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Perguntaram a Dalai Lama... “O que mais 

te surpreende na humanidade?... Ele 

respondeu...” Os homens... Porque perdem 

a saúde para juntar dinheiro, depois perdem 

dinheiro para recuperar a saúde... Vivem 

como se nunca fossem morrer... E morrem 

como se nunca tivessem vivido. 

 

 

(GUIMARÃES, 2008) 
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RESUMO 

Monografia de Especialização 

Curso de Especialização em Reabilitação Físico-Motora 

Universidade Federal de Santa Maria 

EFEITOS DA APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA 

LABORAL EM TRABALHADORES DE UMA EMPRESA DE 

BENEFICIAMENTO DE ARROZ 

AUTOR: GILSON INACIO DE MOURA ARREAL 

ORIENTADOR: JADIR CAMARGO LEMOS 

 

O presente estudo consiste na aplicação de um programa de ginástica 

laboral, composto por 30 sessões de exercícios de alongamento e 

flexionamento, com duração de 15 minutos, em trabalhadores de uma empresa 

de beneficiamento de arroz, para avaliar a influência na intensidade da dor 

referida por estes trabalhadores e se estes se mostrariam satisfeitos com o 

programa, bem como se a realização da atividade influenciaria no seu estilo de 

vida e bem estar. Para avaliar os efeitos do programa na dor aplicou-se um 

questionário de localização e intensidade da dor antes e após a realização das 

30 sessões e, posteriormente, realizou-se a comparação entre os dados 

obtidos através do de um programa estatístico. Para avaliação da satisfação e 

influência do programa no estilo de vida aplicou-se um questionário com 

questões fechadas ao final do programa.  Obteve-se como resultado, após 

interpretação e análise dos dados, uma diminuição significativa da dor após a 

aplicação da ginástica laboral e os trabalhadores se mostraram satisfeitos com 

o trabalho desenvolvido relatando este ter influenciado seu estilo de vida e 

melhorando seu bem estar. Diante dos resultados apresentados conclui-se que 

a aplicação de um programa de ginástica laboral, ainda que por um período de 

tempo curto e com este número de sessões interfere diminuindo o a 

intensidade do quadro álgico em trabalhadores. 

Palavras-chave: DORT, Ginastica laboral, saúde do trabalhador. 

 

Santa Maria, 13 de Novembro de 2014. 
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ABSTRACT 

Monograph Specialization 

Postgraduate Course in Physical Rehabilitation Motor 

Federal University of Santa Maria 

 

EFFECTS OF A PROGRAM OF GYMNASTICS WORKERS IN 

RICE MILLING COMPANY 

 

 

AUTHOR: Gilson Inacio de Moura Arreal 

SUPERVISOR: Jadir Camargo Lemos 

 

This study is the application of a labor gymnastics program, consisting of 

30 stretching exercises sessions and bending with 15 minutes duration, in 

workers at a rice processing company, to evaluate the influence on the intensity 

of pain reported by these workers and these would prove satisfied with the 

program and the realization of influence activity in your lifestyle and wellness. 

To assess the effects of the program on pain was applied a questionnaire of 

location and intensity of pain before and after completion of 30 sessions and 

then there was the comparison of the data obtained through a statistical 

program. To evaluate the satisfaction and influence of the program on lifestyle 

was applied a questionnaire closed at the end of the program. Was obtained as 

a result, after interpreting and analyzing the data, a significant decrease in pain 

after the application of gymnastics and workers were satisfied with the work of 

reporting this have influenced your lifestyle and improving their welfare. Front 

the results presented it is concluded that the application of a labor gymnastics 

program, even for a short period of time and with this sessions acts decreasing 

the the intensity of pain symptoms in workers. 

 

 Keywords: DORT, Gymnastics labor, worker health 

 

 

Santa Maria, November, 2014. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é fundamental na vida do homem, pois, além de ser uma 

fonte de renda, o profissional tende a sentir-se útil, produtivo e valorizado, 

passando a contar com uma possível auto-realização (MACIEL, FERNANDES, 

MEDEIROS, 2006). Entretanto, a saúde e a segurança dos trabalhadores, 

muitas vezes, ficam em segundo plano pela falta de legislação, equipamentos 

de segurança e principalmente pela falta de prevenções de acidentes e 

doenças ocupacionais (BATIZ, NUNES e LICEA, 2013). 

Atualmente, devido ao desenvolvimento tecnológico, diversas empresas 

tem otimizado sua produtividade. No entanto, esse desenvolvimento pode ter 

sido um dos fatores principais para o surgimento de patologias relacionadas ao 

trabalho. Ambientes de trabalho não adaptados para a realização das devidas 

tarefas somada a cargas horárias excessivas pode vir a causar problemas à 

saúde e redução do desempenho no trabalho (LOPES, DOMINGOS, PERRELI, 

2006; GALINSKY et. al., 2007). 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) 

perderam, com o passar dos anos, caráter de atingir poucas categorias, para 

se tornar comum a todas. Manifestam-se com tal frequência que se tornaram 

um problema de saúde pública e do trabalho em todos os países 

industrializados após a década de 50 (OLIVEIRA, 2007). 

Vários fatores de risco podem estar associados para o desenvolvimento 

dos problemas osteomusculares, os relatados pela literatura são a realização 

de atividades repetitivas, posturas inadequadas, altas demandas de trabalho, 

mobiliário inadequado e falta de condicionamento para executar o trabalho 

(PRZYSIEZNY, 2007). 

O registro de distúrbios osteomusculares tem sido cada vez mais 

frequente entre a população trabalhadora no Brasil. Estes distúrbios ocorrem 

gradualmente, geralmente evoluem para uma fase crônica, com aumento de 

dor e perda da função (PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002).  Esses 

distúrbios caracterizam-se pelo aparecimento de sintomas como, algias, 
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parestesias, sensações de peso e fadiga, geralmente ocasionados por traumas 

acumulativos (ALCÂNTARA, et al., 2011). 

A sensação de dor é fundamental para a sobrevivência humana. É o 

primeiro indicador de qualquer lesão tecidual. Qualquer estímulo que causa 

lesão ou ferimento produz a sensação de dor (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2011). 

