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RESUMO 

 

CASTRO, Vinícius Restani. Associação das queixas musculoesqueléticas com 

os fatores de risco no trabalho em uma empresa de bebidas. 2021. Dissertação 

(Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP, 2021. 

Introdução: Os distúrbios musculoesqueléticos afetam trabalhadores e podem estar 

relacionados às exigências das tarefas, ambientes físicos e organização do trabalho. 

Objetivos: Analisar a prevalência dos distúrbios musculoesqueléticos e a sua 

associação com os fatores de risco individuais, físicos/biomecânicos, psicossociais, 

cognitivos e organizacionais em trabalhadores de uma empresa de bebidas. 

Métodos: Estudo observacional e transversal. Foram coletadas informações 

sociodemográficas e aplicados o questionário Nórdico e o Mapa Corporal de Corlett 

para identificação e intensidade da dor/ desconforto nos segmentos corporais de 100 

trabalhadores de diferentes ocupações. Foram aplicados também os questionários: 

SF-36-Br, o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), a Escala de Necessidade 

de Descanso (ENEDE) e o Quick Exposure Check - Br (QEC-Br). A análise foi 

realizada pelas associações através do Teste Exato de Fisher. A quantificação 

destas associações foi mensurada por regressão logística através do Odds Ratio 

(OR) com intervalos de confiança de 95%, p<0,05, pelo Software SAS. Resultados: 

57% dos participantes referiu dores/desconfortos musculoesqueléticos, com 

predomínio da dor lombar, sendo 43% das queixas relatadas no questionário 

Nórdico, e 38% no Mapa Corporal de Corlett, de caráter moderado. O Teste Exato de 

Fisher encontrou que fatores individuais como idade acima de 40 anos (OR=7,40; 

IC95% 1,87-29,25), tempo na função acima de 5 anos (OR=4,12; IC95%1,43-11,84), 

afastamentos por doenças musculoesqueléticas (OR=7,35; IC95% 2,68-20,14), a 

não adesão as aulas de ginástica laboral (OR=2,95; IC95%1,28-6,80), além dos 

subdomínios físicos do SF-36:  Capacidade Funcional (OR=6,13; IC95% 2,34-16,06), 

Aspectos Físicos (OR=10,25; IC95% 2,33-46,97); nos domínios psicossociais, 

Aspectos Sociais (OR=4,96; IC95% 1,89-12,99), e Saúde Mental (OR=3,01; IC95% 

1,27- 7,11);  Dor (OR=77,68; IC95% 9,93-607,20); além do questionário ICT 

(OR=10,45; IC95% 3,58-30,47) e o ENEDE (OR=3,40; IC95% 1,38-8,36) 

colaboraram para o aparecimento de dores/desconfortos musculoesqueléticas. 



 

Conclusão: Fatores de risco individuais, físicos e psicossociais, a capacidade para o 

trabalho e a necessidade de descanso foram variáveis preditivas para a presença de 

dor/desconforto musculoesquelético, sendo a dor lombar a mais prevalente.  

Palavras-chave: Distúrbios musculoesqueléticos. Prevenção. Fatores de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

CASTRO, V. R. Association of musculoskeletal complaints with risk factors at 

work in a beverage company. 2021. Tese (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP, 2021. 

Musculoskeletal disorders affect workers and can be related to the demands of tasks, 

physical environments and work organization. To analyze the prevalence of 

musculoskeletal disorders and their association with individual, 

physical/biomechanical, psychosocial, cognitive and organizational risk factors 

among workers in a beverage company. Observational and cross-sectional study. 

Sociodemographic information was collected and the Nordic questionnaire and 

Corlett's Body Map were applied to identify and intensity of pain/discomfort in the 

body segments of 100 workers from different occupations. The questionnaires were 

also applied: SF-36-Br, the Work Ability Index (WAI), the Need for Recovery Scale 

(NRS) and the Quick Exposure Check - Br (QEC-Br). The analysis was performed by 

the associations using Fisher's Exact Test. The quantification of these associations 

was measured by logistic regression using the Odds Ratio (OR) with 95% confidence 

intervals, p<0.05, by the SAS Software. 57% of participants reported musculoskeletal 

pain/discomfort, with low back pain predominating, with 43% of complaints reported in 

the Nordic questionnaire, and 38% in Corlett's Body Map, of moderate character. 

