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RESUMO 

Hoje em dia muito se fala sobre a importância da prática regular de exercícios 

físico bem como seus benefícios independentemente da idade, sexo e estatuto 

social. A sua associação ao mundo do trabalho tem vindo a ser um tema cada 

vez mais estudado e por isso respeitado pelas empresas. As características 

associadas à exigência do mundo do trabalho, bem como défices ergonómicos 

podem suscitar no trabalhador sintomas negativos no foro psicológico e físico. 

As lesões músculo esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são 

uma das patologias provocadas pelas exigências das funções exercidas. O 

exercício físico em ambiente laboral, mais conhecido por Ginástica Laboral, é 

umas das possíveis estratégias utilizadas para a prevenção das LMERT. 

Este trabalho foi pensado com o objectivo principal de avaliar a prevalência das 

LMERT no sector administrativo de uma unidade de cuidados de saúde e 

verificar o efeito da G.L em relação a percepção da sensação subjectiva de dor 

e desconforto nos últimos 12 meses por colaborador e por região do corpo. A 

amostra foi composta por 19 trabalhadores. A análise estatística realizada no 

software SPSS 16.0, utilizando o teste estatístico de Wilcoxon, com o nível de 

significância de 5% 

Os resultados mostraram prevalência de dor nas regiões da parte inferior das 

costas (PI costas) (63%), nos ombros (58%), no pescoço (53%) e nos punhos 

(42%). Após 6 meses de G.L e através da análise por colaborador, constatou-

se uma redução do índice de dor em 63% (N=11), 21,0% (N=5) não 

apresentaram qualquer atenção e 15,79% (N=3) apresentam um aumento. Em 

relação as regiões do corpo, foi capaz de reduzir o índice de dor nos punhos 

(P=0,032), na PI costas (P=0,009), nos joelhos (P=0,046) e nos tornozelos 

(P=0,034) 

Com este estudo pode-se testemunhar os efeitos benéficos da metodologia no 

que concerne a redução do índice de dor. 

Palavras-Chave: Exercício Físico, LMERT, Lian Gong em 18 Terapias 
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ABSTRACT 

Nowadays much is spoken about the importance of the practice of physical 

exercise as well as its benefits, regardeless age, gender or social status. The 

association between physical exercise and labour is a subject wich is being 

much more studied and therefore much more respected by the companies. The 

characteristics associated to the demands of todays labour world as well the 

ergonomichal deficits may induce negative symptoms to the worker physically 

and psychologically. The work related musculoskeletal disorders (WMSD) are 

one of the pathologies wich result from the demands of their tasks.  

This study was designed with the main objective to analyse the prevalence of 

WMSD in the administration sector of a health care unit and investigate the 

efficiency of a gym labour program in the relation to perceived level of pain and 

discomfort in the last 12 months by employee and body region. 

The sample was composed of 19 workers. Statistical analysis was performed 

with SPSS 16.0, using the Wilcoxon statistical test with a significance level of 

5%.. 

The results showed pain on the lower back region (63%), on the shoulders 

(58%), neck region (53%) and wrists (42%). After the six month program and 

through employee analysis, there was a reduction in the level of pain in 63% 

(N=11), 21,0% (N=5) show no attention and 15,79% (N=3) show an increase. In 

relation to the areas of the body, the study was able to reduce the incidence of 

pain in the wrists (P=0,032), lower back (P=0,009), Knee (P=0,046) and ankles 

(P=0,034). 

With this study we can witness the beneficial effects of the methodology with 

regard to reducing the level of pain. 

 

 

 

 

 

Keywords: Physical exercise, WMSD, Lian Gong in 18 therapies
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G.L. Ginástica Laboral 

J Joelhos 

LMERT Lesões Músculo Esqueléticas Relacionados com o 

Trabalho 

MI Membros Inferior 

MO Medicina Ocidental 

MS Membros superior 

MTC Medicina Tradicional Chinesa 

O Ombros 

p Valor da prova 

PES Pescoço 

PI costas Parte Inferior das costas 
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NTRODUÇÃO GERAL  

Historicamente tem-se assistido a um aumento do número de queixas 

dolorosas provenientes das atividades laborais, conduzindo ao aparecimento 

das Lesões Músculo Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT). 

Este cenário é um reflexo bastante claro do avanço industrial, no qual o 

processo de produção em massa e a crescente especialização conduziram à 

execução de movimentos repetitivos e esforços excessivos (Oliveira, 2006).  

As repercussões das LMERT não são apenas sentidas pelos trabalhadores 

através do desconforto físico e mental, mas também pelas empresas. Em 1999, 

nos Estados Unidos da América, as LMERT foram responsáveis por cerca de 

130 milhões de actos médicos (consultas externas, consultadas hospitalares e 

serviços de urgência) e 45 a 54 mil milhões de dólares de gastos (Bureau od 

Labor Statistics, 2001; citado por Serranheira, 2007). Na União Europeia 

estima-se que são perdidos anualmente cerca de 5,4 milhões de dias de 

trabalho devido às LMERT (Buckle, 2002). 