A dor musculoesquelética é a mais prevalente na população mundial, atingindo 

todas as faixas etárias. A incidência de dor crônica tem aumentando muito nos 

últimos anos, em função da modificação dos hábitos de vida e no meio 

ambiente, além de inúmeras outras razões como aumento do estresse e 

aumento das cobranças do mundo corporativo. Estará presente na vida de 

todos os adultos em algum momento ao longo de sua vida, seja em um único 

episódio ou de maneira recorrente (MINSON; MENTZ-ROSANO, 2011). 

A ginástica laboral pode ser definida como um conjunto de exercícios de 

relaxamento, alongamento e fortalecimento muscular, aplicada em 

departamentos ou setores de empresa com o objetivo de prevenir a chamada 

“lesões por esforços repetitivos (LER)” e DORT (OLIVEIRA, 2007). Tem como 

objetivos: promover a saúde, corrigir os vícios posturais, diminuir o 

absenteísmo e a procura ambulatorial, melhorar a condição física geral, 

aumentar o ânimo e disposição para o trabalho, promover o condicionamento 

orgânico geral, promover a consciência corporal, melhorar o relacionamento 

interpessoal, prevenir a fadiga muscular, etc. 

 Este estudo teve por objetivo verificar a influência da aplicação de um 

programa de ginástica laboral sobre a dor referida por trabalhadores, bem 

como avaliar também o nível e satisfação desses trabalhadores com a 

realização do programa. 

 A justificativa para realizar tal estudo se baseia na busca de uma 

alternativa para combater a dor advinda dos distúrbios causados pelo trabalhar 

de forma inadequada, prejudicando a saúde dos trabalhadores. 

 Os resultados obtidos, expostos em forma de artigo cientifico, serão 

publicados na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). 
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RESUMO 

 

 Este estudo teve por objetivo verificar os efeitos da aplicação de um programa de 

ginástica laboral (GL) em trabalhadores de uma empresa de beneficiamento de arroz no 

que se refere a intensidade da dor  referida por tais trabalhadores. Participaram do 

estudo 22 trabalhadores. Avaliou-se também o grau de satisfação dos trabalhadores com 

o programa e a influência do mesmo em seus estilos de vida e bem estar. O programa de 

GL foi composto por 30 trinta sessões realizadas em um período de três meses, entre 

julho e setembro de 2014. A dor referida pelos trabalhadores foi mensurada através de 

questionário específico antes e após a realização das sessões de GL a fim de se 

comparar seus valores. A satisfação e a influencia do programa foi avaliado ao final do 

programa de GL fazendo-se uso de questionário composto por questões fechadas. A dor 

pré GL teve como média 4,33 (±2,35) na escala EVA e os valores após as 30 sessões foi 

de 3,44 (±2,44), mostrando assim uma redução estatisticamente significativa. No que se 

refere à satisfação grande maioria dos funcionários se mostrou satisfeito com o trabalho 

desenvolvido e relatou que o mesmo interferiu positivamente no seu dia-a-dia. Diante 

dos resultados apresentados conclui-se que a aplicação de um programa de ginástica 

laboral, ainda que por um período de tempo curto e com este número de sessões 

interfere diminuindo a intensidade do quadro álgico em trabalhadores. 

 

Palavras chaves: DORT, Ginastica laboral, saúde do trabalhador. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to assess the effects of implementing a program of gymnastics (GL) 

workers in a rice milling company regarding the intensity of pain reported by these 

workers. The study included 22 workers. We also evaluated the degree of worker 

satisfaction with the program and the influence thereof on their lifestyles and wellness. 

The GL program consisted of thirty 30 sessions over a period of three months between 

July and September 2014. The pain reported by workers was measured by a specific 

questionnaire before and after the sessions of GL in order to compare their valuesThe 

satisfaction and the influence of the program was evaluated after the GL program by 

making use of a questionnaire with closed questions. The pevious GL pain was in 

average 4.33 (± 2.35) and on the VAS scale values after 30 sessions was 3.44 (± 2.44), 

thus showing a statistically significant reduction. With regard to satisfaction most 

employees expressed satisfaction with the work, and reported the same positive 

influence in their day-to-day. Faced with such results presented it is concluded that the 

implementation of a program of gymnastics, even for a short period of time and with 

not as many sessions interfere decreasing the intensity of pain symptoms in workers. 

 

Key words: DORT, Gymnastics labor, worker health 
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Introdução 

 

 
O Trabalho 

 

O conceito etimológico da palavra trabalho tem suas origens no vocábulo latim 

“tripalium”, que consistia em um cavalete de três paus, usado para ferrar cavalos, e 

também como instrumento de tortura sobre os escravos (MORAES FILHO; MORAES, 

2000). 

O trabalho não pode ser considerado instrumento de castigo ou mesmo uma 

mercadoria desvinculada dos demais fatores valorativos próprios da pessoa, mas deve 

sempre ser concebido como o meio através do qual o homem se utiliza para criar, 

construire modificar o mundo em que vive, fugindo-se da imagem da pessoa como 

simples peça descartável ou substituível do sistema de produção de bens e serviços 

(OLIVEIRA 1998). 

Ao longo do tempo, o mundo do trabalho sofreu profundas mudanças 

decorrentes da transição de uma economia baseada na comercialização de produtos 

manufaturados à industrialização (ANTUNES, 2012). Além disso, à competitividade no 

mercado de trabalho soma-se o medo do desemprego, induzindo as pessoas a se 

submeterem às condições de trabalho desumanas: baixos salários, ambientes insalubres, 

ruídos e calor excessivos, acúmulo de funções, jornadas de trabalho que excedem a 

carga horária suportável, regime em turnos alternantes, e muitas vezes, ainda enfrentam 

a falta de equipamento de proteção individual (EPIs), o que contribui significativamente 

para mudança no perfil epidemiológico do adoecimento dos trabalhadores (BRAGA; 

CARVALHO; BINDER, 2010). 

Pessoa, Cárdia e Santos (2010) relatam que estas mudanças e atualizações 

exigidas aos trabalhadores ocorrem em um ritmo muito elevado, geralmente maior que a 

própria capacidade humana pode suportar. Estes fatores, somado às extensas jornadas 

de trabalho, têm causado desconfortos musculares, afetando o bem-estar dos 

trabalhadores. 

