e consequentemente 

aumentando a produtividade da empresa.  

DESCRITORES: Ginástica laboral; LER; DORT. 
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ABSTRACT 

 Labor Gymnastics is the practice of physical exercise during the working 

day and it´s main objective is to prevent the emergence of work-related disease and 

consequently leave the service, generating very important damage to the health of 

the worker and also for the company. Work-related diseases represent a large 

percentage of professionals' absence, some of the symptoms reported are muscle 

pain, injuries and discomforts that can come from the adoption of an inadequate 

posture, high level of physical effort, constant repetition of a certain movement, 

among other aspects common to everyday work. This situation brings the intention 

of carrying out studies like this one, whose aim is to show the importance and 

effectiveness of applying labor gymnastics during the work day in large and small 

companies, acting in the prevention and treatment of these diseases. This research 

is a systematic review in which the searches were carried out in the following 

databases: PubMed, PEDro, LILACS and SciELO according to the descriptors 

¨Ginastica laboral LER e DORT¨ respectively in English ̈ Labor gymnastic, Repetitive 

strain injury (RSI) an Work-related musculoskeletal disorders (WRMD)¨. 66 articles 

were obtained, of which 8 were selected for a sample of results that indicate a 

positive result of the prevention of injuries caused in the work environment, thus 

contributing to the physical, mental and emotional well-being of the worker and 

consequently increasing the productivity of the company. 

DESCRIPTORS: Labor gymnastics; RSI; WRMD. 
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1. INTRODUÇÃO 

O funcionário é uma peça fundamental para o bom funcionamento de uma 

empresa, e atualmente apesar de tantos avanços, questões relacionadas à saúde e 

bem-estar dos profissionais no ambiente de trabalho ainda precisam ser discutidas. 

Apesar do foco da gestão da empresa estar inteiramente voltado no volume de 

produção, para obter um aumento da produtividade durante a jornada de trabalho, é 

fundamental investir na segurança e saúde do trabalhador, e reconhecer que o 

desempenho dos profissionais depende de fazer coisas além do que é exigido pelas 

leis trabalhistas, para que estes estejam realmente envolvidos no alcance de 

resultados. 1, 2, 3, 4 

Fatores como a tensão que os trabalhadores podem enfrentar durante as 

atividades laborais e a alta intensidade do ritmo de trabalho podem levar à sobrecarga 

de determinados grupos musculares e levar a problemas posturais e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), também conhecidos no Brasil 

como Lesão por Esforços Repetitivos (LER) que afetam músculos, tendões, nervos e 

vasos dos membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII). 1, 5 

As LER/DORT representam um grave problema de saúde pública, e ao passar 

do tempo vêm aumentando cada vez mais número de acometidos, com base nos 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, entre 2007 e 

2021 foram registradas 102.986 notificações de casos de LER/DORT no Brasil, uma 

média de cerca de 6.800 casos por ano, resultado da super utilização do sistema 

osteomuscular, com isso, é possível ressaltar, que há um grande esquecimento na 

grande maioria das empresas em relação a prevenção dessas doenças.  1, 5, 6, 7 

Diante dessa situação, as empresas adotaram a Ginástica Laboral (GL), que 

visa reduzir os afastamentos decorrentes por DORT/LER diretamente relacionados ao 

trabalho, diminuir os atestados médicos e acidentes de trabalho, além de aumentar a 

produtividade. A GL é definida como um conjunto de atividades físicas que tem como 

padrão melhorar as condições físicas do indivíduo para o seu trabalho, podendo ser 

praticada antes, durante e depois do expediente de trabalho todos os dias, ou no 

mínimo três vezes na semana. 1, 5 

Há também a ginástica de relaxamento, que é realizada no final do expediente 

de trabalho e dura aproximadamente de 10 a 12 minutos, que  tem como objetivo, 
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reduzir lesões musculares e aliviar o estresse, prevenindo desta forma a instalação 

de doenças e lesões, promovendo notavelmente um aumento da produtividade, saúde 

e segurança do trabalhador, já a ginástica corretiva visa reduzir lesões, dores e 

contraturas já existentes, são realizados alongamentos e exercícios de 

fortalecimentos para reduzir estas consequências.1, 2, 5 

É importante mencionar também a ginástica compensatória, esta é realizada 

em um período de tempo menor em relação a preparatória. Consiste em compensar 

todo e qualquer tipo de tensão muscular, obtido pelo uso demasiado ou inapropriado 

