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RESUMO

A modernização dos processos de trabalhos das empresas para se adequarem a mercados cada vez mais competitivos e globalizados impõe uma 
demanda crescente por produtividade aos funcionários. Esse cenário leva muitas empresas a investir mais na capacidade de produção dos 
colaboradores, descuidando da qualidade de vida e do ambiente de trabalho no qual esses indivíduos estão inseridos. Entretanto, estudos 
recentes mostram que o investimento das empresas na melhora da saúde do trabalhador pode trazer um retorno positivo não só quanto à 
satisfação do funcionário, como também acarretar um aumento significativo da produtividade. A lombalgia é uma forma comum de doença 
ocupacional relacionada ao trabalho, acometendo cerca de 80% da população em alguma fase da vida. Essa condição pode levar à incapacidade 
funcional do indivíduo e absenteísmo do trabalho. A ginástica laboral pode ser compreendida como uma séria de exercícios físicos realizado no 
ambiente de trabalho, no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde dos funcionários e prevenir lesões por esforço repetitivo e 
outros distúrbios ocupacionais. O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da ginástica laboral como tratamento e prevenção da lombalgia. 
Essa pesquisa trata de um estudo experimental quantitativo desenvolvido na faculdade Estácio de Sá de Vitória, que utilizou os questionários EVA 
e Rolland Morris para avaliar a sensação de dor e incapacidade dos colaboradores. Foram selecionadas um total de 13 colaboradores da 
faculdade Estácio de Sá de Vitória e um total de 11 colaboradores da faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, resultando num total de 24 
participantes, sendo divididos em 2 grupos (A e B), onde A é o grupo testado e B é o grupo controle. Após o preenchimento dos questionários, o 
grupo de tratamento foi submetido a 10 sessões de ginástica laboral, durante 5 semanas, 2 sessões de 30 minutos por semana. Os resultados 
apontam redução de 62,32 % da dor e uma melhora em torno de 64,44% da função lombar no grupo de tratamento, em relação ao grupo de 
controle que não houve melhora alguma. O estudo conclui que o tratamento proposto foi eficaz para reduzir a dor e incapacidade funcional 
associada à lombalgia e pode ser considerado um método alternativo para tratar os pacientes no ambiente de trabalho. Foi observado a também 
a necessidade de estudos mais detalhados acerca da melhor configuração de exercícios laborais que impactam de forma mais significativa a 
lombalgia.
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