Fisher's exact test found that individual factors such as age over 40 years (OR=7.40 ; 

IC95% 1.87-29.25), time in the function above 5 years (OR=4.12; IC95% 1.43-11.84), 

absences due to musculoskeletal diseases (OR=7.35; IC95% 2.68-20.14), not 

adherence to labor gymnastics classes (OR=2.95; IC95% 1.28-6.80), in addition to 

the physical subdomains of SF-36: Functional Capacity (OR=6.13; IC95% 2.34-16, 

06), Physical Aspects (OR=10.25; IC95% 2.33-46.97); in the psychosocial domains, 

Social Aspects (OR=4.96; IC95% 1.89-12.99), and Mental Health (OR=3.01; IC95% 

1.27- 7.11); Pain (OR=77,68; IC95% 9.93-607.20); in addition to the WAI 

questionnaire (OR=10.45; IC95% 3.58-30.47) and the NRS (OR=3.40; IC95% 1.38 -

8.36) contributed to the appearance of musculoskeletal pain/discomfort. Individual, 

physical and psychosocial risk factors, the ability to work and the need for rest were 

predictive variables for the presence of musculoskeletal pain/discomfort, with low 

back pain being the most prevalent. 



 

Keywords: Musculoskeletal disorders. Prevention. Risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) também conhecidas como 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são afecções 

ocupacionais que acometem trabalhadores, e tem relação direta com o seu trabalho. 

LER/DORT abrangem quadros clínicos do sistema musculoesquelético adquiridos 

pelo trabalhador ou podem também, serem agravadas pelo trabalho, quando o 

mesmo é submetido a determinadas condições de trabalho, e não há uma única 

causa para a sua ocorrência. A repetitividade de movimentos e tarefas, a 

manutenção de posturas inadequadas por tempo prolongado, o esforço físico, a 

pressão mecânica sobre determinados segmentos do corpo (em especial membros 

superiores), o trabalho muscular estático, a monotonia das tarefas, fatores 

organizacionais do trabalho e fatores psicossociais, são fatores predisponentes para 

o surgimento de LER/DORT (ANTONALIA 2008; ASSUNÇÃO, ABREU, 2017; 

CHIASSON et al., 2015; KUORINKA, FORCIER, 1995; ODEBIYI et al., 2013). 

Segundo Marras (2000) a lesão musculoesquelética poderá ocorrer quando a 

sobrecarga física for excessiva, ou ainda quando a capacidade física do trabalhador 

se encontra reduzida por fatores individuais ou ocupacionais (COURY, SATO, 2010). 

Mesmo com os avanços tecnológicos e com o desenvolvimento de novos 

instrumentos de trabalho, ainda se encontram diversos problemas que atingem a 

saúde do trabalhador. Dentre esses problemas, as lesões osteomusculares originam 

diferentes graus de incapacidade funcional, gerando afastamento e 

concomitantemente o aumento do absenteísmo (BRASIL, 2003). O Governo 

brasileiro gasta anualmente com as doenças relacionadas ao trabalho e com os 

acidentes, cerca de 20 bilhões de reais e as empresas aproximadamente 12,5 

bilhões. As LER/DORT respondem por 80 a 90% dos casos de doenças 

profissionais registrados na Previdência Social, e são as principais responsáveis 

pelo aumento significativo na incidência destas doenças verificado no país a partir 

de 1993, com crescente gasto em torno de 89 mil reais para cada trabalhador 

afastado por/ano por LER/DORT (O'NEILL, 2001). 
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As ocorrências de dor e desconforto no trabalho são indícios de que o 

trabalho não é ou não está compatível com o trabalhador. Tais condições podem 

levar a sobrecarga mecânica, favorecendo ou aumentando a incidência do 

aparecimento/surgimento das LER/DORT. Este é o primeiro sinal de alerta, de que o 

trabalho precisa ser revisto (IIDA, BUARQUE, 2016). 