Os trabalhadores de diversos ramos laborais de nossa sociedade podem ser 

considerados como um grupo suscetível para os riscos devido à natureza de suas 

atividades, relacionadas às exigências intensas de suas unidades de trabalho com 

diferentes graus de sobrecarga física. Entre os fatores de riscos posturais envolvidos na 

gênese da dor ocupacional está o trabalho em posições desconfortáveis, como a 

manutenção de posturas estáticas por longos períodos de tempo e a realização frequente 

de flexão, extensão e rotação de tronco (COSTA, 2004). 

 

 

DORT/LER 

 

 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são um dos 

principais problemas de saúde ocupacional enfrentado por trabalhadores e empresas. A 

denominação DORT é definida como afecções que podem acometer tendões, sinóvias, 

músculos, nervos, fáscias, ligamentos, isolada ou associadamente, com ou sem 

degeneração de tecidos, atingindo, os membros superiores, região escapular, pescoço e 
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coluna vertebral e são ocasionadas pela utilização biomecanicamente incorreta dos 

mesmos que resultam em dor, fadiga, fraqueza, queda do desempenho no trabalho e 

,conforme o caso, pode evoluir para uma síndrome dolorosa crônica, agravada por todos 

os fatores psíquicos capazes de reduzir o limiar de sensibilidade dolorosa do indivíduo 

(ORSELLI, 2001). 

Para Barreira, (2000), os fatores de risco associados aos DORT incluem 

repetição de movimento, vibração, força incompatível com a necessidade da tarefa, 

posturas incorretas, ergonomia inadequada e solicitações cumulativas do aparelho 

locomotor, entre outros. 

Estes malefícios provenientes da atividade laboral resultam no afastamento de 

grande percentual de trabalhadores de suas atividades, sendo a principal causa de 

indenizações de auxílio doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez 

(PASTRE et al. 2007).  

Estudo dirigido por Picoloto e Silveira (2008) com objetivo de avaliar a 

prevalência de sintomas osteomusculares a de fatores associados em trabalhadores de 

uma indústria metalúrgica demonstra que 75,2% de um total de 268 avaliados sentem 

algum tipo de dor e 38,5% tiveram de se afastar em decorrência dessas dores. Onera-se 

assim o trabalhador, a empresa e o Estado/União.  

 

 

Ginástica Laboral 

 

 

A prevenção das lesões causadas pelo trabalho é uma área em ascensão e de 

interesse dos profissionais da saúde, empresários e trabalhadores (MONSEY et al., 

2003).  

No Brasil, uma das formas mais utilizadas de intervenção no trabalho, com 

intuito de prevenção de doenças e promoção da saúde, é a ginástica laboral que é 

apresentada como um programa de atividades físicas sistematizadas aplicadas no 

ambiente de trabalho que se propõe dentre outros objetivos a minimizar a incidência e a 

prevalência de dor e fadiga (MARTINS, 2001; MARTINS; BARRETO, 2007; 

MENDES; LEITE, 2004). 

Surgida na Polônia em 1925 e após ser difundida por Holanda e Rússia, somente 

na década de 30 surgiram no Brasil algumas iniciativas para oferecer lazer e esporte aos 

trabalhadores (LIMA, 2003). Já a ginástica laboral teve o seu inicio em 1969 no Rio de 

Janeiro, trazida por executivos Nipônicos dos Estaleiros Ishikavajima (MENDES; 

LEITE, 2004). 

A GL é uma prática desenvolvida dentro da empresa que consiste em exercícios 

específicos realizados no próprio local de trabalho. Segundo Zilli (2002) a GL pode ser 

classificada de acordo com seu horário de aplicação: 

Preparatória ou de Aquecimento: realizada no início da jornada de trabalho. Ela 

ativa fisiologicamente o organismo, prepara para o trabalho físico e melhora o nível de 

concentração e disposição. Tem a duração aproximada de 10 a 12 minutos. Inclui 

exercícios de coordenação, equilíbrio, concentração, flexibilidade e resistência 

muscular. 

Compensatória: com duração de 5 a 10 minutos durante a jornada de trabalho, 

sua principal finalidade é compensar todo e qualquer tipo de tensão muscular adquirido 
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pelo uso excessivo ou inadequado das estruturas musculo-ligamentares. São sugeridos 

exercícios de alongamento e flexibilidade, respiratórios e posturais. 

Relaxamento: realizada no final da jornada de trabalho durante 10 ou 12 

minutos, tem como objetivo a redução do estresse, alívio das tensões, redução dos 

índices de desavenças no trabalho e em casa, com consequente melhora da função 

social. São realizadas automassagens, exercícios respiratórios, exercícios de 

alongamento e flexibilidade e meditação. 

No estudo realizado por Monsey et al. (2003) além de realizar exercícios físicos, 

os trabalhadores eram instruídos sobre a importância de realizar alongamentos no local 

de trabalho. De acordo com Mendes e Leite (2004) o alongamento é um dos principais 

exercícios da GL, mas não pode ser o único.  

De acordo com Weineck (1999) a suscetibilidade à lesões de músculos e tendões 

diminui quando a musculatura é exigida até seus limites funcionais, como é o caso nos 

exercícios de alongamento. Já, segundo Maciel et. al. (2005) a flexibilidade deve ser um 

dos pontos de maior ênfase na ginástica, pois uma pessoa com maior elasticidade terá 

uma harmonia melhor do corpo. 

As séries de ginástica laboral podem ser formadas com exercícios de 

alongamento e flexionamento. Para Dantas (2005), a aplicação do alongamento não 

apresenta risco de provocar lesões, por isso deve ser realizado previamente ao 

flexionamento. A prática do alongamento serve apenas como manutenção, não 

apresentando nenhum tipo de ganho articular, mostrando a importância da sua 

combinação com o trabalho de flexionamento, pois, este último, estimula as articulações 

a procurarem adaptações que as permitam alcançar arcos articulares mais amplos que os 

originais, provocando um aumento da mobilidade articular.  

O aumento de mobilidade articular irá ajudar a diminuir o risco de lesão nas 

regiões de maior stress, uma vez que posturas habituais e o fatigante trabalho cotidiano, 

dentro de amplitudes limitadas de movimento, levam a um encurtamento adaptativo dos 

músculos (HOLDERBAUM, CANDOTTI, PRESSI, 2002). 

