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RESUMO-  A Ginástica Laboral (GL) como ferramenta para reduzir o stress ocupacional é a temática 
central do presente estudo; através de questionário específico, foi possível investigar, na ótica dos 
trabalhadores que participam do projeto de Extensão QUALIDADE DE VIDA, programa de Ginástica 
Laboral (GL) se a GL está funcionando, para eles, como ferramenta de combate ao stress. 
Responderam ao questionário 52 indivíduos (29 homens e 23 mulheres), funcionários da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e da Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa; 
a mediana da idade dos indivíduos foi de 43,5 anos (desvio padrão de 10,7); destes, quarenta e sete 

(90,4%) reconhecem o que é o stress, suas causas e consequências; a questão mais apontada 
como fator de stress, para ambos os sexos está relacionada a atitudes e tarefas do cotidiano; do 

total de investigados, vinte e quatro (24) funcionários consideram seu trabalho estressante sendo a 

maioria do sexo masculino (16 trabalhadores). Os funcionários que tem a possibilidade de realizar a 
GL em ambiente externo ao do seu trabalho conseguem, em maioria, desconectar-se do trabalho 
durante a GL que seus pares que realizam a GL no mesmo ambiente de trabalho. Quanto a sentir-se 
mais relaxado após a GL, 92,3% do total de investigados foram afirmativos; 90,4% consideram que a 
pausa ofertada pela GL contribui para reduzir o stress ocupacional. Com os resultados obtidos, 
podemos concluir que a GL está prestando um serviço de qualidade a comunidade de trabalhadores 
que contempla, contribuindo para reduzir o stress ocupacional dos mesmos. 
 
PALAVRAS CHAVE- STRESS. STRESS OCUPACIONAL. GINÁSTICA LABORAL. 

 
 
 
 

 

                                                           
1
 Docente do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

heleise@oliveiras.com.br. 

 

2 Acadêmico de Medicina, Membro. joaoms_92@hotmail.com 
3 Acadêmico de Medicina, Membro. rogerio_rogerio_@hotmail.com. 
4 Mestre e graduado em Medicina pela UFSC, Coordenador – 
chcarmago@uol.com.br. 

mailto:heleise@oliveiras.com.br


2 
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

INTRODUÇÃO  
 

O que é o stress? 
Atualmente é muito corriqueiro ouvirmos o termo stress; no senso comum, muitos o utilizam 

para descrever o nervosismo momentâneo de alguém ou então um estado alterado constante de 
comportamento de uma pessoa; mesmo tratando-se de senso comum, de diagnóstico dado por 
conversa popular, têm sua parcela de verdade. Lipp (apud LIPP & TANGANELLI, 2002) define stress 
como uma reação muito complexa, composta de alterações psicofisiológicas que ocorrem quando o 
indivíduo é forçado a enfrentar situações que ultrapassem sua habilidade de enfrentamento.  

E como não enfrentar situações desagradáveis todos os dias? Para Nahas (2006), o stress é 
um aspecto natural da própria vida: o ser humano passa por situações que exigem tomadas de 
decisões, responsabilidades e obrigações que não se pode simplesmente ignorar.  

Para Souza (2007) o estresse indica que há dificuldades no processo de adaptação; em 
intensidades e frequências elevadas, o organismo se tornará incapaz de reequilibrar-se 
homeostaticamente e adoecerá; Kaplan (LIPP apud LIPP & TANGANELLI, 2002) complementa que 
um estado prolongado de stress pode interferir no bem estar psicológico e na qualidade de vida.  

Segundo Montagna et al. (2007), em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
considerou o estresse como a doença do século e recentemente, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) descreveu o stress como a maior epidemia do século XX, pois pode desencadear ou agravar a 
existência de várias doenças. 