Ao perceber a dimensão deste problema, surge a necessidade de criar formas 

de prevenção.  

São várias as estratégias que se podem utilizar na prevenção. Destas a 

ergonomia e consciência ergonómica, a fisioterapia preventiva e o exercício em 

ambiente laboral parecem as estratégias mais comuns. Enquanto a ergonomia 

vem sendo apresentada com regularidade em diferentes empresas, o exercício 

físico em ambiente laboral, mais conhecido por Ginástica Laboral (G.L), 

começa a dar os primeiros passos em Portugal. É considerada uma excelente 

promotora de qualidade de vida daqueles que a praticam, nomeadamente no 

que concerne à melhoria do bem-estar físico e mental do trabalhador, uma vez 

que compensa desequilíbrios musculares e contraria a tendência crescente 

para o sedentarismo. É uma estratégia utilizada por diversos países que leva a 

algum equilíbrio entre a produtividade e a satisfação/motivação dos 

trabalhadores (Lima, 2007). O bem-estar do trabalhador garante eficiência e 
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eficácia, além de diminuir os riscos de invalidez decorrente da profissão ou de 

aposentação precoce devido às lesões degenerativas (Sharkey, 1998).  

Em Portugal, este tipo de práticas nas empresas vem crescendo, embora 

lentamente principalmente pela descoberta da importância do investimento em 

acções preventivas no combate às LMERT (Duarte, 2010). 

O presente estudo tem um foco de atenção fulcral na metodologia de Lian 

Gong em 18 terapias. Neste contexto, inicialmente foram abordados aspetos 

sobre a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), Qi Gong e Lian Gong em 18 

Terapias abordando os temas numa perspectiva de prevenção da LMERT. De 

seguida pretendemos verificar o efeito da referia metodologia em relação à 

perceção da sensação subjetiva de dor e desconforto nos últimos 12 meses.
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado de acordo com o “modelo escandinavo”. A 

Dissertação é constituída por quatro capítulos cuja estrutura está apresentada 

no quadro 1. O capítulo 2 corresponde à revisão da literatura e o capítulo 3 

corresponde ao artigo que foi redigido seguindo às orientações das normas 

específicas de cada periódico a que se pretende submeter. As referências 

bibliográficas são apresentadas no final de cada capítulo. 

Quadro 1 – Capítulo da dissertação e seus respectivos objetivos 

Capítulo 1 Introdução geral, pertinência e os objetivos do estudo 

Capítulo 2 Revisão de Literatura 

Abordagem à problemática das lesões músculo esqueléticas 

relacionadas com o trabalho, como a caracterização da 

metodologia de Lian Gong em 18 Terapias, sua origem, 

benefícios e características da prática. 

Capítulo 3 Efeitos de um programa de Ginástica Laboral baseado na 

metodologia de Lian Gong em 18 Terapias – Um estudo 

realizado em trabalhadores administrativos de uma unidade 

de cuidados de saúde 

Avaliar a prevalência das LMERT no sector administrativo de uma 

unidade de cuidados de saúde e verificar o efeito da G.L em 

relação a percepção da sensação subjectiva de dor e desconforto 

nos últimos 12 meses por colaborador e por região do corpo. 

Artigo submetido à Revista de Terapia Ocupacional da 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

Capítulo 4 Conclusões Finais 
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REVISÃO DA LITERATURA 

Lesões Músculo Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) 

As LMERT são atualmente, a doença profissional mais prevalente causando para 

além da incapacidade do trabalho, custos económicos para a empresa que se irão 

transformar em grandes prejuízos na produção, no absentismo laboral, entre outros 

(Bernard,1997). 

A designação de LMERT inclui um conjunto de doenças que se manifestam por 

alterações a nível dos músculos, nervos, tensões, ligamentos, articulações e 

cartilagens incluindo um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do 

sistema locomotor (Agência Europeia para a segurança e Saúde no trabalho, 

2007). 

São doenças profissionais, pois são adquiridas no exercício da profissão, que 

resultam da exposição do trabalhador a factores de riscos. Entre os diversos 

fatores que podem contribuir para o aparecimento de LMERT, encontram-se os 

individuais (idade, sexo, peso, características antropométricas, situação de saúde, 

patologias, estilo de vida e tempo de serviço); os relacionados com o trabalho 

(manipulação de cargas, posturas extremas, estáticas e repetitivas, ferramentas 

vibratórias e temperaturas extremas); os organizacionais/psicossociais 

(organização e ritmo de trabalho, exigências de produtividade e/ou resultados, 

rotatividade dos postos de trabalho, novas tecnologias e dimensão da empresa) 

(Uva et al, 2008) podendo atuar isoladamente como em conjunto. 

Estes fatores, associados à intensidade, frequência e duração de ocorrência 

contribuem para o aumento do risco de aparecimento da LMERT. 

