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Introdução: A prevalência de transtornos físicos e emocionais são frequentes na profissão docente, e podem ser 
atribuídos a sobrecarga de tarefas exigidas. Nesse contexto, a prática de exercícios físicos surge como opção para 
combater os efeitos prejudiciais da sobrecarga de trabalho na saúde. Objetivo: verificar a influência da prática de 
atividade física na qualidade de vida no trabalho de docentes de Fisioterapia. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, com 65 docentes pertencentes a 7 instituições de ensino superior da cidade de Goiânia-GO. Foram incluí-
dos fisioterapeutas docentes do curso de Fisioterapia, de ambos os sexos e todas as idades. Os critérios de exclusão 
abrangeram os participantes que se encontravam afastados da atividade docente por qualquer motivo, com menos 
de seis meses de prática docente, que possuíam o registro profissional temporário junto ao Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e que responderam os questionários de forma incompleta. Para analisar o perfil da 
amostra utilizou-se de um questionário sociodemográfico, e para avaliação da qualidade de vida no trabalho utilizou-se 
do Total Quality of Work Life (TQWL-42), que foi devidamente validado para uso no Brasil. O estudo contemplou todas 
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012 do Con-
selho Nacional de Saúde), foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CAAE: 
41358714.7.0000.5083) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A Análise 
dos dados foi feita pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0). Utilizou-se do teste de Kruskal 
Wallis ou U Mann Whitney de acordo com a distribuição da amostra, adotando um intervalo de confiança de 95% e nível 
de significância estatística de 5% (p<0,05). Resultados: a média de idade foi de 38,9 anos (±6,16), sendo que 37 
(56,9%) eram do sexo feminino. Quanto ao grau de titulação percebe-se predomínio de Mestres e Especialistas (36,9% 
em ambos). Ao comparar a qualidade de vida no trabalho entre os participantes ativos e sedentários, verificou-se que 
os docentes que praticavam atividade física apresentaram médias maiores em todas as esferas do TQWL-42, com 
significância estatística nas esferas Sociológica e Relacional (p=0,014), Econômica e Política (p=0,043) e na pontuação 
total (p=0,042). Conclusão: Concluiu-se que a prática regular de atividade física interage positivamente com as 
esferas relacionadas à qualidade de vida no trabalho, melhorando significativamente os aspectos sociais e econômicos 
dos docentes. 
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