Revisões sistemáticas encontraram evidências de uma relação causal entre o 

esforço físico no trabalho e os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao 

trabalho. Vários fatores foram associados, como movimentos repetitivos, força 

excessiva, posturas sustentadas, sessão prolongada e permanente, podendo afetar 

o pescoço, os membros superiores e coluna lombar (AKROUF et al., 2010; ALAVI et 

al., 2016; ANDERSEN et al., 2017; ANTONOPOULOU et al., 2009; BERNARD, 

1998; DORNER et al., 2016; ELTAYEB et al., 2007; WIDANARKO et al., 2014). A 

maioria das lesões relatadas no trabalho concentram-se nas costas, ombros, 

membros superiores e no pescoço (ELTAYEB et al., 2007; BONGERS el al., 2006; 

LI, BUCKLE, 1999; ZEBIS et al., 2011). 

Picoloto e Silveira (2008) realizaram um estudo com uma amostra de 301 

funcionários de uma metalúrgica e foi demonstrado que 75,2% dos trabalhadores 

apresentavam sintomas de distúrbios musculoesqueléticos como dor, desconforto e 

dormência. 

Observa-se que os membros superiores são uma das partes do corpo mais 

acometidas pelas consequências do excesso de trabalho, sendo o ombro a 

articulação mais facilmente acometida, por apresentar maior mobilidade (YENG et 

al., 2001). 

Sharan et al. (2012) encontraram que os ombros eram as regiões mais 

afetadas pelos distúrbios musculoesqueléticos entre os profissionais indianos da 

tecnologia da informação com 42,1%. Este estudo destacou que os sintomas dos 

ombros eram mais comuns em comparação com outras partes das extremidades 

superiores, incluindo cotovelos, punhos e mãos. 

Dentre as queixas mais comumente relatadas por estes trabalhadores, a dor 

cervical é a mais prevalente (ELTAYEB et al., 2007). A prevalência de dor 
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musculoesquelética no pesçoco em trabalhadores usuários de computador pode 

variar entre 55-69%; coluna lombar entre 31-54%; e membros superiores entre 5-

15% (OHA et al., 2014). 

A dor lombar é uma desordem muito comum em todas as sociedades que 

causa perdas na força de trabalho. É classificado como o quinto motivo para 

procurar atendimento médico (KURU, 2007). Observa-se que a prevalência pontual 

é 12-33%, a prevalência anual é 22-65% e a prevalência ao longo da vida é de 11-

84% em todos os estudos sobre dor lombar (KARABABA, 2010; BEIJA et al., 2005).  

Os possíveis fatores de risco responsáveis pela prevalência de sobrecarga e 

lesão do sistema musculoesquelético relacionado ao trabalho têm sido discutidos na 

literatura e são reconhecidos como de natureza diversificada em diversas 

populações (ABARAOGU et al., 2015; AKROUF et al., 2010; BERNARD, 1998; 

BIDASSIE et al., 2010; DIANAT et al., 2015; SOUZA et al., 2015). Entre os fatores 

de risco associados a tais lesões destacam-se os individuais/pessoais, como idade, 

gênero, genética, doenças prévias, alterações hormonais, índice de massa corpórea, 

história familiar, tabagismo, consumo de álcool, nível de atividade física, habilidades 

motoras e treinamento; fatores organizacionais, cognitivos ou psicossociais, como o 

ritmo do trabalho, possibilidade de pausas durante as atividades, metas, atividade 

estereotipada, rotação ou alternância de atividades, relacionamento com os colegas 

e superiores, e a demanda cognitiva das tarefas; e os fatores físicos ou 

biomecânicos, como posturas extremas ou desconfortáveis, uso excessivo de força, 

manuseio de cargas, movimentos repetitivos, temperaturas excessivas e presença 

de vibração (COURY, SATO, 2010). 