As principais queixas deste tipo de patologia é a dor localizada ou irradiada, 

desconforto, fadiga localizada, sensação de peso e perda de força (Serranheira, 

2004). De um ponto de vista clínico estas podem atingir 4 graus consoante a sua 

gravidade (Miranda, 1998,p.74):  

Grau I: o indivíduo sente uma sensação de peso e desconforto no membro 

afectado; falta de irrigação nítida; dor leve e fugaz; algumas dores durante a 

jornada de trabalho sem interferir na produtividade e melhora com o repouso
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Grau II: o indivíduo apresenta dor persistente e mais intensa, mas tolerável. O 

quadro clínico não impede a atividade profissional embora possa ocorrer uma 

redução da produtividade. A dor é localizada, existe uma sensação de formigueiro 

e esta demora mais tempo a passar.  

Grau III: A dor é mais persistente com irradiação mais definida. A perda de força 

muscular, resulta na queda da produtividade e impossibilidade de executar a 

função; o repouso reduz a intensidade da dor mas o retorno à atividade produtiva é 

problemática. 

Grau IV: o trabalhador apresenta dor forte e contínua por vezes insuportável. A 

perda de força e controle dos movimentos são constantes conduzindo a 

impossibilidade de executar o trabalho regular. Neste nível de intenso de dor é 

bastante frequente alterações no quadro psicológico como depressão, ansiedade e 

angústia.  

O tratamento para este tipo de lesão depende do estágio evolutivo da doença, 

contudo o essencial será a prevenção da mesma sendo para isso necessário o 

diagnóstico do risco, a vigilância da saúde do trabalhador e a informação e a 

formação dos trabalhadores (Niosh, 1997). 

São varias as estratégias que se pode utilizar para prevenir e/ou compensar as 

LMERT e outras doenças profissionais. Destas podemos destacar a ergonomia, a 

fisioterapia e o exercício estruturado e orientada para a realidade laboral. 

A nossa intervenção centrou-se numa metodologia de intervenção com base no 

exercício físico. Existem inúmeras formas de intervir no contexto do exercício físico, 

mas não existem estudos que nos permitam averiguar o impacto de uma 

determinada metodologia. 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 

A MTC vem-se afirmando no cenário internacional como uma das mais procuradas 

alternativas ao tratamento da medicina convencional, pois assume uma forma mais 

holística de ver e tratar qualquer pessoa.  
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De acordo com Williamns (1996) a MTC encara o corpo como um sistema de 

energia no qual existe uma interacção dinâmica e contínua entre substâncias 

como: Qi (energia)i, Jing (equilíbrio)  Sangue, Fluídos Orgânicos e Shen (mente).  

O Qi é um conceito que representa “energia vital”, “força vital” manifestada através 

do sangue incorporada no organismo. A sua ausência induz a morte (Williams, 

1996). O Jing embora seja um conceito de difícil definição, é algo fundamental para 

a saúde do organismo. A sua ausência significa a susceptibilidade a doenças e 

desordens de vários tipos que no ocidente este conceito pode ser associado ao 

“sistema imunitário” Os Fluidos Orgânicos são responsáveis pela alimentação do 

organismo e o Shen expressa a “mente ou espírito do indivíduo” (Williams, 1996). 

Esta medicina baseada nos princípios de ying/yang e, os cinco elementos pode 

contribuir para a mudança da mentalidade quanto ao trabalho, pois preconiza a 

necessidade de se respeitar biorritmos e os limites biopsquícos. 

O ying e o yang apresentam uma estruturação de oposição que forma uma 

composição inicial dos opostos. No universo tudo pode ser ying ou yang, fazendo 

parte de um movimento cíclico de opostos e interdependentes (Cerqueira, 2004). 

Quando ocorre uma desarmonia ou desequilíbrio no ser humano origina-se o 

estabelecimento da superioridade desequilibrante do ying ou yang, , surgindo as 

patologias. Na china os cinco elementos são conhecidas por “cinco matérias” em 

que baseia na ideia de que tudo é formado pelos movimentos e mudança.  

Para a MTC o corpo/mente são uma unidade e quando saudável encontra-se num 

estado de equilíbrio (Ying/Yang) entre os órgãos internos e tecidos como entre o 

meio ambiente e o corpo humano. Um processo de alternância cíclica, fruto de um 

movimento entre dois estágios opostos e interdependentes (Maciocia, 1996). 

Agentes patogénicos internos, externos e mistos são responsáveis pela falta de 

equilíbrio, sendo a manipulação do Qi a metodologia utilizada para o seu 

tratamento. A MTC apresenta um conjunto de estratégias para manipular o Qi. 

