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INTRODUÇÃO  
A principal atividade econômica desenvolvida no 

Município de Entre Folhas é a agropecuária, 

sobretudo o cultivo do café. Cerca de 70% da 

população, incluindo os da zona rural e urbana, 

são dependentes dessa atividade. Esses 

trabalhadores relatam dor lombar intensa durante 

a colheita devido à posição viciosa e ao esforço 

físico que essa atividade demanda.  

Identificar, na literatura, fundamentação teórica 

para a elaboração de um programa de Ginástica 

Laboral com o objetivo de minimizar o problema 

detectado, promover a saúde destes 

trabalhadores e prevenir a dor lombar e suas 
consequências. 

OBJETIVO 

 Elaborar  um plano de intervenção a dor lombar a 

Elaborar  um plano de enfrentamento da dor 

lombar a partir da prática de atividade física no 

Município de Entre Folhas, utilizando a Ginástica 

Laboral como base norteadora na promoção da 

saúde e bem estar dos colhedores de café deste  
município 

PROJETO DE INTERVENÇÃO/PLANO DE 
AÇÃO 

Realização de uma revisão narrativa da literatura 

tendo como referência artigos científicos 

indexados em banco de dados eletrônicos da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library 

Online, publicados entre os anos de 2000 a 2013, 

usando como descritores: saúde da família, dor 
lombar, consulta médica e ginástica laboral. 

METODOLOGIA  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo foi essencial para fundamentar a 

proposta de implantação de um Programa de 

Ginástica Laboral para os trabalhadores que atuam 

na colheita do café no município de Entre Folhas 

como propósito de minimizar o sofrimento que a 

dor lombar causa a esses trabalhadores. 

Segundo Ladeira (2011),a dor lombar é o sintoma 

musculoesquelético mais prevalente, além de uma 

importante causa de absenteísmo no trabalho e a 

maior causa isolada de acidentes ocupacionais. 

Desta maneira, a lombalgia pode ter importantes 

repercussões para empregados e empregadores e 

torna-se fonte de preocupação nas áreas de saúde 

e socioeconômica da sociedade. Segundo Martins 

(2001), a Ginástica Laboral é constituída de 

exercícios efetuados no próprio local de trabalho, 

com sessões de cinco, dez ou quinze minutos, 

tendo como principais objetivos a prevenção das 

lesões por esforço repetitivo, o distúrbio 

osteomuscular relacionado ao trabalho e a 

diminuição do estresse. 