das estruturas músculo ligamentares durante a jornada de trabalho, é composta por 

alongamentos realizados em pausas durante o experimento. Há também a ginástica 

de relaxamento, que é realizada no final do expediente de trabalho e dura 

aproximadamente de 10 a 12 minutos, que tem como objetivo, reduzir lesões 

musculares e aliviar o estresse, prevenindo desta forma a instalação de doenças e 

lesões, promovendo notavelmente um aumento da produtividade, saúde e segurança 

do trabalhador. 8, 9 

A ginástica laboral traz benefícios para as vidas dos trabalhadores dentro do 

seu ambiente profissional, fazendo com que eles se sintam confortáveis ao chegar na 

empresa, e trabalhem com mais foco e menos dores musculares no serviço braçal. É 

possível perceber que com a ginástica laboral, eles têm mais ânimo antes e depois da 

jornada de trabalho, faz com sintam menos esforço mental, e também benefícios 

sociais, pois os colaboradores passam a se comunicar com mais educação, e 

promover assim uma melhora da convivência e da produtividade. Com isso, o objetivo 

deste trabalho será verificar a importância da inclusão de programas de ginástica 

laboral na prevenção de LER e DORT em colaboradores dentro de uma empresa. 1, 5, 

10, 11 
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2. MÉTODO 

Este trabalho trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura (RSL) 

baseada no Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA), a ser realizada sobre a importância da inclusão de programas de ginástica 

laboral para a prevenção de LER e DORT em colaboradores dentro de uma empresa.  

2.1. Busca e identificação dos artigos 

Essa etapa abrangeu a biblioteca da Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), e bases de dados como Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MedLine/PubMed) e Scientific Electronic Library Online 

(sciELO). Sendo propostos descritores em Espanhol, Inglês e Português, a princípio 

de acordo com a lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), e por seguinte 

foram acrescentadas outras palavras-chave frequentemente encontradas em artigos 

da temática. 

Foram utilizados como descritores na língua portuguesa as expressões 

“Ginástica Laboral”; “LER”; “DORT”.  No idioma inglês foram contemplados os termos 

“labor gymnastics and RSI/WRMD”. Para pesquisas publicadas em espanhol, foram 

atribuídas as palavras-chave “ gimnasia laboral”, “LER”, “ERT”. 

Conforme as características de cada base de dados. Na base na Pubmed a 

pesquisa foi realizada no campo de “pesquisa avançada” (do inglês advanced search). 

Enquanto na base LILACS a busca foi realizada por meio do campo “busca simples” 

(do inglês simple search), “forma básica”.Na base SCIELO, a busca foi realizada na 

barra de pesquisa “entre uma ou mais palavras”. A busca foi realizada no período de 

setembro até outubro de 2022.  

2.2. Seleção das evidências 

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com base na 

estratégia (Patient Intervention Comparison Outcome) PICO: Qual a efetividade da 

implementação de ginástica laboral no ambiente de trabalho? Os artigos encontrados 

na busca eletrônica foram previamente analisados pelos pesquisadores. Esta 

investigação foi conduzida por dois pesquisadores com experiência no tema, de forma 

independente, havendo um terceiro avaliador à disposição em caso de divergências 

entre os relatórios de busca. Os artigos encontrados nas buscas eletrônica e manual 
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foram confrontados, com o objetivo de identificar possíveis duplicidades entre as 

bases de dados, como entre as estratégias de busca. 

2.3. Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de inclusão e exclusão foram encaminhados para a totalização de 

dados, por meio da pesquisa e análise dos artigos selecionados no quadro estruturada 

anteriormente (Quadro 1) as evidências da incidência e importância de implementar a 

ginástica laboral nas grandes e pequenas empresas com o intuito de reduzir a 

incidência de LER e DORT na população trabalhadora, publicadas no idioma 

português, inglês e espanhol, no entanto, os artigos que não se encontravam em 

coerência com os critérios anteriormente mencionados  e revisões sistemática ou 

estudos bibliográficos foram eliminados. Serão excluídos os estudos que associam o 

tratamento medicamentoso ao tratamento fisioterapêutico, pacientes que utilizam 

outros tratamentos para a ler/dort, estudos anteriores a 2010 e estudos publicados em 

idiomas que não o seja português, inglês ou espanhol. 