Destas podemos destacar as que o fazem com base no movimento ou exercício, 

tais como o Tai Chi e o Qi Gong. Em nosso entender a metodologia que melhor se 

enquanto no conceito que pretendemos desenvolver é a “Qi Gong”
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Qi Gong  

Como referimos, o Qi Gong é uma metodologia que utiliza a manipulação do Qi 

para alcançar benefícios a nível físico, mental e espiritual. De acordo com Soares 

(2009) consegue tonificar os músculos, melhorar a postura e o equilíbrio; a nível 

fisiológico admitindo-se que seja capaz de equilibrar a pressão arterial, aumentar a 

capacidade respiratória, melhorar a imunidade e diminuir a frequência cardíaca de 

repouso. Ao nível emocional traz benefícios ao nível do controlo de melhoramento 

da ansiedade, a raiva, diminui o risco de depressão, medo, aumento da sensação 

de felicidade, vitalidade e paz. Dentro do Qi Gong existem várias metodologias de 

intervenção e as importantes provêm de 3 escolas: 

A escola terapêutica (Yi Jia): visa o fortalecimento do corpo e da mente, bem como 

o tratamento de doenças e visa a longevidade com qualidade de vida; a escola 

Marcial (Wu Jia): tem como principal objetivo fortalecer o corpo, mente e o 

desenvolvimento de habilidades marciais e a escola Taoista (Tao Jia): pretende o 

desenvolvimento espiritual através do controle da respiração e da visualização. 

Atualmente as principais sequências de Lian Gong em 18 terapias, Yi Qi Gong, Ba 

duan Jin ( oito peças do brocado de Seda), Lo Han Shi Ba Shou ( 18 mãos de 

Buda), DaYan ( Qi Gong do Ganso Selvagem- forma tradicional) Wu Qin Shi ( jogo 

dos cinco animais de Hua Tua- Tradicional) e o Liu Zi Jue ( 6 sons de Cura) 

(Livramento, 2010). 

Lian Gong Shi Ba Fa (Lian Gong em 18 Terapias) 

Decompondo a palavra podemos constatar que Lian significa (exercitar, treinar) e 

Gong traduz o trabalho persistente e prolongado para se atingir um nível elevado 

de habilidade corporal. A terapia também conhecida como Lian Gong Shi Ba Fa é 

uma ginástica terapêutica preventiva para pacientes com problemas músculo-

esqueléticos no pescoço, ombros, na região lombar, nas articulações, nos tendões 

e disfunções dos órgãos internos (Costa et tal, 2005), capaz de atuar sobre lesões 

músculo-esqueléticas relacionadas.  

Dr, Zhuang, enquanto ortopedista do hospital Dong Chang Road de Shangai e com 

uma vasta experiência no tratamento de pacientes com síndromes dolorosas, 
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dedicou-se à pesquisa e a formação organizando uma série de exercícios 

sistematizados com base nas pesquisas de práticas milenares tais como Doa In Tu 

Na Gong (técnica de respiração), o jogo dos cinco animais e os exercícios dos oito 

brocados de seda. Essa pesquisa resultou na prática de Ling Gong em 18 terapias 

procurando simplificar certos movimentos de forma a se uma metodologia de fácil 

aprendizado e podendo ser utilizada como um autotratamento (Livramento, 2010). 

A metodologia foi criada especialmente para a prevenção e tratamento de dores, 

cujos distúrbios têm como elemento comum a obstrução/bloqueio do Qi afetando 

as estruturas e qualidade de vida. Essa obstrução, que pode ser provocada por 

diversos fatores, inclusive a má utilização do corpo em posturas inadequadas, 

sedentarismo e esforços excessivos, produz alterações estruturais como 

contraturas dos tecidos moles, encurtamento dos músculos, que resultam em dores 

e dificuldade de movimentação. (Lee, 1997, p.14). 

É caracterizada por movimentos amplos e abrangentes, uma “movimentação global 

coordenada e harmoniosa” que permite uma actuação gradual sobre a patologia 

localizada possibilitando a libertação os músculos, fáscias, ligamentos e tendões e 

por consequência melhorar amplitude de movimentos e evita traumas e 

desconfortos (Lee, 1997, p.16). 

No estudo efetuado por Lee, (1997) revela que a prática de Lian Gong em 18 

Terapias conseguem equilibrar e restaurar os músculos, obtendo a harmonia entre 

movimento e repouso, equilíbrio e coordenação em pessoas que trabalham em 

posturas fixas ou sentadas por muito tempo. Possibilitar uma redução do índice de 

dor (98,2% de 1,361 casos) no pescoço, nos ombros, na região lombar e nas 

pernas.  

Reflexões sobre a relação entre a prevenção das LMERT e o Lian Gong em 18 

Terapias. 

Criado pelo ortopedista chinês Zhuan Yuen Ming é comporto por 54 exercícios 

divididos em 3 partes de fácil aprendizado e execução. 

A primeira parte tem como função a prevenir e tratar dores do pescoço, ombros, 

das costas superiores, região lombar e membros inferiores; a segunda enfatiza as 
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articulações, os tendões e disfunções dos órgãos internos e a última parte atua nos 

distúrbios das vias respiratórias e cardiovasculares. 

