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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: A sensação de dor, é o indicador principal de lesões 

teciduais, e pode ser resultado de qualquer estímulo que gere ferimento ou lesão. A 

dor musculoesquelética (DME) trata- se de uma disfunção ocasionada por uma lesão 

no corpo gerando essa condição de dor. Estima-se que 30% a 40% da população 

Brasileira, é acometida pela dor crônica, sendo a maior causa de indenizações 

trabalhistas, licenças médicas, aposentadoria precoce. Vale enfatizar à importância 

de novos estudos relacionando o grau de dor do trabalhador com o serviço 

executado, e a falta de orientações especificas no ambiente de trabalho. OBJETIVO: 

Esse estudo tem como principal objetivo mostrar de forma clara as principais queixas 

de dor musculoesqueléticas de funcionários da Instituição. METODOLOGIA: Foi  

realizado um estudo de campo, onde foram aplicados questionários para avaliação 

das principais queixas e o grau de dor musculoesquelética em funcionários da 

instituição.RESULTADOS:A maioria dos funcionarios  entrevistados são do sexo 

feminino, com idade media de 42,49, e são solteiros. Os funcionarios trabalham em 

grande parte no período da manha e realizam uma carga horária semanal de 44hrs. 

Quando observados os resultados sobre as queixas principais, a maior prevalência 

foi de membros inferiores  seguido por coluna, e a grande maioria relata não realizar 

tratamento saúde, embora apresentam  hipertensão arterial  como patologia 

associada e não praticam atividade física.CONCLUSÃO: A maioria dos funcionarios 

sentem dores relacionadas ao trabalho , sendo a incidência de queixas maior em 

MMII, segundo os entrevistados, embora todos os funcionários relatem gostar de 

trabalhar na IES e estarem satisfeitos com seu trabalho.Vale ressaltar a importância 

de horários de pausa nos postos de trabalho, para melhoria da qualidade de vida 

desses trabalhadores, onde na IES poucos funcionários relatam ter horários de 

pausa.Na IES não há emprego de programas de Ginástica Laboral, o que é comum 

hoje em dia, em grandes instituições.  
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 INTRODUÇÃO 
 

  
A sensação de dor, é o indicador principal de lesões teciduais, e pode ser 

resultado de qualquer estímulo que gere ferimento ou lesão. (SILVA, FILHO, 2012) 

 A dor musculoesquelética (DME) trata- se de uma disfunção ocasionada 

por uma lesão no corpo gerando essa condição de dor. Antes de novos conceitos, a 

DME poderia ser associada a uma doença subjacente, deixando de ser considerada 

como uma combinação de vários fatores que causam a dor. (SAES et al., 2014).  

Certo que a DME é decorrente de uma combinação de fatores. Muitas 

lesões podem ser ocasionadas por causas comuns, como: idade, sexo, raça, 

excesso de peso, sedentarismo, elevado índice de massa corporal e tabagismo. 

(SAES et al., 2014).   

Os distúrbios musculoesqueléticos trazem um grande problema de saúde 

pública e um dos mais graves no campo da saúde do trabalhador. Esse problema 

abrange trabalhadores em países desenvolvidos e também em subdesenvolvidos, 

colocando-os a diferentes graus de incapacidade funcional. (MAGNAGO et al. , 

2007). 

Diversos sintomas caminham juntos com as alterações 

musculoesquelética ocasionadas pelo trabalho. Os sinais mais graves podem 

progredir rapidamente e ocasionar a perda da função. A dor, em alguns casos 

tornam-se imutáveis, podendo durar por longos períodos, até anos, chegando a 

níveis intensos, o que pode comprometer a qualidade de vida das pessoas. O 

tratamento e o controle para essa disfunção, é fundamental no ponto de vista 

econômico e social. Os indivíduos que apresentam dor musculoesquelética, fazem 

uso de mais medicamentos analgésicos e procuram por mais atendimento de 

profissionais da área da saúde. (COURY, MOREIRA, DIAS, 2009). 