2.4. Sumarização dos dados 

A sumarização dos dados contemplou a extração dos dados a seguir: autores 

e ano de publicação das evidências, características da amostra, foram analisados 

cerca de 8 artigos sobre a importância da inclusão de programas de ginástica laboral 

para a prevenção de LER e DORT em colaboradores dentro de uma empresa. 

instrumentos e/ou equipe, e por fim, os desfechos pertinentes à intervenção dos 

fisioterapeutas implementado a ginástica laboral. No quadro 1 são apresentados os 

principais dados obtidos dos 8 artigos selecionados para desenvolvimento da 

discussão do presente trabalho. 

Quadro 1 Extração de dados. 

Autor/Ano Tipo de 
estudo 

Característica 
da Amostra 

Tipo de 
Intervenção 

Principais 
Variáveis 
Analisadas 

Resultados 
Significativos 

Santos, et 
al. (2022) 

Estudo de 
caráter 
descritivo 

44 
participantes, 
sendo 39 do 
sexo feminino 
e 5 do sexo 
masculino. 

Quatro meses, 
realizada duas 
vezes por 
semana e com 
duração de 10 
a 15 minutos. 

Os dados foram 
coletados 
mediante 
questionário auto 
aplicado 
desenvolvido 
pelos autores 
para atender as 
especificidades 
do estudo. 

Os resultados 
da pesquisa 
demonstram 
que a Ginástica 
Laboral 
promoveu de 
forma 
significativa 
melhorias na 
qualidade de 
vida como 
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também no 
desempenho 
para o trabalho 
segundo os 
próprios 
participantes. 

Pagotto, et 
al. (2021) 

Pesquisa de 
Campo 

47 sujeitos dos 
escritórios que 
possuíam o 
programa de 
ginástica 
laboral e 50 
sujeitos que 
não possuíam 
o programa de 
GL, sendo que 
os 
colaboradores 
apresentavam 
idade de 20 e 
60 anos. 

 A coleta de 
dados foi 
realizada 
utilizando-se 
um checklist, 
onde os 
mesmos 
assinalaram os 
pontos de 
dores e 
desconforto, 
em uma 
imagem 
representativa 
do corpo 
humano. 

Os dados 
demonstraram 
que em ambas 
as empresas o 
ponto de maior 
dor foi a coluna 
cervical e a 
lombar e que a 
dor se manifesta 
principalmente 
durante o 
expediente de 
trabalho, e os 
praticantes de 
GL apresentaram 
menor incidência 
de LER e DORT.  

As empresas 
do ramo 
contábil, 
apresentam 
uma 
necessidade 
de 
implementação 
do programa 
de GL, pois 
minimiza a 
incidência de 
LER e DORT, 
bem como o 
afastamento 
dos mesmos 
de suas 
atividades 
laborais. 

Marinhuk, 
et al. 
(2020) 

Pesquisa de 
campo 

Teve como 
amostra 42 
pessoas de 
ambos os 
sexos do setor 
administrativo.  

Participação 
semanal dos 
funcionários na 
GL, observou-
se que 47,6% 
(20) nunca 
participava, 
21,4% (09) 
participou de 1 
a 2 vezes por 
semana, 19% 
(08) praticou 3 
vezes na 
semana e 
apenas 11,9% 
(05) se fez 
presente nos 5 
dias semanais. 
Em relação às 
dores 
causadas pela 
repetição dos 
movimentos, 
57,1% (24) dos 
funcionários 
sentem dores, 
já 42,9% (18) 
dizem não 
sentir.  

Foi realizado um 
questionário com 
sete questões 
fechadas, o qual 
foi validado por 
três professores 
do colegiado de 
Educação Física 
da Uniguaçu. 

Quando 
questionados 
sobre a GL 
proporcionar 
algum 
benefício, 
95,2% (40%) 
afirmou que a 
prática traz 
benefícios. 
Apenas 02 
trabalhadores 
(4,8%) dizem 
não haver 
nenhum 
proveito. 

Santos, et 
al.  
(2019) 

Pesquisa de 
campo 

Abordagem 
quali-
quantitativa, 
sendo 
realizada com 
36 

 A companhia 
representada 
possui a prática 
de ginástica 
laboral há 
cerca de oito 

Aplicação de um 
questionário 
semi estruturado, 
formado por 14 
questões, sendo 

Concluiu-se 
que os 
trabalhadores 
indicaram 
maior presença 
de uma 
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trabalhadores 
de uma 
empresa de 
produção de 
vinho, atuantes 
no setor de 
produção e 
execução. 

anos e está no 
mercado há 
aproximadame
nte onze anos. 
Dos aspectos 
traçados e do 
setor em que 
foi empregado 
o questionário, 
as respostas 
apresentam 
dados 
fidedignos e 
autênticos. 