A relação entre a dor e a depressão pode ser explicada com mecanismos 

neurológicos. Isso afeta o humor em resposta ao estímulo físico doloroso causado 

pela falta de serotonina e norepinefrina no cérebro (TUCER et al., 2009). Pessoas 

que afirmaram que seu trabalho era monótono ou não satisfatório, em termos de 

fatores de risco psicossociais queixavam-se de dor em uma intensidade mais alta 

(HOOGENDOORN et al., 2000). É relatado que depressão e ansiedade estão entre 

os fatores de risco importantes em trabalhadores com dor crônica (ANDERSSON, 

1999). 
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Os fatores de risco cognitivos ou psicossociais são componentes críticos da 

natureza multifatorial dos distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, e 

precisam ser avaliados para planejar programas de prevenção e monitoramento de 

sucessivos distúrbios musculoesqueléticos no local de trabalho, como estratégia na 

promoção da saúde (ANTONOPOULOU et al., 2009; AKROUF et al., 2010). 

As exposições psicossociais no local de trabalho foram implicadas no 

desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, 

incluindo as das extremidades superiores. Essas exposições incluem altas 

demandas de trabalho, baixo controle de trabalho, alto estresse no trabalho e baixo 

apoio de supervisores e colegas de trabalho (BONGERS et al., 2006). 

1.1 Ações de Prevenção 

 

A medicina do trabalho, enquanto especialidade médica, surgiu na Inglaterra, 

na primeira metade do século XIX, com a Revolução Industrial (SCHILLING, 1981). 

Naquele momento, o consumo da força de trabalho, resultante da submissão dos 

trabalhadores a um processo de produção acelerado e desumano, exigiu uma 

intervenção, sob pena de tornar inviável a sobrevivência e reprodução do próprio 

processo (MENDES, DIAS, 1991). 

A preocupação por promover serviços médicos aos trabalhadores começa a 

se refletir no cenário internacional também na agenda da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), criada em 1919. Assim, em 1953, através da Recomendação 97 

sobre a "Proteção da Saúde dos Trabalhadores", a Conferência Internacional do 

Trabalho solicitava aos Estados Membros da OIT que promovessem a formação de 

médicos do trabalho qualificados e o estudo da organização de "Serviços de 

Medicina do Trabalho". Em 1954, a OIT convocou um grupo de especialistas para 

estudar as diretrizes gerais da organização de "Serviços Médicos do Trabalho". Dois 

anos mais tarde, o Conselho de Administração da OIT, ao inscrever o tema na 

Conferência Internacional do Trabalho de 1958, substituiu a denominação "Serviços 

Médicos do Trabalho" por "Serviços de Medicina do Trabalho" (MENDES, DIAS, 

1991). 
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Muitas empresas passaram a perceber que um empregado saudável é mais 

produtivo e gera menos custos, aumentando assim, a preocupação com a saúde dos 

trabalhadores, pois o bem-estar dos mesmos traria vantagens competitivas para a 

empresa (ARAÚJO, GOSLING, 2007). 

Do ponto de vista contemporâneo, o “mundo” do trabalho passa por 

aceleradas transformações com base em um processo de reestruturação que tem 

produzido indicadores negativos para a saúde e segurança dos trabalhadores 

(LEITE, 2003; ANTUNES, ALVES, 2004). 

Os programas de qualidade de vida no trabalho buscam compensar os 

desgastes vivenciados pelos trabalhadores nos ambientes corporativos por meio do 

oferecimento de uma gama de atividades, como por exemplo, a ginástica laboral 

(ANDERSEN et al., 2017; BISPO et al., 2019; LACAZ, 2000). A Ginástica Laboral 

(GL) surgiu em ação preventiva para a saúde do trabalhador, atuando na prevenção 

e diminuição da LER/DORT e de outras doenças relacionadas ao trabalho, e 

também com objetivo de obter rendimento na empresa (LIMA, 2004; OLIVEIRA et 

al.; 2007; SUNDSTRUP et al., 2014). GL é uma atividade realizada de forma 

voluntária, em equipes, no ambiente trabalho e durante o horário do expediente. Os 

exercícios se baseiam em alongamentos, para alongar a musculatura que foi ou será 

utilizada em excesso, prevenindo lesões e doenças por esforços repetitivos e 

exercícios de relaxamento muscular, para diminuir o estresse. Evidenciou-se que a 

GL é um programa que traz resultados positivos em relação à saúde do trabalhador. 

