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RESUMO- A qualidade de vida tem sido um tema bastante discutido na atualidade, sendo concebida 
pela Organização Mundial de Saúde (WHO) como a percepção do indivíduo sobre sua posição na 
vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Esta definição da WHO destaca a visão de que a 
qualidade de vida é um termo subjetivo e multidimensional, que inclui tanto facetas positivas quanto 
negativas. O alongamento aliado à ginástica laboral no ambiente de trabalho pode ser uma excelente 
alternativa para adquirir uma melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. Desta forma, a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa disponibiliza para seus servidores um Projeto Extensionista 
que tem por objetivo proporcionar melhora na Qualidade de Vida do trabalhador, por meio da prática 
da Ginástica Laboral, realizada três vezes por semana. Sendo assim, esta pesquisa objetiva avaliar a 
importância do alongamento para a qualidade de vida do trabalhador. Sendo assim, levantou-se a 
seguinte questão problema: Quais as vantagens da prática do exercício de alongamento, para a 
qualidade de vida do trabalhador? Para tanto, utilizou-se como metodologia uma pesquisa 
exploratória, de análise qualitativa e quantitativa, cujo protocolo utilizado será o banco de Wells, a fim 
de medir a amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e pernas. Espera-se ao final desta 
pesquisa compreender quais os benefícios se destacam com a frequente participação na prática do 
alongamento aliado à Ginástica Laboral. Também podemos por meio desta justificar a aplicação do 
alongamento aliado à  Ginástica Laboral em empresas e instituições  que ainda não aderiram a ele 
por não acreditarem nos benefícios de um programa de atividade física como o alongamento, podem 
trazer a melhora da qualidade de vida de seus colaboradores e consequentemente uma melhora no 
rendimento tanto físico, tanto lucrativo. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE- Qualidade de vida. Alongamento. Ginástica laboral . 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
Acadêmica do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, haliny.haliny@hotmail.com. 
2
 Acadêmica do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, mariacarolina_sp@hotmail.com. 
3 

Acadêmica do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, bibianasartori@hotmail.com. 
4
Acadêmica do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, ferzinha_corinthians@hotmail.com. 
5
 Docente do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

heleise@oliveiras.com.br. 

mailto:mariacarolina_sp@hotmail.com
mailto:heleise@oliveiras.com.br


11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 
 

A qualidade de vida tem sido um tema bastante discutido na atualidade, sendo concebida 
pela Organização Mundial de Saúde (WHO) como a percepção do indivíduo sobre sua posição na 
vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Esta definição da WHO destaca a visão de que a 
qualidade de vida é um termo subjetivo e multidimensional, que inclui tanto facetas positivas quanto 
negativas. 

Em pessoas que permanecem muito tempo em frente a um computador é comum que 
apresente enrijecimento das articulações, desconforto na coluna, tensão muscular e dores no braço. 

As doenças ocupacionais estão cada vez mais afetando os trabalhadores, um exemplo são 
as Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) que são afecções que envolvem os 
nervos, tecidos, tendões e estruturas de suporte do corpo, causadas por processo crônico 
desenvolvido por atividades realizadas durante o trabalho. Existe também grande preocupação em 
relação a DORT, porque a mesma pode acarretar a incapacidade do trabalhador, gerando seu 
afastamento, tanto temporário como permanente, e, como consequência, gerar um custo elevado em 
seu tratamento, substituições e indenizações. 

Relacionada à DORT vem a dor, que pode ser definida como, ”... uma experiência 
desagradável, sensitiva e emocional, associada com tensão real ou potencial dos tecidos ou descrita 
em termos desta lesão” (I.A.S.P., apud CAÑETE, 1996), ou seja, este fator causa grande sofrimento a 
qualquer indivíduo. Cañete (1996), ainda destaca que em média um terço dos trabalhadores sempre 
sente dor e trabalha com dor, este é um dado preocupante, sendo que, a dor é uma forma do corpo 
nos mostrar que algo está errado e que devemos procurar solução para este problema, caso 
contrário, este problema pode tomar proporções alarmantes, podendo levar até ao óbito do indivíduo. 

O corpo humano não foi projetado para permanecer longos períodos na posição sentada. 
Permanecer imóvel horas seguidas é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. 
Durante dois milhões de anos, nossos ancestrais precisaram utilizar seus corpos e músculos 
diariamente.  

Pensando nisso temos o alongamento que aliado à Ginástica Laboral no ambiente de 
trabalho é uma solução maravilhosa. É uma atividade muito simples que pode fazer com que o 
trabalhador sinta-se melhor, ele é suave, tranquilo e relaxante. O principal efeito dos alongamentos é 
o aumento da flexibilidade, que é a maior amplitude de movimento possível de uma determinada 
articulação. Os alongamentos conseguem esse resultado por aumentarem a temperatura da 
musculatura e por produzirem pequenas distensões na camada de tecido conjuntivo que revestem os 
músculos. 

