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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA  --  CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  SSAAÚÚDDEE  

  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Disciplina: Ergonomia               Professora: Caroline de Oliveira Martins 

      

PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL 

Conteúdo extraído de: MARTINS, C. O. Ginástica laboral: no escritório. 2ª ed. Várzea 

Paulista (SP): Fontoura, 2011.  

 

Conceito PGL  
 Programa de Ginástica Laboral/PGL: GL “carro-chefe” + 

.Outras ações voltadas para melhorar qualidade de vida/QV do trabalhador,  

.Ações/atividades dependem da empresa, dos trabalhadores e da comunidade;  

 Programa de Ginástica Laboral/PGL: Ergonomia sempre presente;  

  .Só GL não acarreta melhorias consistentes na QV do trabalhador; 

  .GL pode ser ponto de partida para melhorias acontecerem.  

 

Benefícios PGL  
 Redução dos acidentes e doenças do trabalho (incluindo DORT); 

 Diminuição do distresse psicofisiológico; 

 Redução do absenteísmo; 

 Diminuição do presenteísmo; 

 Redução da rotatividade;  

 Diminuição da procura ambulatorial; 

 Redução do consumo de medicamentos; 

 Aumento da motivação para o trabalho; 

 Melhoria do relacionamento interpessoal;  

 Melhoria da consciência corporal;  

 Atuação positiva sobre as alterações posturais; 

 Redução de dores musculoarticulares; 

 Melhoria do bem-estar; 

 Adoção de comportamentos seguros e saudáveis dentro e fora da empresa; 

 Melhoria da QV; 

 Aumento da produtividade.  

 

Conceito GL  
 Pausa ativa realizada no ambiente de trabalho,  

 Composta por atividades específicas como alongamentos, massagens, atividades 

lúdicas e exercícios respiratórios,  

 Primariamente direcionada para exigências psicofisiológicas do trabalhador e 

passível de implantação em qualquer local de trabalho.  

OBS.: Todo trabalhador pode realizar GL desde que atividades sejam adaptadas à sua 

individualidade! 

 

Histórico da GL  
 Adoção de atitudes e pensamentos ergonômicos após revolução industrial espalhar-

se pela Europa e Ásia: 

.Operários poloneses praticaram em 1925 a “Ginástica de Pausa”, cujo exemplo foi 

seguido por holandeses e russos após alguns anos (ALVES e VALE, 1999);  
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 POLITO e BERGAMASCHI (2002) desenvolvimento expressivo da GL em solo 

japonês (1928): trabalhadores dos correios diariamente efetuavam ginástica busca 

por saúde e descontração.  

 POLITO e BERGAMASCHI (2002) No Brasil a GL foi efetuada em estaleiros 

cariocas somente em 1969 (trazida por empresários japoneses); 

 Em 1978 Escola de Educação Física da Federação de Ensino Superior 

(FEEVALE) e Serviço Social da Indústria (SESI) implantaram projetos de ginástica 

laboral e recreação em empresas do RS (LIMA, 2004). 

 

Tipos GL  
 Preparatória; 

 Compensatória. 

 

Pausa & GL  
 Pausa  momento em que trabalhador interrompe tarefa p/ “lembrar da sua 

existência”; 

 GL  pausa ativa; 

 Não substituir GL por pausa preestabelecida; 

 Evitar distanciar colaboradores do posto de trabalho;  

 

Professor de GL  
  Simpático; 

  Criativo; 

  Extrovertido; 

  Motivador; 

  Demonstra exercícios; 

    boa postura; 

 Vestimentas: 

   permitem visualização dos movimentos; 

   não “provocam” trabalhadores; 

 Mantém cabelo preso; 

 Sempre „limpinho‟ e cheirosinho‟; 

 Sempre corrige exercícios ou motiva; 

 Não grita; 

 Adota posicionamento adequado na GL; 

 Sempre convida todos* p/ GL; 

 SEMPRE pergunta como foi a atividade!  

 

Massagem  
 Massagem: ato de tocar c/ mãos, provocando reações fisiológicas, psicológicas, 

químicas ou mecânicas no massageado (NESSI, 2003); 

 Pesquisas científicas comprovam os seguintes efeitos fisiológicos da massagem 

(NESSI, 2003): 

.Relaxamento da musculatura;  

.Eliminação de catabólitos;  

.Redução da fadiga muscular;  

.Melhora da viscosidade entre fáscias; 

.Estimulação da fabricação de elastina e colágeno; 

.Melhora da circulação (tanto arterial quanto venosa); 

.Estimulação do metabolismo intersticial;  
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.Maciez da pele (tornando-a mais fina e brilhante, inclusive reduzindo as aderências 

cutâneas); 

.Diminuição da espessura do tecido conjuntivo; 

.Aumento das trocas energéticas e metabólicas; 

.Aumento do limiar da sensibilidade fina; 

.Ação analgésica e sedativa; 

.Aceleração do fluxo de retorno linfático; 

.Estimulação do trânsito gastroduodenal e peristaltismo, inclusive atuando no 

esvaziamento estomacal; 

.Atuação sobre obstrução dos brônquios; 

.Aumento da consciência corporal; 

.Melhoria do alongamento muscular;  

.Possibilidade de melhoria da amplitude do movimento articular; 

.Auxílio na recuperação de lesões; 

.Colaboração na produção de endorfinas (inclusive beneficiando emocionalmente o 

indivíduo); 

.Auxílio no aumento da resistência orgânica; 

.Viabilização da harmonia dos sistemas simpático e parassimpático.  