Com a prática, os funcionários apresentaram menos fadiga, maior facilidade para 

realização de suas atividades laborais, melhora do aspecto fisiológico e 

coordenação motora (LIMA, 2004). 

A ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, 

equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de 

anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse 

relacionamento. (IIDA, BUARQUE, 2016). 

O objetivo da ergonomia é proporcionar ao homem condições favoráveis de 

trabalho, com o intuito de torna-lo mais produtivo, por meio de um ambiente de 

trabalho seguro e saudável, que solicite dos trabalhadores menor exigência e, 
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consequentemente, um menor desgaste e um maior resultado (BARBOSA FILHO, 

2010). 

A prevenção de acidentes de trabalho é um programa de longo prazo, que 

antes de tudo, tem como finalidade conscientizar os trabalhadores quanto a sua 

própria proteção e a de seus companheiros, por meio de ações seguras e de uma 

reflexão frente a condições inseguras de trabalho, que poderiam leva-los a possíveis 

acidentes. Portanto, a prevenção pode ser considerada como um programa 

educativo (MARRAS, 2000). 

1.2 Métodos de Avaliação Ergonômica 

 

   Durante a jornada de trabalho, um trabalhador pode assumir centenas de 

posturas diferentes, o que tornou o seu registro e identificação uma das maiores 

dificuldades de serem analisadas e corrigidas (IIDA, BUARQUE, 2016). 

   Os programas de análise ergonômica do trabalho, quanto às questões de 

biomecânica, dispõem de três elementos principais: identificação da prevalência e 

do tipo de problema musculoesquelético, análise dos fatores do trabalho que 

expõem o trabalhador ao risco de afecções musculoesqueléticas, e a avaliação para 

determinar o grau de risco em determinadas populações de trabalhadores 

(CHAFFIN, 2001). Para tais análises, existem métodos observacionais ou de medida 

direta, como o método NIOSH, que foi desenvolvido com o intuito de determinar a 

carga máxima a ser manuseada e movimentada manualmente numa atividade de 

trabalho (ROSSO, OKUMURA, 2007). O método RULA (Rapid Upper-limb 

Assessment) que é um instrumento que permite obter uma avaliação da sobrecarga 

biomecânica dos membros superiores e do pescoço em uma tarefa ocupacional (MC 

ATAMNEY; CORLETT, 1993), o método OWAS (Ovaco Working Posture Analysing 

System) para analisar as posturas de trabalho Karhu et al. (1997), o método REBA 

(Rapid Entire Boby Assessment) foi desenvolvido por Hignett e McAtamney (2000) 

para estimar o risco de desordens corporais a que os trabalhadores estão expostos. 
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1.3 Questionários 

 

Os questionários podem ser utilizados em estudos populacionais, e tem como 

objetivo, avaliar a funcionalidade e a qualidade de vida de indivíduos com diferentes 

patologias e condições de saúde, direcionados a um segmento corporal, articulação 

ou doença específica, e são amplamente utilizados em estudos clínicos para avaliar 

o efeito de determinadas intervenções terapêuticas (MACDERMID, 2011). 

O Medical Outcome Study 36-item Short Form (MOS SF-36) é um dos 

questionários de medidas genéricas de qualidade de vida mais utilizado, sendo 

bastante sensível à melhora do indivíduo. O MOS SF-36 é composto por 36 itens, 

agrupados em 8 dimensões de saúde: capacidade funcional, limitações causadas 

por problemas físicos e por distúrbios emocionais, socialização, dor corporal, estado 

geral de saúde, saúde mental e vitalidade, e tem o objetivo de avaliar a percepção 

do estado de saúde pelo próprio paciente (HEMINGWAY et al., 1997; GONÇALVES 

et al., 2006; TAKIUT et al., 2007). O questionário foi elaborado com a finalidade de 

transformar medidas subjetivas em dados objetivos, que assim, poderiam ser 

analisados de forma específica, global e reprodutível. Quanto maior o escore, melhor 

a qualidade de vida do indivíduo (TAKIUT et al., 2007; CAMARGOS et al., 2004). 

