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1. RESUMO 

Neste trabalho busca-se efetuar um estudo das doenças ocupacionais mais comuns em 

ambientes de escritórios, onde não se dá a devida atenção para o problema, e suas 

consequências nas finanças das empresas, seja com indenizações ou períodos de afastamento 

do trabalho. O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas em diversas 

fontes tendo como objetivo consolidar as informações sobre o tema e também elaborar 

sugestões de como evitar essas doenças. 

 

2. INTRODUÇÃO 

São Paulo e as grandes cidades do Brasil estão se tornando, cada vez mais, polos do setor de 

serviços1. Com essa mudança observa-se o aumento do número de pessoas trabalhando em 

escritórios e temos, consequentemente, o aumento das doenças ocupacionais nesse ambiente. 

 

Ao falarmos sobre doenças ocupacionais, remetemo-nos em geral a indústrias e à agricultura, 

mas tais doenças estão presentes em todos os setores, e em cada um deles com características 

específicas. 

 

A literatura e o material de pesquisa que temos atualmente está muito focado nos dois setores 

de trabalho supracitados, tornando-se necessário um estudo específico no setor de serviços, 

além de uma consolidação das informações a ele relacionadas para um melhor entendimento 

do problema, o que justifica a realização deste trabalho. 

 

                                                 
1 IBGE: Pesquisa Mensal de Emprego – Fev/2016 
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O problema pode ser definido como a ausência de um estudo mais amplo das doenças 

ocupacionais e suas consequências em um ambiente de escritório, já que o material existente é 

mais direcionado ao setor industrial e agropecuário. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar um estudo das principais doenças ocupacionais que ocorrem em um ambiente de 

escritórios, principal representante do local de trabalho do setor de serviços, bem como das 

suas causas e consequências. 

Por meio desse estudo elaborar um método para quantificar financeiramente o prejuízo 

causado por essas doenças e os principais meios de mitigar a ocorrência das mesmas. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho se baseia no método de pesquisa experimental, utilizando-se da técnica de pesquisa 

bibliográfica. Este pode ser classificado como uma Pesquisa Pura Bibliográfica Mista Ex post 

facto. 

As dificuldades para realizar a pesquisa envolvem o levantamento do material a ser estudado 

(livros, artigos. Teses. Etc.) e a classificação do mesmo pela sua relevância, aderência ao tema 

e qualidade. Isto se deve ao fato de se tratar de um nicho específico, não estudado muito a 

fundo e com pouco material para consulta disponível. 

Segundo Gil (2002), as pesquisas bibliográficas têm um grande ponto de atenção, que são as 

fontes secundárias, podendo essas apresentarem dados coletados ou processados de formas 

inadequadas.  

Essas dificuldades podem ser vencidas a partir da busca de materiais na comunidade científica 

e efetuando uma análise crítica, visto que há poucos estudos relativos ao tema e de uma forma 

não consolidada. Novamente, de acordo com Gil (2002) também convêm aos pesquisadores 

se assegurarem das condições que os dados foram obtidos e analisar profundamente cada 

informação para descobrir inconsistências, além de se utilizar de diversas fontes. 

São utilizadas como fontes primárias de dados livros relacionados ao tema, artigos científicos, 

teses e pesquisas. Como fontes de dados secundários é possível utilizar conversas com 
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profissionais envolvidos com o assunto, sites e publicações sem o rigor científico necessário e 

reportagens. 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o procedimento de coleta de dados envolve a 

busca e seleção de fontes e referências, uma vez que o trabalho é classificado como Ex post 

facto, ou seja, avalia um fato já ocorrido no passado.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Após toda a consulta de dados o desenvolvimento se dá pela organização das ideias e suas 

conclusões. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o ministério do trabalho, as principais doenças ocupacionais no brasil são as lesões 

por esforços repetitivos, distúrbios osteo musculares, dorsalgias, transtornos mentais, 

transtorno das articulações, varizes nos membros inferiores e transtornos auditivos. 
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