Parte-se estão do princípio que o sujeito homem está interligado ao trabalho na 

busca de sua finalidade social e que o modo de trabalho atual se mostra como gerador 

de desconfortos e até mesmo patologias. Tendo-se que a ginástica laboral tem por 

objetivo minimizar estes desconfortos e prevenir futuros, mostra-se a importância de 

verificar a influência de um programa de ginástica laboral na saúde dos trabalhadores 

uma vez que um resultado positivo significaria em um quadro de bem estar do homem 

para consigo mesmo, com seu trabalho e com a saciedade como um todo, expressando 

de forma saudável seu papel social e sua função no contexto atual. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da aplicação de um programa de 

ginástica laboral no quadro álgico de trabalhadores, bem como, a satisfação dos mesmos 

com a realização do citado programa. 

 

 

Metodologia 

 

 

Todas as etapas e procedimentos descritos e utilizados neste estudo foram 

devidamente aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) de acordo com parecer nº 685.415. 
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População e amostra 

 

 

Foram convidados a participar das atividades da pesquisa todos os funcionários 

de uma empresa de beneficiamento de arroz do município de Agudo - RS, perfazendo 

um total de 116 funcionários. Aos interessados em participar foi oferecida uma 

explanação inicial onde foi exposto sobre os objetivos do presente estudo e demais 

detalhes do projeto. Demonstraram interesse para participar do estudo 42 (quarenta e 

dois) funcionários que assinaram o TCLE - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram excluídos do estudo, de acordo com os critérios de exclusão 20 

(vinte) funcionários por apresentarem mais de 10% de faltas, ou seja, 3 (três) ausências, 

restando ao final 22 (vinte e dois) funcionários que participaram efetivamente das 

atividades sendo 100% deles do sexo masculino com média de idade de 33,6 ( ± 7,9)  

anos. Os funcionários participantes da pesquisa integravam os setores de 

carga/descarga, beneficiamento e empacotamento de arroz. 

 

 

Questionários e momentos de avalição 

 

 

Para avaliar as regiões com maior prevalência de dor, bem como a intensidade 

desta dor foi utilizado um questionário adaptado a partir de Pereira, (2005) ao qual foi 

adicionada a escala visual analógica de dor(EVA). Neste questionário, que consistia em 

um mapa corporal em vista posterior onde eram indicados diversos segmentos 

corporais, o participante deveria marcar a região que sentia dor e, fazendo uso da citada 

escala EVA, determinar a intensidade desta dor e também referir se esta dor era sentida 

frequentemente ou ocasionalmente. Foi considerada frequente uma dor sentida, pelo 

menos, uma vez por semana e ocasional pelo menos uma vez a cada 15 dias. Este 

questionário foi aplicado antes do inicio das atividades e também, ao final das 30 

sessões de Ginástica laboral (GL), sendo que ao final das atividades se questionou 

somente intensidade e localização da dor. No que se refere à Avaliação do nível de 

satisfação, fez-se uso de um questionário de avaliação adaptado a partir de Martins, 

(2005), sendo este questionário aplicado somente ao final das atividades e era 

constituído por questões fechadas de múltipla escolha. 

 

 

Intervenção – Sessões de Ginástica Laboral 

 

 

As sessões foram realizadas três vezes por semana, nas segundas, quartas e 

sextas-feiras, com duração diária de 15 minutos e foram em um total de 30 sessões entre 

os meses de julho e setembro de 2014. As atividades eram realizadas no horário entre 

13:15 horas e 13:30 horas  e foram composta por exercícios de alongamento e 

flexionamento, que abordavam todos os segmentos corporais desde pés/tornozelo até 

nuca/cabeça. O programa proposto foi realizado no meio da jornada de trabalho, 

configurando-se então Ginástica Laboral Compensatória. Fez-se uso destes exercícios 

baseado no que refere Dantas (2005) sobre alongamento e flexionamento.  Havia o 
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comando verbal bem como a demonstração aos trabalhadores do exercício proposto, que 

era realizado com os trabalhadores dispostos em um grande círculo. Os padrões de 

exercício foram adaptados partir da literatura existente. (ZILLI, 2002) 

 

 

Análise estatística 

 

 

As analises bem como o armazenamento dos dados foram realizados através do 

programa microsoft EXCEL
®
 2010 e o teste utilizado foi o teste “t de student pareado”.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

 

Todos os funcionários que participaram do estudo (n=22) eram do sexo 

masculino com idade média de 33,6 (±7,9) anos. No que se refere a prevalência de dor 

houve uma maior prevalência de dor na região lombar e joelhos, seguido por ombros e 

nuca, a prevalência ficou distribuída conforme mostra o figura 1 onde 4 indivíduos, 

(14,81%) apresentaram dor nos ombros, 5 (18,51%) nos joelhos, 5 (18,51%) em região 

lombar, 4(14,81%) na região da nuca, 3 (11,11%) no quadril, 2 (7,4%) referiram dor na 

coxa e 2(7,4%) no cotovelo, além de somente 1(3,7%) individuo referir dor nas 

costas/região dorsal e 1(3,7%) no tornozelo. Vale ressaltar que 5 indivíduos referiram 

dor em dois segmentos corporais, de tal forma que as análises foram feitas todas com 27 

valores e não com 22. 

 

 

Figura 1 – Prevalência de dor por segmento corporal nos trabalhadores  

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os valores encontrados neste estudo vêm a corroborar com o que está exposto na 

literatura, como no estudo feito por Guimarães (2008) que encontrou em 25 

trabalhadores de laticínios uma prevalência de 78% de dores na região lombar seguido 

por ombros e joelhos com 20% em cada segmento. Picoloto e Silveira (2008) também 

chegaram a valores semelhantes de prevalência, ao analisar trabalhadores de uma 

empresa metalúrgica encontraram uma prevalência de dor lombar em 45,1%, nos 

ombros 35,1% e na cervical em 34,5% dos pesquisados. Assim também fizeram 

Ferracini e Valente (2010) ao analisarem 15 funcionários de uma instituição hospitalar e 

diagnosticar prevalência de dor lombar em 86,6% deles. Outros estudos por sua vez 

apontam uma maior prevalência em outras regiões corporais, como Hugue e Pereira 

Júnior (2011) que encontraram prevalência de dor na coluna cervical 48,6% tendo logo 

depois coluna lombar com 38,9% ao avaliarem 41 funcionários do setor administrativo. 