10 fechadas e 4 
semifechadas. 

consciência 
transitiva 
ingênua a 
respeito dos 
benefícios da 
ginástica 
laboral. 

Santiago, et 
al. (2017) 

Estudo 
transversal 

Grupo 1, 
composto por 
trabalhadores 
do setor 
administrativo 
de 3 unidades. 
Esse grupo 
É composto por 
pessoas que 
trabalham 
diariamente 
com os clientes 
e serviço. 
 O grupo 2 é 
composto por 
profissionais 
que atuam em 
trabalhos 
braçais de 3 
empresas. 

Foi realizado 
levantamento 
bibliográfico 
baseado em 
livros 
direcionados 
para cada 
situação. 
Científico títulos 
indexados em 
periódicos 
contribuirão 
para ampliar o 
conhecimento 
sobre a 
problema e 
vontade servir 
de guia para as 
soluções 
propostas. 

Coleta de 
informações em 
um dado período 
de tempo. As 
perguntas foram 
realizadas com 
colaboradores do 
grupo 1 e 2. 

O questionário 
mostrou que a 
ginástica laboral 
favorece 
trabalhadores 
tanto 
administrativos 
quanto 
trabalhadores 
braçais,  
desencadeand
o um aumento 
de 
produtividade. 

Cavalcanti, 
et al. (2016) 

Pesquisa de 
campo 

Participaram 
do estudo 32 
colaboradores, 
funcionários 
contratados da 
empresa IESP, 
que trabalham 
no turno diurno 
e que estão 
participando do 
Programa de 
Extensão de 
Ginástica 
Laboral. 

Para a 
avaliação do 
estilo de vida, 
foi utilizado um 
questionário do 
perfil do estilo 
de vida, 
desenvolvido 
por Nahas 
(2001). Esse 
instrumento 
inclui 5 
componentes 
relacionados 
ao estilo de 
vida: nutrição, 
atividade física, 
comportament
o preventivo, 
relacionamento 
social e 
controle do 
estresse. Em 
seguida, foi 
intervenido 
com a 

Foi realizada 
uma anamnese 
com 
questionários 
referentes ao 
estilo de vida e 
doenças 
ocupacionais, 
seguido de uma 
avaliação física 
funcional com as 
medidas 
cineantropométri
cas e 
neuromusculares
. Após esta etapa 
intervimos 
através da 
Ginástica Laboral 
e da Atividade 
Física. 

Concluiu-se que 
se tem 
importantes 
indicadores de 
intervenção 
para melhoria 
do estilo de vida 
dos 
colaboradores 
da instituição de 
ensino. 
Qualificando 
melhor tais 
indicadores, 
dando ênfase 
na informação e 
principalmente 
no 
comprometimen
to na busca 
dessas 
melhorias. 
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Ginástica 
Laboral e a 
Atividade 
Física 
mediante o 
obtido nesta 
primeira fase. 

Nasrala, et 
al. (2015) 

Estudo 
observacion
al, 
transversal 

63 sujeitos 
responderam o 
questionário. A 
E1 apresentou 
melhores 
resultados na 
comparação 
com E2 dos 
seguintes 
domínios do 
SF-36: 
Capacidade 
Funcional, 
Aspecto Físico, 
Aspecto 
Emocional, 
Dor, Aspectos 
Sociais e 
Saúde Mental. 
A E2, possuía 
sujeitos mais 
jovens na 
amostra e foi 
superior nos 
domínios 
Vitalidade e 
Estado Geral 
de Saúde. 

Aplicação do 
questionário SF 
36 a 
trabalhadores 
do setor 
administrativo 
de duas 
empresas em 
Cuiabá sendo 
uma praticante 
de GL (E1) e 
outra empresa 
não praticante 
(E2). 
 

Avaliação dos 
benefícios da 
ginástica laboral 
na QV em 
trabalhadores do 
setor 
administrativo 
onde uma 
empresa realiza 
GL e outra não. 

Os sujeitos 
avaliados na 
E1 e 
responderam 
ao SF 36 
referem uma 
melhor QV do 
que aqueles 
sujeitos da E2 
que não a 
realizam, 
apesar do 
pequeno 
número de 
intervenções 
semanais. 