É uma atividade de promoção da saúde na medida em que: melhora a esfera 

individual o desenvolvimento de habilidades pessoais e a sua utilização reverte em 

melhoria da qualidade de vida; propicia a discussão e a construção do conceito de 

saúde, promoção da saúde e o fortalecimento dos indivíduos na esfera coletiva 

(Yamakawa, 2006). Contudo através da filosofia que lhe é inerente, para prevenção 

da LMERT torna-se essencial efetuar mudanças de mentalidade sobre o trabalho, 

sobre o modo de trabalhar e de viver, no sentido de restabelecer a relação 

Homem/Natureza respeitando a fisiologia e os biorritmos dos indivíduos; mudanças 

na gestão do trabalho das condições e da organização do trabalho, que veiculam 

tantos fatores patogénicos externos, quanto favorecem o desequilíbrio de fatores 

internos, como traumatismo e lesões/enfraquecimentos por excesso ou 

inadequação do trabalho (Franco, 2003) 

Assim, a preocupação para os problemas relacionados com o trabalho não podem 

ser apenas resolvidas com o tratamento, pois este por si só não cura os indivíduos, 

é necessário adotar perspectivas terapêuticas de prevenção que fortaleçam os 

indivíduos recuperando a sua capacidade vital e realizar mudanças na estrutura 

patogénica do trabalho contemporâneo 
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Capítulo 3 

 

Efeitos de um programa de Ginástica Laboral com base na 

metodologia de Lian Gong em 18 Terapias- Um estudo 

realizado em trabalhadores administrativos de uma unidade de 

cuidados de saúde. 
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RESUMO 

INTRODUÇÂO: a MTC mais especificamente a metodologia Lian Gong em 18 

terapias tem ganho cada vez mais adeptos tanto no Ocidente como no Oriente. 

Capaz de prevenir a LMERT e melhorar a qualidade de vida do praticante, a 

sua associação à G.L ainda é recente. OBJECTIVOS: verificar a eficácia de um 

programa de ginástica laboral (G.L), com a utilização da metodologia de Lian 

Gong em 18 Terapias em trabalhadores administrativos de uma unidade de 

cuidados de saúde. MATERIAL E MÉTODOS: a amostra foi composta por 19 

trabalhadores (13 mulheres e 6 homens) com idades compreendidas entre os 

20-59 anos. Os trabalhadores foram submetidos a um programa de G.L de 6 

meses com a duração 10 e 15 minutos por sessão e duas sessões por semana 

acompanhadas com correções posturais face a tarefa executada (5 a 10 

minutos antes da sessão). As LMERT foram avaliadas com recurso ao 

Questionário Nórdico de Distúrbios Músculo Esqueléticos e a intensidade da 

dor foi avaliada pela Escala Visual Analógica (EVA) de 10 pontos. A análise do 

estudo foi realizada no software 16.0 utilizando teste estatístico de Wincoxon 

com o nível de significância de 5%. RESULTADOS: Os trabalhadores referiram 

dor nas regiões da parte inferior das costas (PI costas) (63%), ombros (58%), 

pescoço (53%), punhos (42%). Após 6 meses de G.L verificou-se diferenças 

significativas nas regiões do tornozelo (P=0,034), Joelhos (P=0,046), PI costas 

(P=0,009) e punhos (P=0,032). CONCLUSÕES: Há uma elevada prevalência 

de LMERT em profissionais do sector administrativo, sendo a região lombar a 

mais afectada. Apesar da duração ter sido curta (6 meses) e apenas duas 

vezes por semana, este programa de prevenção com base na metodologia de 

lian Gong em 18 terapias e as correcções ergonómicas promoveram uma 

redução significativa do nível de dor/desconforto em 4 regiões do corpo.
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: the traditional chinese medicine, more specifically the Lian 

Gong in 18 therapies have gained more fans in both West and East. Able to 

prevent WMSD and improve the quality of life , the association with gym labour 

is recent.PURPOSES: Investigate the efficiency of a gym labour program (G.L.) 

with the use of the Lian Gong methodology in 18 Therapies on white-collar 

workers of a health care unit. MATERIAL AND METHODOLOGY: The sample 

consists of 19 workers (13 women and 6 men) with ages between 20 and 59 

years old.  They were subjected to a 6 month program of Gym labour, 2 

sessions by week, on wich each session lasted 10 to 15 minutes and 

accompanied with specific corrections concerning each task (5 to 10 minutes 

before the session). The WMSD were assessed using the Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) and the pain intensity was assessed the 

Visual analogue scale (VAS) of 10 points. The analysis of this study was 

conducted on the SPSS 16.0 using the Wincoxon statistic test with a 5% level of 

significance. RESULTS: The workers mentioned pain on the lower back region  

(63%), on the shoulders (58%), neck region (53%) and wrists (42%). After the 

six month program some significant diferences were aknowledged on the 

ankles (P=0,034), knees (P=0,046), Lower back (P=0,009) and on the wrists 

(P=0,032). CONCLUSION: There's a high rate of prevalence of WMSD on 

white-collar workers, being the lower back region the most affected area. 

Despite the short duration and the fact that it was applied 2 times a week, this 

prevention program based on the Lian Gong methodology in 18 Therapies and 

ergonomichal corrections promote a significant reduction on the pain/discomfort 

on 4 body regions. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, verifica-se um crescimento no número de empresas que investem 

em programas voltados para á saúde do trabalhador adotando a perspectiva de 

que, além de um empregado saudável, terão um funcionário mais produtivo. 

