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“Os benefícios da atividade física 
no local de trabalho”

O Plano Nacional de Saúde 
Ocupacional (PNSOC) tem 
como objetivo dinamizar a pro-
moção da saúde em ambiente 
laboral e, simultaneamente, fo-
mentar práticas de trabalho e 
estilos de vida saudáveis, de-
terminando a existência de um 
enfermeiro especialista em En-
fermagem de Saúde Pública e 
Saúde Comunitária nas equi-
pas de Saúde Ocupacional, fo-
cando a prevenção, a capacita-
ção e a manutenção da saúde, 
bem como o controlo e a elimi-
nação dos riscos para a saúde 
no local de trabalho.  

Neste sentido, enfermeiras 
a desenvolver competências em 
Saúde Comunitária realizaram 
o Diagnóstico de Saúde (DSC) 
de um grupo de colaboradores 
de uma IPSS, cuja atividade la-
boral requer o uso continuado 
do computador e a manuten-
ção de uma posição sentada, 
durante longos períodos de 
tempo, o que pode desencadear 
problemas de saúde. 

Deste DSC, foram identifica-
das como prioritárias as se-
guintes necessidade de saúde: 
elevada prevalência (91,67%) 
da não prática de atividade fí-
sica, na frequência e tempo con-
siderados necessários, para ob-
ter ganhos efetivos em saúde e 
alta prevalência (51,47%) de 
problemas músculo-esqueléti-
cos (PME) reportados. 

Em resposta a estas necessi-
dades, foi concebido e imple-
mentado um Projeto de Inter-
venção comunitária, que incidiu 

na capacitação da população 
alvo e na estimulação da práti-
ca de ginástica laboral (GL), ten-
do-se revelado fundamental o 
estabelecimento de parcerias e 
mobilização de recursos da co-
munidade. 

A GL é uma modalidade de 
atividade física praticada no lo-
cal de trabalho, também deno-

minada ginástica compensató-
ria ou ginástica do trabalho e 
tem como principal objetivo a 
prevenção de doenças profis-
sionais e a melhoria do condi-
cionamento físico dos traba-
lhadores, quebrando o ritmo 
das tarefas repetitivas. 

Estas atividades consistem 
em sessões (alongamentos e re-

laxamento muscular) que nor-
malmente duram entre 10 a 15 
minutos, podendo ocorrer an-
tes, durante ou após o horário 
laboral.  

Durante 3 meses os traba-
lhadores participaram, em ati-
vidades de Ginástica Laboral 
(GL) 2 vezes por semana (15 mi-
nutos/cada sessão), ministra-

das por um Técnico Superior de 
Desporto e uma Fisioterapeu-
ta, e em sessões de Educação 
para a Saúde cujos conteúdos 
abordaram a importância da 
atividade física e os PME. 

Verificou-se uma elevada 
adesão dos trabalhadores às 
atividades, os quais reconhe-
ceram os benefícios da infor-
mação transmitida e das ativi-
dades de GL, na adoção de 
comportamentos saudáveis e 
na melhoria da sua condição 
física e sintomatologia asso-
ciada aos PME, sendo possível 
identificar e evidenciar efeti-
vos ganhos em saúde para esta 
população. ♦ 
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