Uma explicação para tal divergência se deve ao ramo de atividade dos envolvidos no 

estudo de Hugue e Pereira Júnior serem do ramo administrativo, diferentemente do 

presente estudo que analisa trabalhadores que convivem com transporte de cargas. 

Deixa-se, então, exposto neste estudo, e, baseando-se nos trabalhos citados, que a região 

da coluna lombar sempre aparece entre as mais acometidas. 

No presente estudo, no que se refere a frequência da dor, 12 participantes da 

amostra (44,5%) referiram sentir dor ocasionalmente e 15 (55,5%) sentiam dor 

frequentemente, ressaltando que dor frequente seria considerada aquela sentida pelo 

menos uma vez por semana,  e dor ocasional aquela sentida uma vez a cada 15 dias. 

Os valores de dor relatado pelos indivíduos pré-aplicação de ginástica laboral 

teve como intensidade média 4,33 (±2,35) na escala EVA e os valores após as 30 

sessões foi de 3,44 (±2,44), mostrando assim uma redução estatisticamente significativa 

(figura 2). A análise estatística usou como nível de significância p< 0,005 com índice de 

certeza de 95,5%. 

 

 

 

Figura 2 – Média de intensidade de dor pré e pós aplicação do programa de ginástica laboral 

 * p<0,0004 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quando analisada individualmente e posteriormente reunindo-se os 

trabalhadores com resultados semelhantes nota-se, na figura 3, que o quadro álgico teve 

diminuição em 18 participantes (66,6%); em 7 participante (25,92%) a dor se manteve 

sem alteração e, em 2 (7,40%) deles, ocorreu um aumento da dor referida. 

 

 

 

Figura 3 – Agrupamento de participantes quanto ao comportamento da dor pós programa de 

ginastica laboral. (n=27) 

 
 

Os valores encontrados mostram uma diminuição significativa do quadro álgico 

após a aplicação do programa de GL, resultado também encontrado por Lima, Aquilas e 

Ferreira Júnior (2009) que ao analisar o efeito da ginástica laboral em 49 trabalhadores 

de escritório constataram que houve uma diminuição de 44,5% nos relatos de dor e 

redução da intensidade de dor relatada nas ultimas 24 horas. Também Guimarães (2008) 

notou uma diminuição de pelo menos 80% dos indivíduos que apresentavam dor e em 

alguns indivíduos houve casos de eliminação total da dor.  Estudo semelhante também 

realizaram Villar, Mendonça; Silva (2013) que e encontraram uma diminuição da 

intensidade da dor no trabalho de 5,7 para 4,0 na escala visual analógica ao avaliar 

costureiras. 

No presente estudo a eliminação da dor se apresentou em apenas 1 (um) caso, 

conforme demonstrado no figura 4, fato que se explica pela intervenção ser de apenas 

30 sessões de GL realizadas no período de 3 meses.  
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Figura 4 – Comportamento da dor, agrupando indivíduos com mesma intensidade, 

mostrando eliminação da dor em um participante. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em estudos como o de Ferreira (2010), que realizou o acompanhamento da 

evolução da dor por 2 (dois) anos em  26 trabalhadores de uma empresa que produz 

capacitores para ventiladores e realizavam atividade de ginástica laboral,   demostrou 

um maior resultado da GL quando aplicada por um tempo mais prolongado, havendo 

assim um quadro ainda mais satisfatório no que se refere à diminuição e até eliminação 

da dor através de alongamentos. 

Ferreira (2010) fez uso somente de alongamentos, assim como neste estudo e 

relata que tal atividade desempenha papel importantíssimo por intervir na flexibilidade, 

retrações musculares, na postura, absorção de ácido proveniente do metabolismo 

muscular, portanto intervindo nas dores de membros e coluna. 

No que se refere ao impacto que o programa de ginástica laboral teve no dia-a-

dia dos trabalhadores e também a sua satisfação com o programa, observa-se na Tabela 

1 que 21 participantes da amostra (95,45%) relataram que o programa melhorou seu 

bem estar diário e apenas 1 (4,55%) considerou que não houve melhora no seu bem 

estar.  
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Tabela 1 – Impacto da realização do programa de ginástica laboral no dia-a-dia dos 

trabalhadores e nível satisfação com as atividades desenvolvidas. (n=22) 

Interferência/satisfação n=22 (%) Alteração N=22 

Melhorou bem estar 

diário Sim 21 

(95,45) 

  

 

Não 1 (4,55) 

  Alterou seu estilo de 

vida Sim 20 

 

(90,90) Retornei mais disposto ao trabalho 9(40,90) 

   

 Senti menos dores 18(81,81) 

   

 Melhorou relacionamento 20(90,90) 

   

 Passei a me alongar mais 15(68,18) 

 

Não 2 (9,09) 

  Satisfação quanto ao 

tempo das atividades Muito satisfeito 5 

 

(22,72) 

  

 

Satisfeito 17 (77,27) 

  Satisfação quanto às 

atividades Muito satisfeito 4 

 

(18,18) 

  

 

Satisfeito 18 (81,81) 

  Satisfação com o 

resultado Muito satisfeito 1 

 

(4,54) 

  

 

Satisfeito 19 (86,36) 

  

 

Insatisfeito 2 (9,09) 

   

Quanto ao aspecto do programa alterar seu estilo de vida, 20 (90,90%) dos 

trabalhadores alteraram seu estilo de vida, sendo que em 20 (90,90%) houve relato de 

ter melhorado seu relacionamento com os colegas de trabalho, 18 (81,81%) relataram 

sentir menos dores, 15 (68,18%) disseram se alongar mais a partir da realização do 

programa e 9 indivíduos (40,90%) relataram voltar mais disposto ao trabalho. Do total 

de 22 trabalhadores 2 (9,09%) relataram não ter alterado seu estilo de vida com a 

realização do programa. 

Para avaliar a satisfação dos trabalhadores, esta foi dividida em três categorias: 

satisfação com o tempo diário da atividade, com as atividades desenvolvidas neste 

período de tempo e com os resultados obtidos.  