Tal investimento acaba traduzindo-se em benefícios para a empresa e para o 

empregado (Hunnicutt, 2001). Todavia, uns dos fatores que contribui para a 

diminuição da produtividade dos colaboradores, afectando também a sua vida 

no quotidiano, são as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho 

(LMERT). Existem várias estratégicas para a sua prevenção, uma das que 

parece ter mais potencialidade é o exercício físico em ambiente laboral mais 

conhecido por Ginástica Laboral. É possível utilizar diferentes tipos de 

abordagem que vão dos exercícios de alongamentos, aos de reforço, passando 

pelos exercícios de equilíbrio e de coordenação. 

 A Medicina Ocidental (MO), e a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), encaram 

as patologias músculo-esqueléticas de forma diversa. Na MO, os processos 

fisiopatológicos que conduzem às LMERT estão relacionados com o uso 

excessivo das estruturas neuromusculares que induz diferentes tipos de 

processos inflamatórios dos músculos, fáscias, tendões e ligamentos. Tais 

processos provocam um desequilíbrio fisiológico que resultam em micro lesões 

temporárias ou permanentes (Kisner; Colby, 1998, P.58-59). Essas micro 

lesões, levam posteriormente a uma redução da flexibilidade, da capacidade de 

contração muscular e culminam com a perda da função motora 

(Livramento,2010). Por sua vez, a MTC explica essa fisiopatologia como um 

bloqueio ou obstrução de meridianos causados por gestos repetitivos, 

sobrecargas de trabalho, longas jornadas de trabalho e por outro tipo de 

agentes como vento, frio, calor (Livramento, 2010). 

Uma das grandes diferenças entrem as duas Medicinas é a abordagem da 

patologia. No ponto de vista da medicina ocidental a doença é a fonte principal 

para o mal funcionamento do mecanismo biológico, ou seja, centra a sua 

atenção na “peça quebrada” e utiliza medicamentos para a compensar; 

enquanto a MTC toma em consideração a origem da doença e as influências 

que perturbam o equilíbrio do sistema de energia (Qi). Neste caso, o 
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tratamento faz-se pela manipulação do Qi (Williams, 1996). Tendo em 

consideração que a MTC tem uma abordagem holística, pretendemos utilizar 

esta metodologia como forma de intervenção em G.L Após várias leituras das 

diferentes metodologias associadas ao movimento da MTC entendemos que o 

método designado de Lian Gong em 18 Terapias é o mais adequado. As 

características que lhe são inerentes possibilitam o alívio da obstrução de 

movimento nas articulações, melhora a circulação sanguínea e o metabolismo 

da área afectada (Ming, 2001), tornando-se numa metodologia eficaz na 

prevenção eficaz na prevenção e tratamento da LMERT 

Este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência das LMERT no sector 

administrativo de uma unidade de cuidados de saúde e verificar o efeito da G.L 

em relação a percepção do índice de dor e desconforto nos últimos 12 meses 

por pessoa e por região do corpo.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra é constituída por 19 funcionários, sendo 68% da população do sexo 

feminino (n=13) e 31,58% do sexo masculino (n=6). As idades são 

compreendidas entre os 20 e 59 anos, contando na sua maioria na faixa etária 

dos 30-39 anos (36,84%). A população do serviço não é adepta de exercício 

físico, sendo a sua abstinência de 57,89% (n=11). 

Quadro 2: Dados demográficos gerais e de atividade física 

 Variáveis  N % 

Sexo 
Feminino 13 68,42% 

Masculino 6 31,58% 

Idades  

20-29 4 21,05% 

30-39 7 36,84% 

40-49 3 15,79% 

50-59 5 26,32% 

Estudo 
Académico  

Básico 2 10,53% 

Secundário 10 52,63% 

Licenciatura 6 31,58% 

Tecnológico 1 5,26% 

Atividade 
física 

Não pratica 11 57,89% 

Prática não regular 2 10,53% 

Pratica regular (2-3 x) 6 31,58% 
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A intervenção em G.L foi realizada com base na metodologia de Lian Gong em 

18 Terapias. O programa teve a duração de 6 meses, foi aplicado 3 vezes por 

semana e cada sessão durava entre 10 e 15 minutos. Antes da sessão 

propriamente dita, a intervenção era mais directa junto dos funcionários através 

da instrução e correcção das posturas face ao trabalho realizado (duração de 

5-10 minutos) 

Lian Gong em 18 terapias é composta por uma sequência de movimentos 

lentos, contínuos e equilibrados, possibilitando a cada indivíduo, mesmo 

lesionado, a execução dos mesmos de uma forma segura. Os exercícios 

básicos contam com um conjunto de contracções e alongamentos musculares 

sendo a respiração feita de forma natural (Ming, 2001). Foram utilizadas 

sequências de movimentos que de acordo com Ming (2001) solicitam os 

membros superiores (M.S), pescoço e ombros (1ª parte – 1série); parte 

posterior do tronco como as costas e região lombar (1ª parte – 2ª série); e 

membros inferiores (M.I), glúteos e pés. Na segunda parte os movimentos 

pretendiam solicitar as diferentes articulações (1ª série), e fortalecer os tendões 

(2º série). 