 
Stress ocupacional 
As pessoas destinam grande parcela do seu dia para o trabalho; neste ambiente, os 

processos de desgaste do corpo são determinados em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma 
como esse está organizado (DELCOR et al., apud MONTAGNA et al. 2007) e segundo Lipp & 
Tanganelli (2002), frequentemente o stress ocorre em função da ocupação que a pessoa exerce.  
Rodrigues (apud MILITÃO, 2001) aponta que a grande maioria das doenças ocupacionais estudadas 
atualmente tem uma correlação com o estresse. 

Grandjean (1998) define estresse ocupacional como um estado emocional particular, causado 
por uma discrepância entre o grau de exigência do trabalho e recursos disponíveis para gerenciá-Io, 
dependente da compreensão individual da incapacidade de gerenciar as exigências do trabalho.  

O stress ocupacional agrava-se quando há por parte do indivíduo a percepção das 
responsabilidades e poucas possibilidades de autonomia e controle. As dificuldades em adaptar-se a 
essas situações levam ao stress. (LIPP & TANGANELLI, 2002).  

 
O que é a Ginástica Laboral (GL)?  
Muitos são os conceitos que procuram definir ou exemplificar a Ginástica Laboral (GL); para 

Longen (2003), a GL é um conjunto de atividades físicas e recreativas, com exercícios físicos pré-
definidos, de intensidade leve a moderada, aplicados dentro da empresa, com pausas programadas e 
supervisionadas por profissionais, com objetivos de promover a saúde do trabalhador.  

Polito e Bergamsaschi (apud in SILVEIRA, 2008) complementam que a GL é realizada pelos 
trabalhadores de forma coletiva e voluntária, no horário e no local de trabalho, durante sua jornada 
diária; é executada por meio de exercícios de alongamento, que podem apresentar características 
preparatórias, compensatórias e relaxantes, promovendo a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador. 

 
Benefícios da Ginástica Laboral 
A GL tornou-se uma aliada, juntamente com a ergonomia, na prevenção da incidência de 

casos de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT); os seus benefícios vão além da prevenção da LER/DORT: promove a integração 
dos trabalhadores no ambiente de trabalho, e segundo Oliveira (2007) reduz as dores musculares e 
os custos com assistência médica, acarreta diminuição das faltas no trabalho, favorece mudanças no 
estilo de vida e aumento da produtividade. 

Militão (2001) relata o aumento da produtividade, a diminuição de incidência de doenças 
ocupacionais, menores gastos com despesas médicas, marketing social, redução do índice de 
absenteísmo, redução dos números de erros e falhas, pois os funcionários ficam mais espertos e 
motivados e a rotatividade dos funcionários, como os principais benefícios da GL para a empresa; já 
os benefícios diretos citados para o funcionários são: aumento a resistência da fadiga central e 
periférica e da disposição e motivação para o trabalho; melhora da auto-imagem, do relacionamento 
interpessoal, da saúde física, mental e espiritual; redução de dores e alívio de tensões.  
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Segundo Mendes (2000) os programas de GL repercutiram positivamente na qualidade de 
vida dos trabalhadores, influenciando, inclusive, em suas comunidades. 

 
OBJETIVO 
A GL pode auxiliar na redução do estresse ocupacional? 
São evidentes as consequências do stress ocupacional. Para Lipp & Tanganelli (2002), torna-

se claro que os efeitos do stress excessivo e contínuo não se limitam ao comprometimento da saúde 
e que o stress pode, além de ter um efeito facilitador no desenvolvimento de inúmeras doenças, 
propiciar um prejuízo para a qualidade de vida e a produtividade do ser humano, o que gera um 
interesse grande pelas causas e pelos métodos de redução do stress. 

Compreendendo o conceito de stress, restringindo este conceito para o stress ocupacional e 
conhecendo os benefícios da GL, o presente estudo tem por objetivo esclarecer se a GL é capaz de 
contribuir para a redução do stress ocupacional, segundo a ótica dos próprios trabalhadores. 

