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1. Resumo 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, cujo objetivo é verificar 

a sobrecarga musculoesquelética de membros superiores, causada pelo trabalho de 

costureira e sua relação com a qualidade de vida (QV). Foram convidadas 

costureiras, que trabalham como autônomas. Após o aceite para a participação 

voluntária, as participantes responderam o questionário de qualidade de vida 

WHOQOL-bref. Na sequência está sendo agendada data e horário para a filmagem 

da participante em seu posto de trabalho para posterior avaliação da sobrecarga dos 

membros superiores por trabalho repetitivo - Checklist OCRA. Até o momento têm-

se os registros do questionário de QV. Espera-se que haja relação inversa entre o 

nível de sobrecarga dos membros superiores e a qualidade de vida dos 

trabalhadores. Com os resultados será proposta intervenção fisioterapêutica 

específica como estratégia futura de promoção da saúde destes trabalhadores. 

Palavras-Chave: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho; Qualidade 

de Vida; Saúde do Trabalhador. 

Introdução 

A Qualidade de vida (QV) é uma expressão utilizada que se reveste de 

grande complexidade, dada a subjetividade que representa para cada pessoa ou 

grupo social. É abordada por alguns como sinônimo de saúde, e por outros como um 

conceito mais abrangente, em que as condições de saúde seriam um dos aspectos 

a serem considerados (FLECK et al., 1999). Isso pode ser relacionado às Lesões 

por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(LER /DORT), que são a segunda causa de morbidade na população adulta em 

vários países, inclusive no Brasil (FREEMAN et al., 1995). 

Buss e Pellegrini Filho (2007) dizem que, nas últimas décadas praticamente 

se alcançou um consenso acerca da forte influência que os determinantes sociais de 

saúde (DSS) exercem sobre o processo saúde-doença, admitindo-se que as 54 

condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estejam 

relacionadas com sua situação de saúde.  

Estudos mostram que esse grupo de agravos interfere na qualidade de vida 

(QV) dos trabalhadores acometidos na medida em que eles ficam limitados para 

realizarem suas atividades cotidianas, como o trabalho, o lazer, as atividades 

domésticas e de vida diária, além dos problemas no convívio social e familiar 

(PAULA, 2016). 



As afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho (AMERT) podem 

levar à incapacidade funcional. Dentre os possíveis fatores de risco que podem levar 

à sua ocorrência destacam-se biomecânicos, organizacionais e psicossociais, 

relacionados ao trabalho (KUORINKA e FORCIER, 1995; BERNARD, 1997; LIMA et 

al., 1997; COUTO, 2007; MAENO et al., 2006; MAENO et al., 2012) 

Merlo et al. (2003, p. 134) ressaltam que refletir a respeito das repercussões 

das AMERT na saúde dos trabalhadores pressupõe refletir sobre “o lugar atribuído 

ao trabalho em nossa sociedade, na importância que este assume na produção da 

subjetividade e também nos modos de adoecer dos trabalhadores”. De acordo com 

os autores, o sofrimento psíquico que acomete os trabalhadores com AMERT 

denuncia uma complexa relação que associa a dor às vivências subjetivas e à 

identidade social do trabalhador adoecido. 

2. Objetivos 

Verificar a sobrecarga musculoesquelética de membros superiores, causada 

pelo trabalho de costureira e sua relação com a qualidade de vida (QV).  

3. Método 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, contando com a 

participação de 12 voluntárias. 

O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa deste 

Centro Universitário, sob registro CAAE 95148918.7.0000.5382. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após a concordância na participação voluntária, cada participante respondeu 

o questionário sobre a qualidade de vida, WHOQOL-bref (FLECK et al, 2000). 

Estão sendo agendadas as visitas para a filmagem da participante em seu 

posto de trabalho para posterior avaliação da sobrecarga dos membros superiores 

por trabalho repetitivo - Checklist OCRA. 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Variáveis da Avaliação Inicial 
 

Valores médios 

Qualidade de Vida – 
Whoqol 

Físico 59 ± 10,7 

 

Psicológico 51 ± 22,1 

 

Relações Sociais 63 ± 10,8 

 

Meio Ambiente 52 ± 24,0 
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