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Introdução: O trabalho é uma atividade que exige uma demanda do corpo e da mente, 

desafiando uma estrutura técnico-organizacional, por vezes, apresentada de forma apática 

quanto a saúde dos empregados. Além disso, o trabalho desempenha um papel importante na 

vida do homem por contribuir com a organização particular do próprio indivíduo que o 

exerce, com a construção da identidade e com o crescimento tanto pessoal, quanto social, 

familiar e financeiro, constituindo-se de fator coadjuvante no processo de saúde do 

trabalhador. No entanto, o trabalho também pode impactar de forma negativa na vida do 

servidor [1]. Devido à negligência dos empregadores, os funcionários se deparam com um 

modelo empresarial que oportuna o adoecimento dos servidores pela ação da demanda 

excessiva em um curto período de tempo, divisão desigual de trabalho, intensas horas 

trabalhadas, relações mal sucedidas, trabalhos repetitivos, posturas mal adotadas, ambiente 

desmotivador e a forma como atuam em seus respectivos cargos. A ergonomia busca 

minimizar esses efeitos negativos por meio de adequações em mobílias, equipamentos e 

posturas, sem custos financeiros, adaptando o trabalho ao trabalhador, e não o contrário, 

transformando esse ambiente e tornando-o sadio ao servidor, agindo como uma medida ímpar 

na vida do empregado. Trata-se de um conjunto de estratégias voltadas para correções e 

adaptações funcionais realizadas no ambiente de trabalho com o objetivo de proporcionar 

qualidade, produtividade, eficiência, segurança, conforto e, sobretudo, saúde ao trabalhador, 

respeitando as habilidades, necessidades e limitações de cada indivíduo, buscando modificar o 

ambiente de trabalho em um lugar mais agradável e cada vez menos prejudicial ao empregado 

[2,3,4]. Objetivos: Relatar a experiência da aplicação do atendimento fisioterapêutico na 

ergonomia do trabalho, realizado por acadêmicos do 6º semestre do curso de fisioterapia da 

Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), oferecido aos servidores da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) e como a ergonomia contribui para construção da qualidade de vida do 

trabalhador. Descrição da Experiência: Foram realizados atendimentos semanalmente, com 

duração de, aproximadamente, 30 minutos, das 8h ás 10h, num período compreendido de 

agosto a outubro de 2019, com grupos de faixa etária de 45 a 65 anos, incluindo servidores 

hipertensos e não hipertensos dos setores de Divisão de Engenharias, Gabinete e Assistência 

Técnica (ASTEC) da FUNASA. Os atendimentos foram divididos em quatro momentos: 

aferição da pressão arterial (PA) inicial, realização das atividades físicas pré-planejadas, 

aferição da PA final e adaptações acerca do ambiente de trabalho. Foram exclusos das 

atividades os hipertensos que não se lembravam de ingerir a medicação, previamente, no dia 

da realização das intervenções e os que apresentavam PA elevada sem causa conhecida. As 

atividades realizadas buscaram otimizar o espaço de trabalho dos servidores, com o objetivo 

de demonstrar intervenções possíveis durante o expediente utilizando pastas, cadernos, mesas 

e cadeiras, de forma dinâmica, voltadas para o treinamento proprioceptivo e cognitivo, 

alongamento muscular associado a treino respiratório para demonstrar aos servidores a 
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importância de manter a inspiração e expiração durante a realização dos exercícios, por 

exemplo auto alongamento para punho, cervical, tríceps braquial, quadríceps e posteriores de 

coxa, com o movimento mantido durante 30 segundos em 3 repetições cada segmento, flexão 

plantar com apoio nos mobiliários, como mesas e cadeiras, com 3 séries de 10 repetições, 

movimentos rotacionais de tronco utilizando pastas e passando-as de servidor para servidor 

para frente e para trás, com o objetivo de ganhar mobilidade, alongar a musculatura dorsal e 

realizar isometria de psoas. Em alguns atendimentos os exercícios também foram associados 

às dinâmicas para estimulação cognitiva, em que os servidores eram instigados a pronunciar 

palavras com letras pré-determinadas. Além disto, o objetivo dos atendimentos era reduzir a 

fadiga e o estresse, promover saúde e estimular a integração social, que, por vezes, é 

esquecida devido à demanda de trabalho, promovendo a valorização profissional e 

estimulando os servidores a se sentirem motivados por comporem a equipe da qual fazem 

parte, melhorando a produtividade a partir de um ambiente favorável, tendendo a uma 

diminuição de erros, mais atenção, comprometimento e contentamento com o serviço, 

tornando-o menos tedioso e exaustivo. Resultados: A ergonomia demonstrou-se benéfica 

quanto a sua inserção na Saúde do Trabalhador a partir da satisfação dos servidores, levando-

os a mudança de hábitos diários sinalizados de grande importância, como destinar alguns 

minutos a própria saúde, objetivando a qualidade de trabalho. Observou-se que muitos 

servidores adaptaram-se às mudanças realizadas em seu ambiente de trabalho, vistas 

anteriormente como prejudiciais a produção, exibindo uma evolução baseada no feedback dos 

servidores atendidos, que declararam maior disposição para desempenhar suas funções após 

as atividades, menos cansaço ao final do dia, diminuição de inchaço nos membros inferiores e 

diminuição de dores na região cervical, coluna, pés e mãos, advindas das posturas outrora 

utilizadas. Alguns servidores relataram desconfortos, mesmo antecedendo às práticas, com PA 

elevadas e foram aconselhados a procurar atendimento médico. Conclusão: Apesar de poucas 

evidências recentes na área, a ergonomia possui um papel importante na saúde do trabalhador, 

atentando-se a uma visão ampla e integral de cada indivíduo, buscando minimizar os danos 

físicos e psicológicos causados aos servidores, devido as circunstância em que se encontram 

no ambiente de trabalho. Além disso, devido às rotinas trabalhistas prenderem os funcionários 

a maior parte do dia, a atividade ergonômica finda atraindo praticantes por consumir pouco 

tempo para sua realização e, mesmo assim, proporcionar melhorias. Ademais, o projeto 

contribuiu excessivamente com o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos 

estudantes, explicitando na prática a importância do ambiente trabalhista ser sadio e benéfico 

ao trabalhador. 
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