 
METODOLOGIA 
Casuística: a pesquisa se caracteriza como descritiva, de análise quantitativa e qualitativa, 

realizada na cidade de Ponta Grossa – Paraná, com o objetivo de investigar qual a ótica dos 
trabalhadores com relação à dinâmica stress e GL. 

População e Amostra: serão alvo do presente estudo trabalhadores maiores de 18 anos, de 
ambos os sexos, com um mínimo de três meses de atividade na instituição, ainda que terceirizados, 
participantes do programa de Ginástica Laboral, ofertado pelo projeto de extensão QUALIDADE DE 
VIDA, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); a participação dos trabalhadores no 
estudo será voluntária. As instituições envolvidas são as seguintes: Delegacia da Receita Federal de 
Ponta Grossa e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Instrumento Metodológico: os trabalhadores responderão de forma anônima ao 
questionário proposto, que individuará a visão do trabalhador com relação à dinâmica GL e stress. 
Antes da aplicação do questinário, todos serão informados sobre os procedimentos e assinarão um 
termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do mesmo; será feita uma leitura prévia 
das questões abordadas, a fim de uma melhor orientação.  

 
 

 

QUESTIONÁRIO: Ginástica Laboral e Stress Ocupacional 

 

 

1) IDADE (....)                                                                

 

2) SEXO (....) MASCULINO (....) FEMININO 

 

 

3) VOCÊ SABE O QUE É O STRESS, SUAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS?              

(....) SIM  (....) NÃO 

 

 

4) DENTRE OS FATORES ABAIXO, O QUE MAIS CONTRIBUI PARA O SEU STRESS (MARCAR  

MAIS DE UMA OPÇÃO, SE NECESSÁRIO) 

(....) RELACIONAMENTOS PESSOAIS  

(....) RELACIONAMENTOS PROFISSIONAIS 

(....) ATITUDES E TAREFAS DO COTIDIANO (DESLOCAMENTO DE CASA PARA O TRABALHO, TRANSITO, 

COMPRAS, ADMINISTRAR A CASA, ENFRENTAR FILAS, ETC)   

(....) JORNADA DE TRABALHO 

(....) POSIÇÃO SOCIAL 

(....) DIFICULDADE ECONÔMICA 

(....) OUTRO (FAVOR CITAR:...........................................................................................................) 

 

 

5) VOCÊ CONSIDERA SEU TRABALHO ESTRESSANTE?  

(....) SIM  (....) NÃO 

 

 

6) VOCÊ REALIZA A GINÁSTICA LABORAL (GL): 

(....) SEM SAIR DO SEU LOCAL DE TRABALHO (SETOR, DEPARTAMENTO, SALA); 

(....) EM LOCAL DIFERENTE AO QUE TRABALHA (EM LOCAL EXTERNO, COMO SALA DE JOGOS DA EMPRESA, 

SALA DO CAFÉ, HALL DE ENTRADA, ETC). 
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7) VOCÊ CONSEGUE, DURANTE A GINÁSTICA LABORAL, DESCONECTAR-SE DO TRABALHO?  

(....) SIM  (....) NÃO 

 

 

8) VOCÊ SENTE-SE MAIS RELAXADO E MENOS TENSO APÓS A PRÁTICA DA GL? 

(....) SIM  (....) NÃO 

 

 

9) VOCÊ CONSIDERA QUE A PAUSA NA JORNADA DE TRABALHO OFERTADA PELA GL CONTRIBUI PARA 

REDUZIR O STRESS OCUPACIONAL?  

(....) SIM  (....) NÃO 

 

 

10) VOCÊ SABERIA APONTAR OUTRA ATIVIDADE, ALÉM DA GL, QUE PODERIA CONTRIBUIR PARA REDUZIR O 

STRESS OCUPACIONAL? 

(....) NÃO (....) SIM (FAVOR CITAR:....................................................................................................) 

 
Análise estatística: descritiva, avaliando os percentuais de respostas obtidas; serão 

estabelecidas relações entre as questões e estas serão discutidas nos resultados. 
 
