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Introdução: A Fisioterapia do Trabalho visa à melhoria da produção, diminuição de doenças osteomusculares e, 
principalmente, a melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Objetivo: Relatar o perfil clínico dos servidores e as 
atividades de Cinesioterapia Laboral na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Métodos: A Cinesioterapia Laboral foi realizada na FACISA/UFRN através do 
Estágio Supervisionado em Aparelho Locomotor do curso de Fisioterapia. Foi avaliado pelo CEP da FACISA/UFRN. 
Os servidores foram avaliados por ficha de Saúde do Trabalhador, sendo coletados dados gerais, anamnese e exame 
físico, incluindo queixa principal, posições frequentes de trabalho, registro e frequência de dor causada pelo trabalho, 
ferramentas de trabalho, histórico de acidente de trabalho e/ou afastamento, medidas antropométricas, amplitude de 
movimento ativa, testes específicos, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, mapa de dor e avaliação ocupacional pelo 
Método OWAS e por Classificação Internacional de Funcionalidade. Os servidores assinaram o termo de autorização 
do uso de imagem. Posteriormente, os servidores foram alocados em três grupos de até 10 pessoas e realizaram duas 
sessões semanais de Cinesioterapia Laboral, a qual compreendeu alongamentos musculares, exercícios aeróbicos co-
letivos, orientação de exercícios e palestras sobre doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Resultados: 
Foram avaliados 23 servidores da FACISA/UFRN nos meses de julho e agosto de 2015. Sete servidores eram auxiliares 
de serviços gerais, quatorze técnicos-administrativos e dois docentes. Os auxiliares de serviços gerais apresentaram 
queixas álgicas mais intensas e maior necessidade de medidas corretivas imediatas para as disfunções osteomuscu-
lares, de acordo com o instrumento OWAS. Conclusões: A Fisioterapia do Trabalho revelou a presença de distúr-
bios osteomusculares relacionados ao trabalho na FACISA/UFRN, especialmente em auxiliares de serviços gerais. As 
atividades de Cinesioterapia Laboral compensatória apresentaram boa adesão e alcançaram o objetivo de intervenção 
na saúde do trabalhador, tendo em vista as estratégias preventivas e ações educativas em saúde. 
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