Vale enfatizar à importância de novos estudos relacionando o grau de dor 

do trabalhador com o serviço executado, e a falta de orientações especificas no 

ambiente de trabalho. 

 

 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo realizar um levantamento Sociodemográfico 

de trabalhadores da Instituição e analisar as principais queixas musculoesqueléticas 

referida pelos funcionários diante de atividades laborais e esforços repetitivos.  



 

 METODOLOGIA  

Foi  realizado um estudo de campo, onde foram aplicados questionários 

para avaliação das principais queixas e o grau de dor musculoesquelética em 

funcionários da instituição, de ambos os sexos. 

A pesquisa foi  realizada na Instituição de Ensino União das Faculdades 

dos Grandes Lagos, na cidade de São José do Rio Preto S/P.  

A amostra foi composta por 35 funcionários dos serviços gerais. Eles 

responderão os questionários nos seus postos de trabalho, na presença da autora. 

O questionário foi  composto por 25 questões alternativas, no qual foi elaborado 

pelas próprias autoras. Aplicado no período de abril, maio e junho de 2017. Os 

participantes responderão individualmente e anonimamente para evitar o 

constrangimento. Todos os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, estando ciente da pesquisa realizada pelos acadêmicos de Fisioterapia 

da União das Faculdades dos Grandes Lagos.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 35 funcionários dos serviços gerais de uma IES, 

a tabela 1 abaixo representa o perfil sociodemográfico que caracteriza os 

participantes da pesquisa. 

Tabela 1: perfil sociodemográfico dos funcionários  participantes  
 

SEXO  MASCULINO  FEMININO 

N= TOTAL 35 14 21 

IDADE MEDIA 42,49 43,86 41,87 

ESTADO CIVIL  35   

Casado 11 5 6 

Solteiro 13 5 8 

Separado 3 2 1 

Amasiado 7 2 5 

Viuvo 1 0 1 

NUMERO DE FILHOS    

Sem filhos  8   

1 Filho 6   

2 Filhos  12   

3 Filhos 4   

4 Filhos 4   

5 Filhos 1   



HABITOS DE VIDA    

Etilismo  17   

Tabagismo 9   

GRAU DE ESCOLARIDADE    

Primeiro grau 16   

Segundo grau 15   

Ensino superior 4   

 

                        

De acordo com o presente estudo observou-se a predominância do sexo 

feminino na pesquisa. Nos resultados encontrados  na pesquisa de Ravagnani et 

al,(2003) que realizou a mesma abordagem, participaram da pesquisa 146 

funcionários , sendo 113 do sexo feminino e 33 do sexo masculino, mostrando que 

embora o n de participantes embora seja maior  nesta pesquisa, também  ocorreu a 

predominância do sexo feminino. Podemos também considerar que segundo dados 

do IBGE (2010) a  população feminina superou a masculina nos últimos dez anos e  

na última década o Brasil passou a ter, aproximadamente, quatro milhões de 

mulheres a mais do que homens. 

Quando observou - se a idade de todos os funcionários, a menor idade foi 

de 21 anos e, a maior idade de 69 anos, independente dos gêneros, com média de 

idade de 43,86. Comparando ao estudo de  Ravagnani et al ,(2003), onde a menor 

idade foi de 18 anos e, a maior idade de 59 anos, com média de idade de 36,48. 

No presente estudo podemos observar  que a maioria dos funcionários da 

IES são solteiros. Não foi encontrado dados na literatura sobre o score de estado 

civil porem podemos observar que não existe uma correlação positiva quando se 

descreve o numero de solteiros e o numero de funcionários sem filhos. 

No presente estudo temos um baixo índice de fumantes, e podemos 

observar que o número de etilistas é maior. Segundo o estudo de  Ribeiro  nenhum 

dos entrevistados eram tabagistas e, não há score sobre funcionários etilistas.  

             Segundo  Dantas (1998) em seus estudos ,  pela entrevista realizada com os 

funcionários do setor de limpeza, existia um percentual muito alto de analfabetos 

(31,5%), assim como relação ao nível primário (56,0%). No presente estudo 

podemos ver que há quase uma igualdade entre os scores entre 1º e 2º grau de 

escolaridade e nenhum índice de analfabetismo. 



