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Introdução: O distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT) está relacionado 

com afecções que comprometem a estrutura muscular, articular, nervosa e óssea do organismo 

refletindo diretamente em indivíduos que trabalham ativamente e exercem funções 

específicas, que exigem a prática de movimentos repetitivos associados a sobrecarga de 

esforço excessivo, gerando complicações estruturais no trabalhador [1]. Isso acontece pelo 

processo natural e gradativo do envelhecimento, que provoca diversas alterações funcionais, 

bioquímicas, morfológicas e psicológicas, gerando um declínio na capacidade funcional e 

diminuindo a produtividade de tarefas exercidas no ambiente de trabalho [2]. Todavia, os 

idosos considerados ativos, são os que não possuem perda das atividades cotidianas e ainda 

exercem tarefas laborais, mas que, por conta do sedentarismo e falta de atividade física 

acabam se tornando cada vez mais suscetíveis a apresentar DORT [3]. O local de trabalho 

pode ser fonte de estresse ocupacional afetando o quadro de DORT no servidor, sendo este 

exposto a tensões físicas e mentais devido as demandas do trabalho, o que pode gerar uma 

insatisfação pessoal e um quadro depressivo [4]. Dados da Organização Mundial de Saúde 

revelam que em 2025 o Brasil será o sexto país no mundo com maior número de idosos em 

sua população, mas o fato desse público está crescendo não significa uma melhora na 

qualidade de vida, e sim o reflexo de uma mudança cultural, como crescimento na qualidade 

da educação, redução da natalidade em decorrência do desenvolvimento de famílias 

contemporâneas e maior acesso aos programas de saúde, que faz prevalecer a longevidade dos 

idosos e diminuição no número de mortes [5]. Essas práticas servem de modelos para as 

instituições de ensino da área da saúde enquanto a criação de seus próprios projetos de 

promoção de saúde, com a finalidade de gerar ações que possam contribuir para prevenção de 

doenças. Nesse contexto foi criado um projeto de prevenção para os trabalhadores idosos que 

convivem com as complicações das DORT, dando ênfase na saúde e bem estar dentro e fora 

do ambiente de trabalho. Objetivos: Descrever a experiência dos acadêmicos inseridos no 

programa de atendimento individual, demonstrando como a fisioterapia pode intervir de 

forma benéfica no ambiente de trabalho da pessoa idosa, diminuindo os efeitos deletérios dos 

DORT, proporcionando qualidade de vida e prevenindo doenças. Descrição da Experiência: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência, a partir de um programa de 

estágio supervisionado realizado na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), localizada na 

cidade de Belém do Pará, realizado pelos alunos do 6º semestre do curso de fisioterapia da 

Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) no período de agosto a setembro de 2019, duas 

vezes na semana (Terça e Quarta) pelo período da manhã. Dentro do estágio foi incluído o 

atendimento individualizado oferecido aos servidores da FUNASA sob orientação das duas 

docentes e orientadoras de estágio da ESAMAZ. Sendo assim, os alunos foram divididos em 

grupos, contendo 3 acadêmicos em cada grupo, que por sua vez ficavam responsáveis por 4 

servidores, com um período de tempo de 30 minutos de sessão para cada paciente, começando 

as 8h00 e finalizando as 10h00 da manhã. O grupo amostral desse relato foi composto por 4 

servidores, sendo um do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades que variavam 
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entre 50 e 65 anos, onde exerciam a função de auxiliar administrativo dentro da empresa. Nos 

dois primeiros dias de estágio, foi realizado uma avaliação completa dos 4 servidores, com 

dados que incluíam uma anamnese do estado de saúde geral, Escala de Avaliação Cognitiva 

(BLESSED), Mini Exame Mental (MEEM), Escala de Independência em Atividades de Vida 

Diária (KATZ) a Escala Instrumental de Atividades de Vida Diária (LAWTON) e Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG). Sendo assim, verificamos que entre os DORT mais frequentes 

entre os servidores, estavam a Cervicalgia, Lombalgia e Algias no punho, dessa forma, nossa 

conduta foi voltada para um tratamento especifico que consistia na aplicação de uma série de 

alongamentos de toda a região cervical, dorsal, nos membros inferiores (MMII) e membros 

superiores (MMSS) com duração de 30 segundos para cada segmento, alternando com 

técnicas de tração manual e manipulação articular para relaxar as cadeias musculares 

tensionadas. Logo após, era solicitado aos servidores caminhar na esteira ou pedalar na 

bicicleta ergométrica durante oito minutos, posteriormente eram orientados a iniciar os 

exercícios cinesioterapêuticos ativos e ativos resistidos para MMII, MMSS, com o auxílio da 

bola suíça de 55 cm feita de borracha ultrarresistente capaz de suportar um adulto de 300 kg, a 

faixa elástica da cor vermelha de resistência média, e exercícios de equilíbrio propriocepção e 

respiratórios. No início da sessão eles realizavam um alongamento global de todos os grupos 

musculares e exercícios de fortalecimento da região do punho, sendo orientados a fazer antes 

de manusearem o computador e realizarem suas tarefas. É importante destacar que quando o 

servidor chegava no atendimento com algum quadro doloroso, não era realizado exercícios de 

fortalecimento, e sim outras técnicas para aliviar o quadro álgico. Resultados: De acordo com 

a anamnese e avaliações cinético funcionais, nenhum dos servidores obteve alteração 

significativa na função cognitiva, não apresentaram demência e depressão, realizavam suas 

atividades de vida diária sozinhos, constatando que todos eram indivíduos funcionalmente 

ativos e capazes de realizar suas funções dentro da sua área de atuação. No entanto, os quatro 

relataram que trabalhavam sentados e em frente ao computador por um longo período do dia e 

em decorrência disso sentiam dores intensas na região cervical, lombar e na região do punho. 

Por isso, todos os exercícios que foram realizados buscaram fortalecer a musculatura e 

trabalhar com altas amplitudes de movimento, para aumentar resistência a fadiga melhorando 

a produtividade desses trabalhadores no seu ambiente laboral e prevenindo os riscos de queda 

futuramente. Desta forma, o resultado obtido na pesquisa foi de acordo com os relatos dos 

servidores em relação a conduta realizada durante os atendimentos, onde houve um alivio no 

quadro álgico, sensação de relaxamento e bem estar ao praticarem suas tarefas, e um aumento 

na produção de suas funções dentro da empresa. Conclusão: De acordo com a experiência 

observada pelos acadêmicos e os relatos dos servidores, constatamos que a conduta 

fisioterapêutica utilizada no atendimento individual foi benéfica e proporcionou uma melhora 

significativa e perceptível no quadro álgico ocasionado pelas complicações osteomusculares. 

Uma limitação do estudo foi a falta de participação dos servidores em alguns atendimentos, 

pois, quando retornavam apresentavam limitações decorrentes do quadro álgico. Entretanto se 

faz necessário a estimulação dos servidores à prática de exercícios e novos estudos mostrando 

métodos para prevenir DORT no ambiente de trabalho. 

Descritores: Distúrbios osteomusculares, Fisioterapia, Saúde do idoso. 
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