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RESUMO 

Introdução: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORTs) 

são comorbidades prevalentes na população trabalhadora no Brasil. De origem 

multifatorial para uma adequada intervenção preventiva pressupõe-se uma correta 

avaliação dos fatores de risco. Objetivo: Investigar a presença de dor e/ou 

desconforto músculo esquelético e os fatores de risco em trabalhadores do setor de 

segurança de uma instituição de ensino na cidade de São Paulo.  Métodos: Estudo 

descritivo transversal que utilizará o Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares(QNSO) para investigar as queixas de dor e desconforto músculo 

esquelético e avaliação do risco por meio do Quick Exposure Check (QEC). 

Resultados preliminares: Até o momento foi realizada coleta de dor e desconforto 

músculo esquelético – QNSO em 21 participantes, do sexo masculino, idade média 

de 41,5. A região mais acometida é membro inferior acompanhada de coluna lombar 

distribuídos na seguinte forma: pés/tornozelos 47,6%, joelhos 42,8%, lombar 38,8%, 

dorsal 33,3% e quadris 19,04%.  

INTRODUÇÃO 

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORTs) são 

comorbidades prevalentes na população trabalhadora. Por conta da origem 

multifatorial uma adequada intervenção preventiva nas diversas situações de trabalho 

pressupõe-se uma correta avaliação da vulnerabilidade e potencial risco 

ALCÂNTARA, et al., 2012; BRASIL, 2012).  

Diante disto o Ministério da Saúde determina que a correta vigilância à saúde do 

trabalhador inclui identificar as condições de riscos presentes no trabalho a fim de 

aplicar estratégias específicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Identificar a doença e conhecer os riscos permite uma boa orientação preventiva, o 

que vem motivando estudos nessa área (BRASIL, 2012; COMPER, COSTA e 

PADULA, 2012; SILVA et al, 2011). 

Para tanto, tornou-se relevante investigar presença de dor e/ou desconforto 

músculo esquelético bem como a exposição a fatores de risco em seguranças de uma 

instituição de ensino da cidade de São Paulo, que no exercício de suas atividades de 

trabalho estão submetidos a diversos riscos ocupacionais, entre eles a postura 

prolongada tanto em pé quanto à sentada, a fim de que medidas intervenção 

baseadas em orientação preventiva possam ser implementadas.  

MÉTODOS 

 Estudo descritivo transversal que utilizou o Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares - QNSO (PINHEIRO et al, 2002) para investigar as queixas de dor 



e desconforto músculo esquelético e avaliação do risco por meio do Quick Exposure 

Check - QEC (COMPER, COSTA e PADULA, 2012) em seguranças de uma instituição 

de ensino da cidade de São Paulo.  

O projeto foi aprovado na Plataforma Brasil sob nº CAAE: 22089413.6.0000.0084. 

Todos os funcionários do setor de segurança de uma instituição de ensino na cidade 

de São Paulo foram convidados a participar do estudo (n=55). Foram incluídos no 

estudo 21 participantes contratados em regime CLT, que executavam a mesma 

função por um período mínimo de um ano e com idade igual ou superior a 18 anos.  

Após consentirem em participar os seguranças foram avaliados em dois momentos 

em dias alternados, a saber: 1º momento foi realizada entrevista para preenchimento 

do questionário Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO versão 

brasileira do Nordic Musculoskeletal Questionnaire – NMQ (PINHEIRO et al, 2002). O 

instrumento está dividido em três seções: 1ª seção -  orientações gerais para 

responder ao questionário, a 2ª seção - escolhas múltiplas ou binárias sobre à 

ocorrência dos sintomas, considerando os últimos 12 meses e os últimos sete dias, 

além de relatar a ocorrência de afastamento das atividades rotineiras no último ano. 

Já a 3ª seção - questiona a frequência dos sintomas relatados e a relação destes com 

a atividade de trabalho executada, em relação aos últimos 12 meses. 

A fim de traçar o perfil demográfico e epidemiológico da população estudada e 

preencher os critérios de inclusão foi adicionada ao QNSO uma ficha de anamnese, 

no qual foram coletados dados sobre identificação do sujeito e da tarefa realizada.  

No 2º momento foi realizada avaliação por meio do Quick Exposure Check – QEC 

(COMPER, COSTA e PADULA, 2012). O instrumento permite a avaliação dos fatores 

de risco ocupacionais pelo profissional, e também permite que o trabalhador relate 

sobre a percepção das demandas da tarefa executada. Os dados coletados nas 2 

colunas são posteriormente combinados gerando um escore que determina o risco. 

São 16 perguntas divididas em 2 colunas, a primeira coluna é para avaliação do 

observador sobre as posturas adotadas e frequência dos movimentos para as regiões 

da coluna cervical e lombar, ombro e braço, punho e mão. A segunda coluna registra 

a percepção do trabalhador sobre a tarefa realizada, como peso transportado, tempo 

de realização da tarefa, força manual, demanda visual, vibração, condução de 

veículos, ritmo de trabalho e nível de estresse. No final é realizada combinação das 

respostas que permite uma pontuação que avalia relação entre postura x força, 

duração x força, postura X duração, entre outras. O escore total varia 46-269 pontos 



e pode ser classificado em quatro categorias de exposição ao risco: baixo (46-84 

pontos), moderada (106-138 pontos), alta (168- 198 pontos) e muito alto (187-242 

pontos). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento os participantes foram avaliados apenas para as queixas de dor e 

desconforto músculo esquelético (QNSO).  Os resultados referem-se a 21 seguranças 

do sexo masculino, com idade média 41,5±7; peso médio 80,5±7,3; altura média 

1,8±0,08; 57,1% praticam atividade física, tempo na ocupação 15,4 meses. Com 

relação as queixas nos últimos 12 meses os resultados revelaram que 47,6% dos 

participantes apresentaram dor nos tornozelos e pés , seguido joelhos 42,8%, região 

lombar com 38%, dorsal 33,3%, pescoço 33,3%, e 19,4% em quadris.  Nos últimos 07 

dias os resultados revelaram que 33,3% queixara-se de dor nos tornozelos, região 

dorsal 28.5% e pés, 23,8%, na região dos joelhos, 14,28% coluna dorsal, 9,5% lombar 

e 4,76% nos quadris 

Dos indivíduos entrevistados 61,9% relataram que a dor mencionada tem relação 

com o trabalho. 
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