O Nordic Muscoloskeletal Questionnaire (NMQ) foi desenvolvido com a 

proposta de padronizar a mensuração do relato de sintomas osteomusculares e 

assim, facilitar a comparação dos resultados entre os estudos (KUORINKA et al., 

1987). Os autores desse questionário não o indicam como base para diagnóstico 

clínico, mas sim, para a identificação de distúrbios osteomusculares e, com isso 

pode-se construir um importante instrumento de diagnóstico do ambiente ou do 

posto de trabalho (PINHEIRO et al., 2002). 

 A Escala de Necessidade de Descanso (ENEDE) é uma escala do 

Questionário sobre Experiência e Avaliação de Trabalho, que tem sido utilizado para 

avaliar a fadiga induzida pelo trabalho e a qualidade do tempo de recuperação do 

trabalhador (VAN VELDHOVEN, BROERSEN, 2003). O conceito da escala baseia-

se no modelo de esforço-recuperação de Meijman. De acordo com este modelo, se 

a recuperação do esforço do dia útil não for suficiente, uma fadiga residual estará 
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presente no início do próximo dia útil. Desta forma, um processo cumulativo é 

iniciado e se esse processo persistir, isso pode levar a efeitos a longo prazo e ao 

desenvolvimento de sintomas de fadiga crônica (VAN VELDHOVEN, BROERSEN, 

2003). Nesse sentido, o ENEDE avalia os efeitos a curto prazo da fadiga induzida 

pelo trabalho, como falta de atenção, irritabilidade, retirada social, desempenho 

reduzido e a qualidade do tempo de recuperação após o trabalho. Sua pontuação 

vai de 0 a 33 pontos, e quanto maior o escore, maior é a fadiga induzida pelo 

trabalho (JANSEN, KANT, BRANDT, 2002; MORIGUCHI et al., 2010). 

 O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) é um instrumento que permite 

avaliar a capacidade para o trabalho a partir da percepção do próprio trabalhador, 

por meio de dez questões sintetizadas em sete dimensões: (1) “capacidade para o 

trabalho atual e comparada com a melhor de toda a vida”, representada por escore 

de 0 a 10 pontos; (2) capacidade para o trabalho em relação às exigências do 

trabalho”, por meio de duas questões sobre a natureza do trabalho (físico, mental ou 

misto) e que, ponderadas, fornecem um escore de 2 a 10 pontos; (3) “número atual 

de doenças auto referidas e diagnosticadas por médico”, obtido a partir de uma lista 

de 51 doenças, definindo um escore de 1 a 7 pontos; (4) “perda estimada para o 

trabalho devido a doenças”, obtida a partir de uma questão com escore variando de 

1 a 6 pontos; (5) “faltas ao trabalho por doenças”, obtida a partir de uma questão 

sobre o número de faltas, categorizada em cinco grupos, com escore variando de 1 

a 5 pontos; (6) “prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho”, obtida a 

partir de uma questão com pontuação de 1, 4 ou 7 pontos; e (7) “recursos mentais”, 

a partir de um escore de 1 a 4 pontos obtido pela ponderação das respostas de três 

questões. Os resultados das sete dimensões fornecem uma medida da capacidade 

para o trabalho que varia de 7 a 49 pontos (TUOMI et al., 2005). 

O Mapa Corporal de Corlett é uma técnica de avaliação biomecânica, cujo 

objetivo é mapear a presença de dor ou desconforto percebida pelos trabalhadores 

(CORLETT, BISHOP, 1976; CORLETT, MANENICA, 1980; DINIZ et al., 2005), para 

facilitar a identificação e a localização das áreas dolorosas, desenvolveram um 

diagrama subdividindo o corpo humano em diversos segmentos. O trabalhador 



 
21 

 

 

avalia sua dor/desconforto em cada região e o classifica em uma escala de 1 

(nenhum desconforto) a 5 (intolerável desconforto). 