 
RESULTADOS  
Responderam ao questionário 52 indivíduos, sendo 29 homens, com idade mediana de 44 

anos (desvio padrão de 9,9) e 23 mulheres, com mediana para a idade de 41 anos (desvio padrão de 
11,8), funcionários da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e da Delegacia da Receita 
Federal de Ponta Grossa. 

Do total de questionários respondidos (52 questionários), quarenta e sete (47) dos 
funcionários (90,4%) reconhecem o que é o stress, suas causas e consequências; os cinco (5) 
funcionários que não reconhecem, são do sexo masculino e representam 9,6% do total. 

Quando questionados acerca dos fatores que mais contribuíam para o stress, sendo 
questão de múltipla escolha, a mais apontada (citada por 28 funcionários), para ambos os sexos, foi 
“Atitudes e tarefas do cotidiano”; o fator “Relacionamentos profissionais” foi o segundo mais 
apontado, com 19 assinalações. Os indivíduos do sexo masculino apontaram ainda, a “Jornada de 
trabalho” e os “Relacionamentos pessoais”, como fatores estressantes, com nove (9) assinalações 
para cada. Para as mulheres, a “Dificuldade econômica” e os “Relacionamentos pessoais” ocuparam 
a terceira colocação, com sete (7) assinalações para cada.  

Do total de investigados, vinte e quatro (24) funcionários consideram seu trabalho 
estressante, representando 46,1%; destes, a maioria é do sexo masculino (16 trabalhadores), contra 
oito (8) do sexo feminino.  

O número de indivíduos que realizam a GL no mesmo ambiente de trabalho é de vinte e 
cinco (25); destes, dezoito (18) responderam positivamente a questão “Você consegue, durante a GL, 
desconectar-se do trabalho”. Os funcionários que tem a possibilidade de realizar a GL em ambiente 
externo ao do seu trabalho são vinte e sete (27) e destes, todos alegaram que conseguem 
desconectar-se do trabalho durante a GL.  

Quanto a sentir-se mais relaxado após a GL, 48 indivíduos do total de investigados foram 
afirmativos (92,3%); 47 indivíduos (90,4%) consideram que a pausa ofertada pela GL contribui para 
reduzir o stress ocupacional.  

Questionados se saberiam apontar outra atividade, além da GL, que poderia contribuir para 
reduzir o stress ocupacional, nove (9) funcionários sugeriram implantação de caminhada/corrida 
planejada; oito (8) citaram a necessidade de um ambiente específico para repouso, dentro do horário 
de pausa para o almoço. Outras atividades apontadas: confraternizações, flexibilidade da jornada de 
trabalho e atividades de caráter religioso. 

O presente estudo nos leva a algumas reflexões: a grande maioria dos funcionários está 
familiarizado com o conceito de stress e sabe identificar os fatores que mais contribuem para 
desencadeá-lo; o cotidiano é, para os indivíduos participantes deste estudo, o fator que mais contribui 
para gerar stress e isso pode se dar, provavelmente, pelo acelerado ritmo de vida contemporâneo. 
Sabemos quais as fontes de stress, devemos centrar-se nas possibilidades de reduzi-lo, e aí então, 
entra a GL.  

Constatamos que a maioria dos funcionários consegue desconectar-se durante a GL e que 
sentem-se mais relaxados e menos tensos; verificamos que aqueles que realizam a GL em ambiente 
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externo ao de trabalho estão mais beneficiados, uma vez que renderam resultados quanto as 
questões “desconectar-se” e “relaxar” mais positivas.  

Concluímos que, na ótica dos funcionários, a GL está agindo como ferramenta de combate 
ao stress e que o projeto de extensão Qualidade de Vida está atingindo seu objetivo, prestando um 
serviço eficiente e eficaz a comunidade de trabalhadores que contempla, contribuindo para reduzir o 
stress ocupacional dos mesmos. 
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