Para avaliar o índice de dor e desconforto utilizou-se o Questionário Nórdico 

Músculo-Esquelético (QNM) (Kourinka, 1995).  

As avaliações e reavaliações do índice de dor foram feitas individualmente, 

através da escala visual analógica de dor EVA (Briganó, 2005). A EVA foi 

validade como método de mensuração (quantitativa) de dor, uma vez que pode 

detectar pequenas diferenças na intensidade quando comparada com outras 

escalas. Consiste num método de fácil utilização. É pedido ao trabalhador que 

efetue um traço vertical numa linha de 10 cm, onde a marca da esquerda 

representa ausência de dor e a marca da direita apresenta a pior dor 

suportável, que melhor identificasse a sua dor. A intensidade da dor foi 

analisada tomando-se como referência os intervalos de valores: 0 a 3,9 cm dor 

leve, 4,0 a 7,9cm dor moderada e de 8.0 A 10,0 cm dor intensa (Schuman, 

2003
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Atividade Física 

Relativamente a este tópico, constatamos 57,89% (N=11) não realizam qualquer 

tipo de atividade física. De acordo com Martins (2004) o incentivo à sua prática 

poderá ser uma óptima medida para prevenir as LMERT, sendo sedentarismo 

um fator de risco para o aparecimento desse tipo de lesões. 

Problema de dor/desconforto nos últimos 12 meses 

As principais áreas afetadas não foram surpreendentes face as características 

do trabalho: longas horas na posição sentada e utilização do computador. 

Quadro 3: Presença de dor/desconforto nos últimos 12 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre os participantes que referiam dor, as regiões mais evocadas: PI Costas, 

com 63%, ombros com 58%, zona do pescoço com 53% e punhos com 42% 

(Quadro 3). 

Região Afetada 
Sim Não 

N % N % 

Pescoço (P) 10 53% 9 47% 

Ombros (O) 11 58% 8 42% 

PS costas (PS C) 7 37% 11 63% 

Cotovelo (CT) 2 11% 16 89% 

Punhos (PUN) 8 42% 11 58% 

PI costas (PI C) 12 63% 7 37% 

Anca e Coxas (AC) 6 32% 13 68% 

Joelhos (J) 6 32% 13 68% 

Tornozelo (T) 3 16% 16% 84% 
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A região anatómica que apresentou maior prevalência de sintomatologia, como 

já esperávamos foi a PI costas (região lombar) devido à postura adotada durante 

o trabalho. Os problemas da região lombar advindos de posturas sentadas são 

justificados pelo fato da compressão dos discos intervertebrais ser maior na 

posição sentada que na posição de pé. Para além disso, a imobilidade postural 

constitui um factor de risco para a nutrição do disco intervertebral que é 

dependente de movimento e da variação da postura (Brasil, 2001) 

No quadro 4 são apresentados alguns estudos onde se encontram prevalências 

idênticas às por nós obtidas. 

Quadro 4. Prevalência de dor/desconforto por região anatómica 

 

Na leitura do quadro 4, pode-se confirmar que a zona lombar é a mais crítica. 

Em Portugal escasseiam os dados sobre a prevalência das LMERT devido à 

falta de referenciação e a utilização de um sistema único de registo das doenças 

músculo esqueléticas profissionais. Miranda (2006) com o objetivo de conhecer 

a prevalência das LMERT ao nível nacional, constatou em seu estudo, que a 

lesão mais prevalente foi a lombalgia (2,27%, 38,4% das LMERT), cervicalgias 

(1,13%, 19,2% das LMERT) e dorsalgias (0,82%, 13,9 das LMERT). 

Barro (2001), verificou uma correlação elevada entre atividades laborais 

executadas sentadas e a existência de lombalgia, ao constatar a prevalência de 

dor lombar crónica em 95,2% dos funcionários, sendo maior nos funcionários 

com idades superiores a 40 anos, sedentários e os que trabalham há mais 

tempo na instituição. Fatores que podem vir a ser a realidade dos nossos

Autor Regiões mais afetadas (%) 

Myung Hwan Yun , Eoh (2001) 
 

38,3%lombar, 38,0% pescoço, 31,2%parte 
superior das costas 

Doracilde,S (SD) 
 

22% lombar; 18% nos punhos, 18% nos 
membros inferiores 

Silva, M (1998) 
55% coluna vertebral (cervical torácica e 
lombar), 14% ombros,  12%cotovelos 

Estudo actual 63% PI costas; 58% ombros, 53% pescoço 
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 funcionários bem como se tivermos em consideração de que a lombalgia é a 

causa mais frequente de diminuição da capacidade no trabalho, de forma 

temporário e/ou permanente (Mendes, 2004) 

 

Impedimento das funções no trabalho nos últimos 12 meses 

Seguidamente procuramos perceber se o quadro de dor/desconforto estava, ou 

não, associado a um impedimento das funções. Os resultados podem ser 

observados no quadro 5. 