O alongamento é uma forma de trabalho que visa a manutenção dos níveis de flexibilidade 
obtidos e propicia a realização dos movimentos de amplitude normal, com o mínimo de restrição física 
possível. (DANTAS,1991). 

 O termo Ginástica Laboral pode é definido por Polito e Bergamaschi (2003), como a prática 
de exercícios físicos no local de trabalho, atuando na forma preventiva e terapêutica. A ginástica 
laboral é um repouso ativo que aproveita as pausas regulares durante a jornada de trabalho para 
exercitar e relaxar os grupos musculares mais requeridos durante o trabalho, tendo como objetivo a 
prevenção da fadiga e das doenças ocupacionais. 

Se praticarmos o alongamento de forma correta ele poderá auxiliar na recuperação de 
doenças ocasionadas pelas DORT ou se iniciado antes de ocorrer à lesão, prevenir a mesma. O 
alongamento pode ser realizado em qualquer lugar e a qualquer hora não exigindo nenhum 
equipamento especial, nenhuma roupa especial e nenhuma habilidade especial, ele pode ser 
realizado até mesmo durante o trabalho, durante uma reunião, não há restrição nenhuma quanto ao 
local. 

Sendo assim, para a promoção da qualidade de vida do trabalhador, faz-se necessário a 
prática da Ginástica Laboral, pois esta pode propiciar uma melhora no alongamento articular e, com 
isso, proporcionar ao indivíduo maior capacidade para realizar o trabalho diário, com menor esforço e 
melhor disposição.  

Desta forma, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), objetivando promover a 
saúde e a qualidade de vida de seus funcionários, dispõe de um Programa Extensionista em 
Qualidade de Vida que prioriza a prática de atividades físicas, através da ginástica laboral, realizada 
três vezes por semana, em todos os setores da instituição.  

As pesquisas realizadas pelo projeto; sobre os efeitos das práticas da Ginástica Laboral, 
tem apontado mudanças significativas relacionadas ao estilo de vida ativo dos funcionários e 
consequentemente diminuição, quanto aos índices de acidentes de trabalho, por isso, o projeto tem 
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se mantido por 15 anos na UEPG, já que este objetiva encontrar sempre novas formas de 
diagnosticar a eficácia do mesmo no ambiente de trabalho.  

Sendo assim, este estudo levantou a seguinte questão problema: Quais as vantagens da 
prática do exercício de alongamento, para a qualidade de vida do trabalhador? 
 
Objetivos 

 
 Objetivo Geral 

 Avaliar a importância do alongamento para a qualidade de vida do trabalhador. 
 
 Objetivos específicos 

 Analisar a importância do alongamento para a qualidade de vida do trabalhador. 

 Verificar as vantagens do alongamento para o trabalhador no ambiente de trabalho. 
 

 
Metodologia 

 
A pesquisa se caracteriza como pesquisa exploratória, de análise quantitativa e qualitativa, 

realizada na Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG , cidade de Ponta Grossa – Paraná.  
Para a população e amostra será utilizado cerca de 250 funcionários participantes da 

ginástica laboral. 
Como instrumento metodológico pretende-se utilizar o protocolo do banco de Wells,                  

(flexômero - caixa de madeira, colchão e folha de protocolo), a fim de medir a amplitude do 
alongamento da parte posterior do tronco e pernas. 

Antes da realização da coleta de dados, projeto de passará pela avaliação do Comitê de 
Ética e Pesquisa da UEPG. 

 
Conclusões 

 
 
Por meio da literatura ficam evidentes os benefícios do alongamento para a qualidade de 

vida do ser humano, sendo este benéfico para o trabalhador que participa de um programa de 
Ginástica Laboral. 

Sendo assim, é muito provável que os colaboradores da UEPG, comecem a perceber e ou 
já tenham percebido, as vantagens do alongamento para suas rotinas diárias no ambiente de 
trabalho. 

O protocolo de avaliação banco de Wells que será proposto aos funcionários da UEPG 
participantes da Ginástica Laboral será de suma importância, pois por meio deste será avaliado o 
programa e com os resultados os funcionários poderão sentir-se mais estimulados a continuar 
realizando a Ginástica Laboral e ainda, servirão de incentivo aos colegas que ainda não aderiram ao 
programa. 

As pesquisas apontam a importância da implementação de programas para promoção da 
saúde do trabalhador, pois analisam os efeitos e benefícios psicológicos, biológicos e sociais a eles 
relacionados, além de sua aplicação no meio laboral, já estar se tornando cada vez mais reconhecida 
e aceita, por dirigentes de instituições e também, no meio empresarial. 
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