Com relação ao tempo das atividades 17 (77,27%) trabalhadores se mostraram 

satisfeitos e 5 (22,72%) muito satisfeitos. Já, quanto às atividades desenvolvidas 18 

trabalhadores (81,81%) se mostraram satisfeitos e 4 ( 18,18%) muito satisfeitos. Porém, 

no que tange a satisfação com os resultados obtidos, 19 trabalhadores (86,36%) se 

mostraram satisfeitos, 1 trabalhador (4,54%) se mostrou muito satisfeito e 2 

trabalhadores (9,09%) referiram insatisfação com os resultados alcançados. 

Os resultados encontrados vão ao encontro daqueles obtidos por Guimarães 

(2008) que, ao questionar trabalhadores sobre o que pensavam da atividade de ginástica 

laboral, obteve como resultado que 60% dos indivíduos consideraram a atividade muito 

boa e 40% consideraram a atividade boa. 
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Conclusão 

Conclui-se que a aplicação do programa de ginástica laboral proposto para este 

estudo interfere no quadro álgico dos trabalhadores diminuindo significativamente a 

intensidade da dor referida. Por fim, os trabalhadores se mostraram satisfeitos com o 

programa desenvolvido. 
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CONCLUSÃO 

 

A questão em torno da saúde do trabalhador envolve muitos aspectos e 

deve ser vista com um olhar amplo e integrador buscando alternativas para 

minimizar e, porque não, suprimir a problemática causada pela rotina de 

trabalho em ambientes impróprios e com jornadas de trabalho que extrapolam 

as condições de bem estar do empregado. Este trabalho veio para buscar uma 

alternativa para diminuir uma das variáveis que interferem na saúde do 

trabalhador, a dor, principal sintoma das LER/DORT, que são distúrbios e 

lesões causadas pela extenuante jornada e por condições de trabalho 

impróprias somadas a uma rotina de sobrecargas ao sistema 

osteomusculoesquelético.  

A ginástica laboral, intervenção utilizada neste estudo, se mostrou de 

grande valia no que se refere a diminuição da dor, melhora do bem estar dos 
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trabalhadores, melhora da relação interpessoal dos funcionários e mostrou-se 

satisfatória aos próprios trabalhadores. 

Diminuir a dor dos trabalhadores influencia diretamente em outros 

aspectos e campos de uma empresa, tais como, aumento da produção, 

diminuição de afastamentos e redução de gastos com tratamentos médicos. 

Cabe ressaltar, porém, que a problemática da saúde do trabalhador 

envolve bem mais que o tratamento da dor advinda das LER/DORT e muitos 

estudos já mostram isto e estes outros parâmetros devem ser estudados e 

melhorados cada vez mais. Por sua vez, este estudo cumpre o papel que se 

propôs e elenca a ginástica laboral como alternativa válida para diminuir o 

quadro álgico de trabalhadores e, sendo assim, agregar no bem estar deste 

influenciando positivamente no seu dia-a-dia e melhorando o ato de trabalhar 

como um todo. 
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ANEXO 1- Parecer consubstanciado 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

ANEXO 2 – Registro do projeto no Gabinete de projetos 

(GAP)
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Anexo 3  - Questionário Avaliação dor adaptado a partir de Pereira (2005). 
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ANEXO 4 – Escala Visual Analógica (EVA) 
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ANEXO 5 – Questionário Avaliação Satisfação adaptado a partir de 

Martins, 2005 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM O PROGRAMA DE GINÁSTICA 

LABORAL 

Nome:.................................................................................................................. 

Data: ......./......./....... 

Idade:.........anos Sexo: �Masc �Fem Setor:................................ Função:..................................... 

 

Por favor, responda às questões o mais sinceramente possível para que melhor possamos 

atendê-lo(a) com o Programa de Ginástica Laboral. 

 

1) Você acha que a GL ajudou a melhorar seu bem-estar diário? 

a) sim 

b) não 

 

2) O Programa de GL alterou seu estilo de vida? 

a) sim 

b) não 

 

3) Se a resposta anterior for positiva, assinale a(s) alternativa(s) que melhor exemplifica(m) 

como o Programa de GL alterou seu estilo de vida: 

 

a) retornei mais bem disposto(a) para o trabalho após a aula de GL; 
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b) senti menos dores, tanto em casa quanto no trabalho; 

c) melhorou o relacionamento entre os colegas de trabalho; 

d) passei a me exercitar com maior frequência (caminhar, correr, pedalar, fazer musculação, 

praticar esportes); 

e) passei a realizar exercícios de GL mesmo quando não tinha aula; 

f) passei a me alongar mais (em casa, após exercícios físicos e/ou quando sentia dores 

musculares); 

g) passei a vivenciar os ensinamentos difundidos. 

 

4) Qual seu nível de satisfação quanto ao trabalho desenvolvido nos seguintes aspectos: 

a) tempo diário de execução dos exercícios: 

(  ) Muito satisfeito 

(  ) Satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Muito insatisfeito 

 

b) Atividades desenvolvidas: 

(  ) Muito satisfeito 

(  ) Satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Muito insatisfeito 

 

c) Resultados obtidos: 
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(  ) Muito satisfeito 

(  ) Satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

(  ) Muito insatisfeito 

 

 

Caso queira escrever algo sobre o programa de GL, por favor, utilize o verso da folha. 

Obrigado! 
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ANEXO 6 – Protocolo de exercícios realizados durante as atividades de Ginastica Laboral 

Adaptado a partir de Zilli (2002). 
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ANEXO 7 – Formas para Preparação de Manuscrito RBSO 

Forma e preparação de manuscritos 

Modalidades de contribuições 

Artigo: contribuição destinada a divulgar resultados de pesquisa de natureza empírica, 
experimental ou conceitual (até 56.000 caracteres, incluindo espaços e excluindo 
títulos, resumo, abstract, tabelas, figuras e referências). 

  

Revisão: avaliação crítica sistematizada da literatura sobre determinado assunto; 
deve-se citar o objetivo da revisão, especificar (em métodos) os critérios de busca na 
literatura e o universo pesquisado, discutir os resultados obtidos e sugerir estudos no 
sentido de preencher lacunas do conhecimento atual  (até 56.000 caracteres, incluindo 
espaços e excluindo títulos, resumo, abstract, tabelas, figuras e referências). 