 

 McINTYRE (2004) massagem é contraindicada em algumas situações: 

.quando há feridas e/ou lesão aguda (principalmente se não tratada nas últimas 24 

horas),  

.gravidez de risco,  

.veias varicosas,  

.ingestão de anticoagulante,  

.doença,  

.intoxicação ou  

.quando indivíduo está sob influência de drogas.  

 

 VICKERS e ZOLMAN (1999) após infarto do miocárdio massagens são 

controversas,  

.Estudos mostram que massagem suave é somente um estímulo fisiológico moderado 

que não acarreta estresse negativo para coração; 

.Também não há evidência de que massagem em pacientes com câncer aumenta 

disseminação metástica, mas pressão direta e firme nos locais do tumor ativo deve ser 

evitada. 

 

 NESSI (2003) massagem pode melhorar sensação de peso e tensão muscular 

quando aplicada no ambiente de trabalho;  

 McINTYRE (2004) empresas podem prover quick massage no local de trabalho 

(até 15 min.); 

 Não há necessidade dos trabalhadores tirarem roupas (MARTINS, 2008); 

 

 ACHOUR (2002) massagem é particularmente importante quando há 

encurtamento muscular ou quando uma grande amplitude de movimento é 

solicitada; 

 MARTINS (2000) trabalhadores que participaram de PGL afirmaram ter alívio 

no desconforto causado pelo alongamento quando massagem o precedia.  

 Realização da massagem na GL por: 

.preensão das mãos,  
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.pontas dos dedos,  

.articulações interfalângicas dos indicadores (muito indicada para os que têm força 

reduzida nos membros superiores),  

.cotovelos ou  

.aparatos (ex: bolinha de tênis/BT); 

 

 Efetuada sobre musculatura e não sobre ossos; 

 Iniciar suavemente  pessoa que estiver realizando massagem deve sentir tônus 

muscular do massageado (músculos rígidos = sensíveis e doloridos), adequando 

pressão sobre musculatura (dosar conforto do massageado  perguntar!); 

 Sempre priorizar conforto do massageado; 

 

 Efetuada por movimentos circulares, verticais, horizontais ou diagonais, 

.movimentos circulares + suaves são indicados quando trabalhador vivencia 

desconforto em determinada região ativa circulação sanguínea c/ menor desconforto 

possível; 

 Duração máxima de 60 seg. quando realizada ininterruptamente  não 

sobrecarrega musculatura do(s) braço(s) e mão(s) que efetua(m) massagem;  

 

 Sempre sucedida/entremeada com breves atividades de soltura muscular: 

.Ex.: três „microsessões‟ de massagem de 15 seg. cada devem ser intercaladas c/ 

exercícios de soltura muscular 

.Objetivo relaxar musculatura do trabalhador que a aplicou;  

 

 Trabalhador diagnosticado c/ dor ou  lesão musculoarticular: 

.realizar automassagem na região que achar mais conveniente (ex.: planta dos pés),  

.preferencialmente utilizando aparato (ex.: bolinha fisioterápica dura) p/ evitar forçar 

membros superiores/MMSS;  

 

 Principalmente em ambientes frios: 

.efetuação da massagem após breve fricção das palmas das mãos favorece pessoa que 

estiver massageando (massageador) e massageado; 

 

 Deslizamento e amassamento (ACHOUR, 2002) melhor p/ trabalhadores;  

 Priorizar respiração lenta e musculatura: 

.das mãos,  

.dos antebraços,  

.da cintura escapular, 

.da coluna vertebral. 

 

Massagem na GL 

• Tuiná  polegares c/ mov. circulares; 

• Automassagem  polegar na nuca e dedos no alto da cabeça; 

• Aparatos  BT, carrinho, etc.; 

• Região dolorida  permanecer + tempo c/ mov. + suave; 

• SEMPRE  realizar  soltura (“passe”). 

 

.Pescoço: 

- deslizamento; 

- polegares c/ mov. circulares; 
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- BT contra pescoço e ombro; 

- 2BTs  meia justa (parede, dupla, chão); 

- torcicolo  deslizamento.  

 

.Cint. escapular/costas: 

- deslizamento; 

- amassamento; 

- polegares e articulações interfalangeanas c/ mov. circulares; 

- BT; 

- 2BTs  vértebras cervicais e torácicas + lombares; 

 

.Costas (sempre nos MM!!!): 

- deslizamento; 

- polegares e articulações interfalangeanas c/ mov. circulares; 

- BT (parede ou dupla); 

- sentar de frente p/ espaldar da cadeira (dupla: mãos ou BT). 

 

.Braço: 

- amassamento; 

- “rolinho”; 

- BT; 

- “shake”. 

 

.Antebraço/mão: 

- movimentos circulares; 

 

Bolinha de tênis 

AHONEN et al., 1996; TRAVELL e SIMONS, 1983; PAYNE, 1988 (apud ACHOUR, 

1998):  

 proporcionar massagem prazerosa; 

 eliminar Trigger Points; 

 evitar colocá-la sobre nervo ciático: dor e tontura; 

 

• Pode ser de frescobol ou qq bola dura (massageia melhor); 

• Opção: meia c/ duas bolas (nó bem apertado); 

• Ideal = cada trabalhador ter a sua: 

 higiene; 

 pode usufruir qq hora. 

• No antepé: alonga isquiotibiais/panturrilha.  

 

 

Reflexologia 

 

.CANÇADO (1980): existem 72.000 terminações nervosas nos pés!  

 áreas de correspondências com órgãos; 

 desequilíbrio = sensibilidade ou dor; 

 cristalizações de toxinas nas terminações nervosas; 

 massagem e pressão = dissolução dos cristais + envio de impulsos que podem 

regularizar função afetada. 

 

http://www.ground.com.br/juracycancado
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