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Introdução: Desde meados do século XX, a atividade laboral tem-se associado a maior permanência na posição 
sentada, o que se relaciona com maior risco de distúrbios cardiometabólicos e osteoarticulares. Como agravante, é 
também evidenciado que essa demanda laboral não é contrabalançada por comportamentos mais ativos durante os 
períodos de lazer. Dessa forma, diversas investigações têm se proposto a analisar como a prática de atividade física 
tem influenciado o ambiente de trabalho, o bem-estar físico e a saúde osteomioarticular. Objetivos: Avaliar a in-
fluência de um protocolo de exercício físico, integrando a combinação de treinamento de força em circuito combinado 
com exercício intervalado, sobre a qualidade de vida em adultos com comportamento sedentário relacionado à ativi-
dade laboral. Métodos: O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (Parecer 1.101.429, 28/05/2015, CAAE: 37573914.2.0000.0021). Estudo longitudinal prospectivo e ca-
suística constituída por servidores técnico-administrativos da UFMS (n=12, com idade média de 36,91667±9,336715), 
que se enquadravam nos seguintes critérios de inclusão: idade mínima de 18 anos; tempo mínimo de seis meses na 
função e permanência na posição sentada por pelo menos 4 horas diárias, na maioria dos dias da semana. Foram 
coletados dados demográficos e de qualidade de vida, utilizando-se o SF-36 (Short-Form Health Survey-36). Os 
participantes realizaram protocolo de exercício físico, composto por treinamento de força em circuito combinado com 
exercício intervalado em cicloergômetro, com frequência de 2 vezes/semana, duração de 50 min/sessão, durante 3 
meses. Ao final do protocolo, o SF-36 foi aplicado novamente. Estatística: Teste t pareado (dados paramétricos) ou 
Wilcoxon (dados não-paramétricos). Resultados: Não foi verificada diferença estatisticamente significativa para 
os domínios Capacidade Funcional, Limitação por Aspectos Físicos, Estado Geral de Saúde, Aspectos Sociais e 
Limitação por Aspectos Emocionais. Embora não significativa (p<0,10), constatou-se melhora nos domínios Dor e 
Vitalidade no momento final em relação ao inicial. Conclusão. A combinação de treinamento de força em circuito 
combinado com exercício intervalado não influencia significativamente a qualidade de vida em indivíduos com com-
portamento sedentário relacionado ao trabalho.
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