  

Ensaio: reflexão circunstanciada, com redação adequada ao escopo de uma 
publicação científica, com maior liberdade por parte do autor para defender 
determinada posição, que vise a aprofundar a discussão ou que apresente nova 
contribuição/abordagem a respeito de tema relevante (até 56.000 caracteres, incluindo 
espaços e excluindo títulos, resumo, abstract, tabelas, figuras e referências). 

  

Relato de experiência: relato de caso original de intervenção ou de experiência bem 
sucedida; deve indicar uma experiência inovativa, com impactos importantes e que 
mostre possibilidade de reprodutibilidade. O manuscrito deve explicitar a 
caracterização do problema e a descrição do caso de forma sintética e objetiva; 
apresentar e discutir seus resultados, podendo, também, sugerir recomendações; 
deve apresentar redação adequada ao escopo de uma publicação científica, abordar 
a metodologia empregada para a execução do caso relatado e para a avaliação dos 
seus resultados, assim como referências bibliográficas pertinentes (até 56.000 
caracteres, incluindo espaços, excluindo títulos, resumo, abstract, tabelas, figuras e 
referências). 

  

Comunicação breve: relato de resultados parciais ou preliminares de pesquisas ou 
divulgação de resultados de estudo de pequena complexidade (até 20.000 caracteres, 
incluindo espaços excluindo títulos, resumo, abstract, tabelas, figuras e referências). 

  

Resenha: análise crítica sobre livro publicado nos últimos dois anos (até 11.200 
caracteres, incluindo espaços). 
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Carta: texto que visa a discutir artigo recente publicado na revista (até 5.600 
caracteres, incluindo espaços). 

  

Preparo dos trabalhos 

  

Serão aceitas contribuições originais em português ou espanhol. A correção 
gramatical é de responsabilidade do(s) autor(es). 

  

O texto deverá ser elaborado empregando fonte Times New Roman, tamanho 12, 
em folha de papel branco, com margens laterais de 3 cm e espaço simples e 
devem conter: 

  

Página de rosto (todos os itens devem ser informados no manuscrito 
encaminhado; a página de rosto deverá ser encaminhada separada do 
manuscrito) 

  

a) Modalidade do trabalho (ver definições acima e observar limites de caracteres). 

b) Título na língua principal (português ou espanhol) e em inglês. Deve ser pertinente, 
completo e sintético. Deve incluir informação geográfica (localidade) e 
temporal (período de realização do estudo), quando apropriado. 

c) Nome e sobrenome completo de cada autor. 

d) Informar a afiliação institucional completa de cada autor, incluindo cidade, estado e 
país (refere-se ao vínculo profissional / acadêmico do autor e não à sua formação). 

e) Contribuições de autoria - a contribuição de cada autor deve ser declarada. De 
acordo com a recomendação do International Committee of Medical Journal Editors, o 
critério de autoria de artigos deve necessariamente atender simultaneamente às 
seguintes condições: 1. Contribuição substancial no projeto e delineamento, no 
levantamento de dados ou na sua análise e interpretação; 2. elaboração do manuscrito 
ou contribuição importante na sua revisão crítica; 3. aprovação final da versão a ser 
publicada. 

Obtenção de financiamento, coleta de dados ou apenas supervisão geral do grupo de 
pesquisa não constituem autoria. Todas as pessoas designadas como autores devem 
atender aos critérios de autoria e todos que atendem aos critérios devem ser 
designados como autores. Cada autor deve ter participado suficientemente no trabalho 
para assumir a responsabilidade pública por seu conteúdo. Os colaboradores que não 
atendem a todos os critérios de autoria devem ser citados nos agradecimentos. 
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f) Nome, endereço, telefone e endereço eletrônico do autor de contato, para troca de 
correspondência com a secretaria / editoria da RBSO. 

g) Nome de um dos autores, com respectivo endereço postal e endereço eletrônico, 
para publicação no artigo como forma de contato com os autores. 

h) Informar se o trabalho foi ou não subvencionado; em caso positivo, indicar o tipo de 
auxílio, o nome da instituição ou agência financiadora e o respectivo número do 
processo. 

i) Informar se há conflitos de interesses (ver acima). 

j) Informar nº de protocolo e data de aprovação do estudo por Comitê de Ética em 
Pesquisa. Caso o projeto não tenha sido submetido a comitê de ética, justificar. 

k) Informar se o trabalho é ou não baseado em tese; em caso positivo, indicar título, 
ano de defesa e instituição onde foi apresentada. 

l) Informar se o trabalho foi ou não apresentado em reunião científica; em caso 
positivo, indicar o nome do evento, local, data da realização e se foi publicado nos 
anais na forma de resumo ou integral. 

m) Local e data do envio do artigo. 

  

Corpo do texto 

a) Título na língua principal (português ou espanhol) e em inglês. 

b) Resumo: Os manuscritos devem ter resumo no idioma principal (português ou 
espanhol) e em inglês, com um máximo de 1400 caracteres cada, incluindo espaços. 

c) Palavras-chaves / descritores: Mínimo de três e máximo de cinco, apresentados na 
língua principal (português ou espanhol) e em inglês. Sugere-se aos autores que 
utilizem o vocabulário controlado DeCS adotado pela LILACS. 

d) O desenvolvimento do texto deve atender às formas convencionais de redação de 
artigos científicos. 

e) Solicita-se evitar identificar no corpo do texto a instituição e/ou 
departamento responsável pelo estudo para dificultar a identificação de autores e/ou 
grupos de pesquisa no processo de avaliação por pares. 