O Quick Exposure Check (QEC) é um instrumento que avalia fatores de risco 

ocupacionais. Abrange doze tópicos de um total de dezesseis questões, distribuídas 

em duas colunas. A primeira coluna contém a avaliação do observador das posturas 

adotadas e a freqüência de movimentos realizados pela coluna cervical (pescoço), 

coluna lombar, ombros e braços, punhos e mãos. A segunda coluna contém as 

opiniões do trabalhador sobre a quantidade de peso manipulada, o tempo 

necessário para completar uma determinada tarefa, o nível de força manual 

exercida, as demandas visuais, a vibração, a condução de veículos, a estimulação 

do trabalho e o estresse. O escore total combina as respostas do avaliador e do 

trabalhador para os seguintes domínios: postura versus força, duração versus força, 

postura versus duração, bem como outros fatores de risco específicos. A pontuação 

total varia de 46 a 269 pontos e pode ser classificada em quatro categorias de 

exposição ao risco: baixa, moderada, alta e muito alta (COMPER et al.  2012; 

COMPER et al.  2013; DAVID, 2005; DAVID et al., 2008). 

Sabendo que as lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho 

(LER/DORT) podem gerar diferentes graus de incapacidade funcional, sendo 

considerados um dos mais graves problemas no campo da saúde do trabalhador 

(COUTO, 1998; COUTO, COUTO, 2020) este estudo tem por finalidade realizar a 

associação destas queixas com os fatores de risco no trabalho. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Este estudo possui relevância no âmbito da saúde do trabalhador, com foco 

na verificação da associação das queixas musculoesqueléticas com os fatores de 

risco individuais, físicos/biomecânicos, psicossociais, cognitivos e organizacionais. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo visa descrever a prevalência de dor e desconforto 

musculoesquelético e verificar a associação dos fatores de risco no trabalho em uma 

empresa de bebidas, localizada na cidade de Ribeirão Preto/SP. 

 

3.1 Objetivo Específico 

 

Analisar a associação dos fatores de risco individuais, físicos/biomecânicos, 

psicossociais, cognitivos e organizacionais em funcionários de uma empresa de 

bebidas localizada na cidade de Ribeirão Preto/SP. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Local e Desenho do Estudo 

 

A coleta do estudo foi realizada em uma empresa de bebidas localizada na 

cidade de Ribeirão Preto/SP. Trata-se de um estudo observacional do tipo 

transversal. 

4.2 Descrição da Empresa 

 

A empresa conta com 1.429 funcionários ativos, sendo 1.213 no regime de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 216 terceirizados.  A empresa conta 

com setores em que os colaboradores exercem funções dinâmicas com 

levantamento, manuseio e transporte de cargas como, linha de produção (produção 

e envasamento), estoque, distribuição, manutenção predial (mecânicos e 

eletricistas), limpeza e trabalho de manutenção em altura. Setores em que os 

colaboradores exercem funções dinâmicas sem levantamento, manuseio e 

transporte de cargas como, segurança do trabalho, ambulatório médico 

(fisioterapeuta, médicos, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e 

educadores físicos) e segurança patrimonial. E setores em que os colaboradores 

exercem funções estáticas como, vendas, call center (atendentes de telemarketing) 

e administrativo (recursos humanos e jurídico). São considerados trabalhadores com 

vínculo CLT todos, com exceção dos dois fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, dois 

educadores físicos e todos os funcionários dos setores de limpeza e trabalho de 

manutenção em altura. 

4.3 Participantes do Estudo 

 

Foram convidados a participar do estudo funcionários de todos os setores e 

funções realizadas na empresa, mediante a aceitação dos mesmos a participarem. 

Todos os indivíduos foram orientados sobre a participação voluntária e 

conduzidos à leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

antes do preenchimento dos questionários (Apêndice A). 



 
25 

 

 

4.4 Descrição do Procedimento de Coleta 

 

Os participantes do estudo foram instruídos a responder seis (6) questionários 

de saúde ocupacional e saúde geral visando caracterizar e possibilitar as análises 

de correlação dos fatores de riscos individuais, psicossociais e físicos/biomecânicos: 

questionários SF-36 (Anexo C), Nórdico (Anexo D), ICT (Anexo E), ENEDE (Anexo 

F), Mapa Corporal de Corlett (Anexo G) e o QEC (Anexo H). 