Prado, et al. 
(2015) 

Pesquisa de 
campo 

Aplicação de 
um 
questionário 
composto de 
13 perguntas 
em uma gráfica 
do Sul de 
Minas, 
totalizando 30 
entrevistados. 

Foi realizada 
aplicação de 
um 
questionário 
composto de 
13 perguntas 
em uma gráfica 
do Sul de 
Minas, 
totalizando 30 
entrevistados. 
Posteriormente 
esses 
resultados 
foram 
analisados e 
representados 
em gráficos. 

Identificar como 
está a saúde e 
QVT dos 
funcionários de 
uma gráfica e as 
melhorias 
sentidas após a 
implantação da 
Ginástica 
Laboral. 

A empresa visa 
oferecer e 
aplicação da 
ginástica 
laboral para 
uma qualidade 
de vida mais 
saudável no 
ambiente de 
trabalho e fora 
também. 
Porém, devido 
à localização 
da Gráfica ser 
distante do 
centro das 
cidades muitos 
funcionários 
alegam não 
haver 
necessidade 
de praticar a 
ginástica ou 
outro tipo de 
alongamento 
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dentro da 
organização, 
pois vão para o 
local de 
trabalho 
pedalando ou 
caminhando. 

Legenda: Ginástica Laboral (GL), Empresa 1 (E1), Empresa 2 (E2), Short Form 36 (SF 36 ), 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
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3. RESULTADOS 

Nesta revisão sistemática foram estudadas evidências que certificam a 

importância da aplicação da ginástica laboral nas empresas com grande e pequeno 

fluxo de trabalhadores, cujo objetivo principal é evidenciar com e possível reduzir a 

incidência de lesões relacionadas ao trabalho que podem gerar grandes prejuízos 

tanto para a empresa como para o trabalhador. Para comprovar estas informações a 

base de dados utilizadas como ferramenta de pesquisa foram, SCIELO e PUBMED 

totalizando uma quantidade de 24 artigos selecionados para a pesquisa. 

Há existência de 5 artigos duplicados e por estes motivos foram excluídos do 

material, os motivos de exclusão de artigos com o mesmo assunto tratado, foi o fato 

de a apesar de entrar no assunto não atenderem os critérios de inclusão anteriormente 

mencionados e também foram excluídas outras revisões sistemáticas. 

Após a exclusão dos artigos, foram incluídos 8 na sumarização de dados 

contendo evidências no idioma português, inglês e espanhol publicados entre os anos 

2014 e 2022, todos os artigos selecionados apresentando estudos com trabalhadores 

que realizam ginástica laboral, trabalhadores que apresentam lesões decorrentes de 

esforço repetitivo e lesões relacionadas ao trabalho. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes PRISMA. 
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4. DISCUSSÃO 

Os achados desta revisão mostraram que os métodos utilizados na ginástica 

laboral são eficazes para a prevenção de lesões ocasionadas no trabalho, provocando 

também um melhor desempenho profissional e melhora na qualidade de vida. Não foi 

possível a utilização da avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro e 

STROBE decorre da ausência de artigos nessa mesma base de dados. 

De acordo com o artigo de Santos, et al. 19 (2022), os resultados da pesquisa 

mostraram que a Ginástica laboral promoveu significativamente melhorias na 

qualidade de vida e no desempenho no trabalho, segundo os próprios participantes. 

De acordo com os dados, 93% da amostra relatou menor prevalência de dor no 

ambiente de trabalho e 68% teve melhora na disposição para o trabalho.  

Os artigos de Matzenbacher, et al.16 (2021), e Nasrala, et al. 14(2015), avaliaram 

a eficácia da ginástica laboral aplicada em 2 grupos, um estava no programa de 

exercícios e o outro não. O primeiro, com a aplicação do questionário SF 36 a 

trabalhadores do setor administrativo de duas empresas em Cuiabá sendo uma 

praticante de GL (E1) e outra empresa não praticante (E2), 63 sujeitos responderam 

o questionário. A E1 apresentou melhores resultados na comparação com E2 em 

relação a Capacidade Funcional, Aspecto Físico, Aspecto Emocional, Dor, Aspectos 

Sociais e Saúde Mental. A E2, possuía sujeitos mais jovens na amostra e foi superior 

nos domínios Vitalidade e Estado Geral de Saúde, concluindo assim, que os sujeitos 