f) Citações: A revista se baseia na norma da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) NBR 10520, versão de 2002. As citações entre parênteses devem 
ser feitas em caixa alta (maiúsculas) e fora de parênteses em caixa baixa 
(minúsculas). As citações indiretas ao longo do texto devem trazer o sobrenome do 
autor e ano da publicação, como em Souza (1998) ou (SOUZA, 1998). Para dois 
autores: Lima e Araújo (2006) ou (LIMA; ARAÚJO, 2006). Quando houver três autores: 
Vilela, Iguti e Almeida (2004) ou (VILELA; IGUTI; ALMEIDA, 2004). No caso de 
citações com mais de três autores, somente o sobrenome do primeiro autor deverá 

http://decs.bvs.br/
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aparecer, acrescido de et al., como em Silva et al. (2000) ou (SILVA et al., 2000). 
Tratando-se de citação direta (literal), o autor deverá indicar o(s) número(s) da(s) 
página(s) de onde o texto citado foi transcrito, como nos exemplos a seguir: Ex.1- ... 
conforme descrito por Ali (2001, p. 17): “Grande número dessas dermatoses não 
chegam às estatísticas e sequer são atendidas no próprio ambulatório da empresa”. 
Ex.2- (SOUZA; SILVA; ALMEIDA, 2004, p. 24). Ex.3, quando houver quatro ou mais 
autores - (FONSECA et al., 2003, p. 41). As citações diretas de até três linhas devem 
estar contidas entre aspas duplas, conforme o Ex.1 acima. As citações diretas com 
mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, 
com fonte menor que a utilizada no texto e sem aspas - Ex: 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional sem a 
necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem 
o uso da televisão, telefone e computador... (NICHOLS, 1993, p. 181). 

g) A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são 
de responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho. As citações deverão ser listadas nas 
referências ao final do artigo, que devem ser em ordem alfabética e organizadas com 
base na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6023, 
versão de 2002. Os exemplos apresentados a seguir têm um caráter apenas de 
orientação e foram elaborados de acordo com essa norma: 

  

Livro 

WALDVOGEL, B. C. Acidentes do trabalho: os casos fatais – a questão da 
identificação e da mensuração. Belo Horizonte: Segrac, 2002. 

  

Capítulo de livro 

NORWOOD, S. Chemical cartridge respirators and gasmasks. In: CRAIG, E. C.; 
BIRKNER, L. R.; BROSSEAU, L. Respiratory protection: a manual and guideline. 2. ed. 
Ohio: American Industrial Hygiene Association, 1991. p. 40-60. 

  

Artigos de periódicos 

BAKER, L.; KRUEGER, A.B. Medical cost in workers compensation insurance. Journal 
of Health Economics, Netherlands, v. 14, n. 15, p. 531-549, 1995. 

GLINA, D. M. R. et al. Saúde mental e trabalho: uma reflexão sobre o nexo com o 
trabalho e o diagnóstico, com base na prática.Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 3, p. 607-616, maio/jun. 2001. 

  

Artigo ou matéria de revista, jornal etc. 
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NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 
jun. 1989. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

  

Tese, dissertação ou monografia 

SILVA, E. P. Condições de saúde ocupacional dos lixeiros de São Paulo. 1973. 89 f. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Ambiental)–Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1973. 

  

Evento como um todo 

SEMINÁRIO PROMOÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA: ENFOQUE AMBIENTAL, 2., 2002, 
Curitiba. Anais... Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2002. 

  

Resumo ou trabalho apresentado em congresso 

FISCHER, R. M.; PIRES, J. T.; FEDATO, C. The strengthening of the participatory 
democracy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR THIRD-SECTOR RESEARCH (ISTR), 6., 2004, Toronto. Proceedings... Toronto: 
Ryerson University, 2004. v. 1, p. 1. 

  

Relatório 

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO. Relatório de Gestão 1995-2002. São Paulo, 2003. 97p. 

  

Relatório técnico 

ARCURI, A. S. A.; NETO KULCSAR, F. Relatório Técnico da avaliação qualitativa dos 
laboratórios do Departamento de Morfologia do Instituto de Biociências da UNESP. 
São Paulo. Fundacentro. 1995. 11p. 

  

CD-ROM 

SOUZA, J. C. et al. Tendência genética do peso ao desmame de bezerros da raça 
nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35, 
1998, Botucatu. Anais... Botucatu: UNESP, 1998. 1 CD-ROM. 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: 
Planeta DeAgostini, 1998. CD-ROM 9. 
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Fita de video 

CENAS da indústria de galvanoplastia. São Paulo: Fundacentro, 1997. 1 videocassete 
(20 min), VHS/NTSC., son., color. 

  

Documento em meio eletrônico 

BIRDS from Amapá: banco de dados. Acesso em: 28 nov. 1998. 

ANDREOTTI, M. et al. Ocupação e câncer da cavidade oral e orofaringe. Cad. 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, 2006.. Acesso em: 15 abr. 2006. 

  

Legislação 

BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária 
federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. 

  

Constituição Federal 

BRASIL. Constituição (1988). Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 52 de 
08 de março de 2006. Brasília, DF, Senado, 1988. 

  

Decretos 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 48.822, de 20 de janeiro de 1988. Lex: Coletânea 
de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 63, n. 3, p. 217-220, 1998. 

h) Tabelas, quadros e figuras: Serão publicadas em Preto e Branco. Devem ser apresentados 

um a um, em folhas separadas, numerados consecutivamente com algarismos 

arábicos, na ordem em que forem citados no texto. A cada um deve ser atribuído um 

título sintético contextualizando os dados apresentados. Nas tabelas o título deve ser 

posicionado acima do corpo principal. Nas fotos e ilustrações o título deve ser 

posicionado abaixo do corpo principal. Nas tabelas não devem ser utilizadas linhas 

verticais. Fontes, notas e observações referentes ao conteúdo das tabelas, quadros e 

figuras devem ser apresentadas abaixo do corpo principal das mesmas. As figuras 

(gráficos, fotos, esquemas etc.) também deverão ser apresentadas, uma a uma, em 

arquivos separados, em formato de arquivo eletrônico para impressão de alta 

http://www.bdt.org/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext&pid=S0102-311X2006000300009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext&pid=S0102-311X2006000300009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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qualidade (não encaminhar em arquivoWord, extensão .doc). Os gráficos devem ser 

executados no software Excel (extensão .xls) e enviados no arquivo original. Fotos e 

ilustrações devem apresentar alta resolução de imagem, não inferior a 300 dpi. As 

fotos devem apresentar extensão .jpg ou .eps ou .tiff . Ilustrações devem ser 

executadas no software Coreldraw, versão 10 ou anterior (extensão .cdr) ou Ilustrator 

CS2 (extensão .ai), sendo enviadas no arquivo original. A publicação de fotos e 

ilustrações estará sujeita à avaliação da qualidade para publicação. As figuras não 

devem repetir os dados das tabelas. O número total de tabelas, quadros e figuras não 

deverá ultrapassar 5 (cinco) no seu conjunto. 