Quadro 5: Relação entre a LMERT e o impedimento no trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram mencionados pelos funcionários, 8 regiões do corpo com sintomatologia 

de dor, que afetavam o rendimento no seu trabalho, sendo os joelhos a única 

zona não referida. (Quadro 5).  

 

 

Região 

Afetada 

Sim Não 

N % N % 

Pescoço 1 5,26% 18 94,74% 

Ombros 1 5,26% 18 94,74% 

PS costas 1 5,26% 18 94,74% 

Cotovelo 1 5,26% 18 94,74% 

Punhos 1 5,26% 18 94,74% 

PI costas 1 5,26% 18 94,74% 

Anca e Coxas 1 5,26% 18 94,74% 

Joelhos 0 0,00% 19 100% 

Tornozelo 1 5,26% 18 94,74% 
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Índice de dor antes e depois da G.L 

No nosso estudo tentamos perceber em relação a sensação de dor/desconforto 

o efeito da G.L tanto individualmente (cada trabalhador), como por região 

afetada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sensação de dor/desconforto referentes à EVA, antes e depois do 

programa de exercício- Análise por colaborador. 

Em média verificou-se que uma redução no nível de dor em 63,16% (N=11) da 

amostra; 21,0% (N=5) não apresentou qualquer alteração e em 15,79% (N=3) 

verificou-se um aumento do nível de dor (N=3). É de referenciar que os 

trabalhadores 4,14,17 no final apresentaram ausência de dor. 

De acordo com os valores de referência para o nível da dor, podemos verificar 

que inicialmente 89,47% (N=17) da amostra encontravam-se com o nível dor 

leve e 10,53% (N=2) com nível moderado. Após a sessão (6 meses) verificou-se 

uma redução do nível de dor, tendo o nível leve atingido a totalidade do número 

de funcionários (100%; N=19). 

Quadro 6: Sensação de dor/desconforto referentes à EVA, antes e depois do 

programa de exercício- Análise por região afeta
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Media P O 
PS 

Costas 
CT PUN 

PI 

Costas 
AC J T 

Media 

Geral 

Antes 
2,63 

 
2,78 1,49 0,92 2,17 3,46 1,37 1,74 0,75 1,92 

Depois 
1,95 1,68 1,46 0,86 0,94 1,88 0,51 0,72 0,29 1,14 

p 
0,193 0,055 0,477 0,459 0,032 0,009 0,119 0,046 0,034 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Sensação de dor/desconforto referentes à EVA, antes e depois do 

programa de exercício- Análise por região afetada. 

 

Pela Leitura do gráfico 6, podemos constatar que o programa de exercício físico 

promoveu uma redução significativa na sensação de dor nas regiões do punho 

(P=0,032), PI das costas (P=0,009), joelhos (P=0.046) e tornozelos (P=0.034). 

Atualmente é escassa a literatura científica sobre os assuntos Lian Gong em 18 

terapias associado à G.L, contudo o estudo realizado por Bettarello (2006) 

ajuda-nos a ter uma perspectiva mais abrangente sobre o assunto. O seu 

objetivo era avaliar a qualidade de vida de funcionários do Setor de Editoração 

do Centro Universitário Clarentiano de Batatais antes e depois da aplicação de 

um programa de G.L. Utilizou como metodologia da G.L a prática de Lian Gong 

em 18 terapias no qual registou benefícios no domínio da dor (P=0,017), 

aspectos sociais (P=0,043), limitações por aspectos emocionais (P=0,020) e 

saúde mental (P=0,038). 
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CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência das LMERT no sector 

administrativo de uma unidade de cuidados de saúde e verificar o efeito da G.L 

em relação a percepção da sensação subjetiva de dor e desconforto nos 

últimos 12 meses por colaborador e por região do corpo. 

As principais regiões afetadas mencionadas pelos trabalhadores foram a PI das 

costas (63%), os ombros (58%), o pescoço (53%) e punhos (42%). 

Após 6 meses de sessão de G.L, através da análise por colaborador, 

constatamos uma redução em 63,1% (N=11) do índice de dor/desconforto; 

21,0% (N=5) não apresentaram qualquer alteração e 15,79% (N=3) 

apresentam um aumento.  

Em relação às regiões do corpo, a metodologia de Lian Gong em 18 terapias 

mostrou-se eficaz na redução do índice de dor no punho (P=0,032), PI costas 

(P=0,009), Joelhos (P=0,046) e Tornozelos (P=0,034). 
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CONCLUSÕES FINAIS  

Ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidos alguns trabalhos para a 

prevenção da LMERT, porém poucos abordam diferentes metodologias 

aplicadas na G.L. 

Foi possível verificar que a MTC, em particular a prática de Lian Gong em 18 

terapias, através das particularidades que lhe é inerente tanto em exercício 

como em filosofia, é capaz de contribuir para a prevenção da LMERT, tanto a 

nível de dor como na qualidade de vida em geral. 

Com este estudo espera-se contribuir com uma nova perspectiva face a 

prevenção da LMERT, podendo incitar novas pesquisas, de novos métodos 

passíveis de serem aplicados no ambiente de trabalho. 