Foram coletadas também informações para caracterização dos dados 

demográficos da amostra como idade, peso, altura, ocupação e tempo na empresa 

(Apêndice B). 

Os voluntários responderam os questionários em seu local de trabalho e 

durante a jornada de trabalho, em apenas uma oportunidade, em uma sala privativa 

no ambulatório da empresa. 

4.5 Aspectos Éticos 

 

Em relação aos aspectos éticos, o estudo respeitou as diretrizes e critérios 

estabelecidos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a fim de 

zelar pela legitimidade, privacidade e sigilo das informações, e quando necessárias, 

tornando os resultados deste estudo públicos. Bem como, os voluntários foram 

orientados que não teriam nenhum risco e/ou benefício ao participarem do estudo. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital das Clínicas da 

faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP) em 04/07/2018 (Anexo A). O estudo foi aprovado e tem a concordância de sua 

realização pelos recursos humanos da empresa em questão (Anexo B). 

4.6 Análises dos Dados 

 

Realizou-se uma estatística descritiva com os dados. Esta metodologia tem 

como objetivo básico sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo 

que se tenha uma visão global da variação desses valores, organizando e 
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descrevendo os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de 

medidas descritivas. 

Para verificar a associação entre as variáveis qualitativas, os dados foram 

submetidos ao Teste Exato de Fisher (FISHER, 1935). A quantificação desta 

associação foi mensurada por meio de modelos de regressão logística de Hosmer e 

Lemeshow (1989) onde se calculou o Odds ratio bruto com seus respectivos 

intervalos de confiança de 95%. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com a utilização 

do software estatístico SAS.  
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5 RESULTADOS 
 

A amostra de conveniência que respondeu a todos os questionários constou 

de 100 (cem) indivíduos no total. 

Na amostra houve predomínio de homens (69%), com idade média de 33,76 

anos (+/- 8,51 anos), IMC normal (60% da amostra), sendo a maioria destra (95%). 

51% desempenhavam funções na empresa onde não realizassem levantamento, 

transporte e manuseio de cargas, com tempo na função variando entre 8 meses e 23 

anos. 63% da amostra não tinham histórico de afastamento, 59% da amostra 

respondeu que não praticava atividade física, enquanto 55% da amostra respondeu 

que participava das aulas de ginástica laboral oferecidas pela empresa em questão. 

Dos participantes do estudo 57% da amostra referiu dores/desconfortos 

musculoesqueléticos (Tabela 1).  

        Tabela 1. Descrição da amostra – questionário sociodemográfico (n=100) 

Características N(%) ou DP  

Idade (anos)                                                                                                          33,76 ± 8,51  

Sexo (%)  

Homem                                                                                 

Mulher                                                                               

              69 

31 

 

Índice de Massa Corporal (IMC) (%) 

Normal 

Acima do Peso 

Obesidade 

60 

24 

16 

 

Dominância (%)   

Destros 95  

Canhotos 5  

Levantamento/Transporte/Manuseio de Carga (%)   

Realizam 49  
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Não Realizam 51  

Tempo na Função (%)   

Até 2 anos 35  

Acima de 2 anos até 5 anos 35  

Acima de 5 anos 30  

Absenteísmo por Doença (%)   

Afastaram por Doença em Algum Momento 37  

Não Afastaram por Doença  63  

Atividade Física (%)   

Praticam 41  

Não Praticam 59  

Ginástica Laboral (%)   

Participam 55  

Não Participam 45  

Dores/Desconfortos Musculoesqueléticos (%)   

Sim 57  

Não 43  

DP: Desvio Padrão  

 

Houve predomínio de dor lombar nas quatro questões do questionário Nórdico 

(Figuras 1, 2, 3, e 4) com 43% dos relatos, bem como predomínio de dor lombar no 

Mapa Corporal de Corlett, com 38% dos relatos, sendo que 25% da amostra 

apresentou alguma dor nesta região, 12% dor moderada, e 1% bastante dor (Tabela 

2).  
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Figura 1. Valores obtidos para o questionário Nórdico: questão 1 – Queixas 

musculoesqueléticas relatadas nos últimos 12 meses 

 

 

Figura 2. