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Introdução: A resolução Nº 465, de 20 de maio de 2016 do Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO) estabelece que a realização da análise ergonômica do 

trabalho, implementação de cultura ergonômica e em saúde do trabalhador, bem como a 

adequação das condições de trabalho e ações que promovam melhora do desempenho 

morfofuncional, enquadram-se na atuação do profissional de Fisioterapia do Trabalho [1]. 

Além disso, no Brasil, há uma norma regulamentadora de Ergonomia, que estabelece 

parâmetros que definem condições ideais de trabalho, visando, dessa forma, diminuir as 

patologias relacionadas ao trabalho e proporcionar conforto, segurança e desempenho 

eficiente aos profissionais em suas atividades [2]. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), as maiores instigações atualmente e no futuro para a saúde do trabalhador são 

problemas de saúde ocupacional relacionados a diversos fatores, tais como as novas 

tecnologias de informação, envelhecimento da população trabalhadora, profissionais com 

patologias crônicas e ocorrência de novas doenças ocupacionais de várias origens [3]. Sendo 

assim, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho caracterizam um amplo 

problema de saúde pública, além de ônus econômico para empregadores e sistemas de seguros 

de saúde [4]. Tais distúrbios podem afetar áreas distintas do corpo, como o pescoço, os 

ombros, os pulsos, as mãos, os joelhos e coluna vertebral, sendo que as lesões 

osteomusculares nos membros superiores são constantemente referidas por condição que 

requer atividades que envolvem tarefas repetitivas. Todavia, as queixas mais frequentes são as 

relacionadas à coluna vertebral, em particular a região lombar, logo, a lombalgia representa 

uma das principais causas de afastamento por incapacidade, sendo diretamente influenciada 

por fatores relacionados ao trabalho [5]. Portanto, a saúde do trabalhador e um ambiente de 

trabalho saudável são extremamente válidos para o afastamento de riscos ocupacionais, 

beneficiando não só os indivíduos em questão, mas também a comunidade, pois, a saúde 

ocupacional é uma estratégia relevante que reflete positivamente na produtividade, motivação, 

satisfação do trabalho e, consequentemente, na melhor qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade como um todo [3]. Objetivos: Relatar a experiência de atendimento 

fisioterapêutico ergonômico em servidores de uma entidade pública de Belém. Descrição da 

Experiência: Este relato descreve a experiência de atendimentos de Fisioterapia Ergonômica 

realizados por acadêmicos do sexto semestre do curso de Fisioterapia da Escola Superior da 

Amazônia (ESAMAZ), vivenciados na entidade pública Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), localizada em Belém do Pará, por meio do programa Viva Mais com a Esamaz 

na Funasa, direcionado à disciplina de Prática Supervisionada II, que compõe a grade 

curricular do sexto semestre do curso de Fisioterapia da ESAMAZ. A disciplina tem como 

finalidade aplicar os conhecimentos adquiridos nos períodos anteriores e do período atual em 

torno da otimização do desenvolvimento de habilidades e competências profissionais 

relacionadas ao exercício da Fisioterapia. Divide-se em três modalidades, o atendimento 

individual, voltado para trabalhadores que possuem uma patologia ou estão em condição 

específica, necessitando de cuidados peculiares; atendimento em grupo, voltado para 
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trabalhadores extremamente colaborativos e que necessitam de manutenção do 

condicionamento físico, e atendimento ergonômico, voltado para todos os trabalhadores, com 

o objetivo de realização de exercícios ergonômicos, orientações quanto às condutas 

ergonômicas individuais e organização do ambiente de trabalho. Quanto à experiência 

vivenciada, trata-se da modalidade de atendimento ergonômico, em que os acadêmicos foram 

divididos em dois grupos, cada um responsável por um andar da entidade e subdivididos em 

trios e duplas, cada trio ou dupla responsável por setores pré-determinados. O presente relato 

é sobre o atendimento prestado aos setores de Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

trabalhador (SIASS) e Setor de Material (SOMAT), por dois acadêmicos. Os grupos de 

servidores atendidos tanto do setor SIASS quanto do setor SOMAT eram compostos por 

homens e mulheres e o número de servidores atendidos variavam de acordo com a 

disponibilidade dos trabalhadores em cada atendimento. Nos dois setores foram realizados 

atendimentos ergonômicos matutinos, uma vez por semana, em torno de dez minutos durante 

um mês. O protocolo de atendimento foi composto por aferição da pressão arterial antes e 

após à dinâmica laboral, alongamentos estáticos, exercícios respiratórios, treino de equilíbrio 

e propriocepção, orientações quanto à importância de pausas na realização das atividades e 

organização ergonômica do ambiente de trabalho. A aferição da pressão arterial foi feita 

manualmente por meio de estetoscópio e esfigmomanômetro. Os alongamentos estáticos 

foram mais enfatizados para os segmentos da coluna vertebral, principalmente região cervical; 

membros superiores, principalmente punhos e mãos, e membros inferiores, cada alongamento 

foi mantido por um tempo de trinta segundos. Os exercícios respiratórios foram realizados por 

meio de inspiração profunda, com o objetivo de melhora da capacidade respiratória. O treino 

de equilíbrio e propriocepção teve enfoque em manter-se em apoio unipodal durante um 

minuto e no ato de segurar uma bola acima da linha da cabeça com membros estendidos, 

também durante um minuto. As orientações sobre pausas foram realizadas com base na carga 

horária diária e atividades realizadas por cada servidor. A organização ergonômica ambiental 

foi feita por meio de ajustes na distância da tela do computador em relação aos olhos, altura 

da mesa e teclado, altura e conforto da cadeira, e apoio para os pés. Resultados: No decorrer 

dos atendimentos os servidores demostraram maior interesse na realização das atividades 

laborais. Além disso, os trabalhadores dos referidos setores tiveram resultados significativos 

no que se refere à diminuição de sensação de cansaço e dor muscular ao final da jornada de 

trabalho. Os servidores também ressaltaram a importância e eficácia da ergonomia para a 

otimização da disposição de realização das suas tarefas profissionais, ou seja, aumento da 

produtividade, além de aquisição das posturas orientadas pelos acadêmicos, socialização entre 

os colegas, melhora do humor, sensação de bem-estar e, consequentemente, diminuição de 

estresse profissional, impactando positivamente na qualidade de vida. Houve também 

sugestões dos servidores sobre a ampliação do programa, por meio de aumento na frequência 

dos atendimentos ergonômicos. Conclusão: A Fisioterapia Ergonômica é uma estratégia 

totalmente viável para a diminuição de riscos ocupacionais. Este relato de experiência 

descreveu a vivência de atendimentos de Fisioterapia Ergonômica e suas repercussões na 

qualidade de vida dos trabalhadores, abrangendo de forma valorosa os cuidados prestados por 

meio da Fisioterapia, enraizados em uma construção de conhecimentos prévios, 

fundamentalmente decisivos na atuação fisioterapêutica e, consequentemente, na aquisição de 

bons resultados. Portanto, com os resultados obtidos por meio da vivência relatada, pode-se 

inferir que a Ergonomia transpassa o ganho de benefícios funcionais, indo de melhora física 

ao alcance de uma relação trabalho-trabalhador balanceadamente favorável. 
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