 Quando analisados os resultados sobre o trabalho dos funcionários como 

tempo de trabalho na empresa, carga horaria e turnos de trabalho, os resultados 

estão descritos na tabela 2. 

 

TABELA 2: Tempo de trabalho na empresa,turnos e carga horária. 

TEMPO DE TRABALHO NA EMPRESA   

1 ano 9 

2 anos  4 

3 anos 6 

5 anos 9 

10 anos  2 

Mais que 10 anos 5 

TURNO DE TRABALHO  

Manhã e noite 1 

Manha e tarde  27 

Noite 7 

CARGA HORARIA SEMANAL  

Rodizio 12/36 8 

44 hr /semanal 19 

45hr/semanal 8 

 

 

Podemos ver com os resultados deste estudo que a maioria dos 

funcionários trabalham  44 horas por semana. Segundo Dantas (1998)  em seu 

estudo,os funcionários trabalhavam 40 horas por semana, das 06:00 ás 16:00 hr, 

com duas horas de almoço, caracterizando também o turno de manha e tarde, 

embora  neste estudo Dantas não caracterizou a quantificação dos funcionários por 

turnos. 

No presente estudo observamos que o número de funcionários de que 

trabalham na IES há 1 ano e, há 5 anos são iguais. E que á um número pequeno de 

funcionários dos serviços gerais que trabalham na IES há mais de 10 anos. 

Relata o autor Dantas (1988), ter observado um grande número de 

trabalhadores exercendo a função na faixa de 2 a 4 anos – 56,0 % , logo após um 

percentual de 4 a 6 anos 37,5% . 

Todos os funcionários da IES quando questionados, relataram gostar de 

trabalhar na empresa e, todos estão satisfeitos com seu trabalho. 



Quanto  a satisfação no trabalho e suas conseqüências na saúde dos 

funcionários  nem todas as vezes  são claras. Alguns fatores podem  vir atuar  como 

resposta na  conseqüência da satisfação, a exemplo da relação  entre colegas de 

trabalho. Elaine(2005). 

Estarem  ou não satisfeitos em relação ao  ambiente de trabalho implica-

se em conseqüências diversas, podem ser elas  pessoais  ou profissionais,  podendo 

afetar  diretamente o desempenho, a saúde e o bem-estar do funcionário. Henne & 

Locke (1985). 

Os funcionários da IES também foram questionados sobre como 

classificam sua situação econômica, e sua classificação de saúde, onde os 

resultados estão descritos na tabela 3. 

 

TABELA 3: CLASSIFICAÇÃO QUANTO A SITUAÇÃO ECONOMICA E DE SAUDE. 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA N  

Boa 5 
Razoável 29 
Ruim 1 

CLASSIFICAÇÃO SAUDE  

Boa  21 
Regular 8 
Ótima 5 
Ruim 1 

 

Os funcionários foram questionados quanto ao fato de  sentiam dores em 

em  articulações ou músculos nas últimas semanas e as respostas com um n de 10 

funcionarios apresentando queixas e 20 não. 

Quando questionados sobre as principais queixas musculoesqueléticas, 

houve resultados diversos, demonstrados no gráfico 1 

 

Gráfico 1: Principais queixas musculoesqueléticas 

Fonte: Autor 
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No presente estudo  a  incidência de queixas mais freqüentes foi em 

MMII.Já na pesquisa de Ribeiro et al, o autor aponta  o ombro como  a região de 

maior incidência de dores nos trabalhadores de serviços gerais. 

Os funcionários foram abordados também sobre seus tratamentos de 

saúde, se já fizeram, ou fazem, o gráfico 2 a seguir mostra os resultados 

 

Gráfico 2: Tratamentos de saúde 

Fonte: Autor 

Segundo o presente estudo a grande maioria do funcionários da IES não 

fazem nenhum tipo de tratamento. Na pesquisa de Dantas(1998), o total de 

funcionários entrevistados alegaram não ter o hábito de procurar assistência médica, 

que só o fazem quando adoecem. 