avaliados na E1, refere uma melhor qualidade de vida do que aqueles sujeitos da E2 

que não a realizam, apesar do pequeno número de intervenções semanais. E o 

segundo, foi realizado em três escritórios de contabilidade da cidade de Marau-RS, 

sendo que dois destes já possuíam o programa de Ginástica Laboral. A amostra foi 

composta por 47 sujeitos dos escritórios que possuíam o programa e 50 sujeitos que 

não possuíam, sendo que os colaboradores apresentavam idade de 20 e 60 anos. A 

coleta de dados foi realizada utilizando-se um check list, onde os mesmos assinalaram 

os pontos de dores e desconforto, em uma imagem representativa do corpo humano. 

Os dados analisados demonstraram que em ambas as empresas o ponto de maior 

dor foi a coluna cervical e a lombar e que a dor se manifesta principalmente durante o 

expediente de trabalho, e os praticantes de GL apresentaram menor incidência de 

LER e DORT.  

Já o artigo de Marinhuk, et al. 22 (2020), evidenciaram o nível de interesse da 

prática de ginástica laboral, o grau de importância dela e seus benefícios para os 

trabalhadores, destacando-se a percepção deles em relação aos seus níveis de 

conhecimento sobre o tema. Os autores Vieira. et al. 23(2019), afirmaram que a 

ginástica laboral também pode diminuir o estresse ocupacional, aumentar a 

resistência à fadiga, melhorar a postura e movimentos executados durante o trabalho 

e até mesmo combater o sedentarismo promovendo assim uma qualidade de vida 

melhor, entretanto, os colaboradores afirmam não precisar da ginástica laboral, pelo 

fato de muitos praticarem ciclismo na ida para o trabalho.  
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Santiago, et al. 4 (2017), utilizaram um questionário com o objetivo de mediar 

as percepções dos entrevistados e analisar em dois grupos: sendo grupo 1 com 

profissionais que atuam na parte administrativa da empresa e grupo 2 com 

profissionais que atuam na área operacional. Os resultados mostraram que há 

percepções diferentes entre os entrevistados e que a adoção da ginástica laboral 

tende a beneficiar a saúde dos colaboradores e consequentemente a produtividade 

da organização. Os autores Cavalcanti, et al. 24 (2016), também realizaram aplicação 

de questionários, porém, referentes ao estilo de vida e doenças ocupacionais, seguido 

de uma avaliação física funcional com as medidas cineantropométricas e 

neuromusculares. Após esta etapa intervieram através da Ginástica Laboral e da 

Atividade Física. Posteriormente à investigação e mediação das ações para a 

melhoria do estilo de vida e prevenção das doenças ocupacionais apresentaram que, 

têm em suas mãos indicadores de intervenção para melhoria do estilo de vida dos 

colaboradores.  

Por outro lado, os resultados do artigo dos autores de Prado, et al. 15 (2015), 

afirmam que apesar da aplicação da Ginástica Laboral na organização, não foi 

atingida total satisfação por parte dos trabalhadores. Mesmo diante desta realidade, a 

maioria se sente confortável fisicamente no ambiente profissional, porém insatisfeitos 

com a qualidade de vida, saúde e bem estar no trabalho. Concluindo assim, que as 

empresas de ramo contábil, apresentam uma necessidade de implementação do 

programa de GL, pois minimiza a incidência de LER e DORT, bem como o 

afastamento dos mesmos de suas atividades laborais. Embora tenha havido 

abordagens diferentes de avaliação da eficácia da GL no ambiente de trabalho, todos 

os estudos concordam que há de fato resultados positivos em relação à implantação 

da GL tanto para colaboradores, quanto para os donos das empresas. 1-24 
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CONCLUSÃO 

Esta revisão sistemática foi realizada com o intuito de avaliar e certificar a 

importância e benefícios que traz a implementação da ginástica laboral no ambiente 

de trabalho, tanto na perspectiva do trabalhador preservando o bem estar e saúde, e 

na perspectiva das empresas que implementando a GL como medida preventiva, no 

futuro da empresa evitará prejuízos financeiros com indenizações e tratamentos 

médicos para trabalhadores lesionados.   

É possível observar que a prática da ginástica laboral com suas diversas e 

múltiplas formas de ser aplicada indica uma grande eficácia na melhora da mobilidade 

geral, prevenção de LER/DORT e acidentes no trabalho. 
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