Os funcionários foram questionados se alguma dor já interferiu na 

realização de suas tarefas, apenas 8 funcionários afirmaram esta questão. 

Todos os funcionários da IES relataram não haver programa de Ginástica 

Laboral na Empresa. 

Dos funcionários da IES, 31 deles relataram não ter horários de pausa e, 

somente 4 relataram ter horário de descanso. 

Os funcionários foram questionados sobre realizar movimentação 

repetitiva diariamente, 26 deles relataram realizar movimentos repetitivos 

diariamente e, somente 9 deles não os fazem. 

Os funcionários foram abordados sobre uso de medicamentos sem 

prescrição médica para alivio de dores, 18 deles relataram não fazer uso e, 17 deles 

sim, fazem o uso, sem a recomendação do médico. Foram abordados também sobre 

suas medicações diárias, se faziam uso ou não, de algum tipo de remédio,  e apenas 

12 afirmaram realizar automedicação. 
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No presente estudo observamos que poucos funcionários fazem uso de 

medicação diária para tratar alguma doença diagnosticada. No estudo de Ribeiro et 

al (2010), dos entrevistados, 50% fazem uso de medicamentos diariamente. 

Foram questionados se sentiam dores articulares ou nos  músculos, por 

causa das AVDS do dia a dia no trabalho e 19 funcionarios afirmaram apresentar 

esse sintoma. 

No presente estudo observamos que a maioria dos funcionários sentem 

dor em conseqüência das AVDS diárias. Na pesquisa de Ribeiro et al (2010) 

constatou-se que após a realização de tarefas do trabalho, as queixas de dores dos 

funcionários aumentaram de 16,66%  dos casos ao térmico da jornada de trabalho, 

para 50% dos casos quando a intensidade da dor aumentou após o termino das 

atividades. 

               Todos funcionários foram questionados a quais tipos de doenças 

diagnosticadas tinham, no gráfico 3 abaixo os resultados. 

 

Gráfico 3 : Doenças diagnosticadas  

Fonte: Autor 

 

De acordo com o gráfico acima a maior parte dos funcionários da IES não 

possuem nenhuma doença diagnóstica e, 7 deles possuem Hipertensão.   

Comparando ao estudo de Ribeiro et al, onde  25% delas apresentam 

hipertensão. 

Os funcionários foram questionados quanto a atividade física, se 

praticavam ou não, e a freqüência de sua atividade, os dados obtidos estão 

expostos no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Praticantes de atividade física e, a freqüência da prática  

Fonte: Autor 

Quando questionados sobre afastamento do trabalho e, por quanto 

tempo, houve diferença discrepante entre os dados colhidos, resultados contidos na 

tabela  4 a seguir. 

Tabela 4 : Tempo de afastamento do trabalho 

AFASTAMENTO  

Sim 8 

Não 27 

TEMPO DE AFASTAMENTO  

17 dias 1 

2 meses 1 

4 meses 1 

6 meses 2 

2 anos 1 

Não lembra 2 

  

Dentre os funcionários da IES, 7 deles já se lesionaram durante o trabalho e, 

28 funcionários nunca sofreram nenhuma lesão na empresa. E somente 6 deles já 

se acidentaram durante o serviço, e 29 funcionários nunca sofreram nenhum tipo de 

acidente no local de trabalho. 

CONCLUSÃO 

A maioria dos funcionarios sentem dores relacionadas ao trabalho (19 

funcionários), sendo a incidência de queixas maior em MMII, segundo os 

entrevistados. 

Todos os funcionários relatam gostar de trabalhar na IES e, estarem 

satisfeitos com seu trabalho. 
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Vale ressaltar a importância de horários de pausa nos postos de trabalho, 

para melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, onde na IES poucos 

funcionários relatam ter horários de pausa. 

Na IES não há emprego de programas de Ginástica Laboral, o que é 

comum hoje em dia, em grandes instituições.  
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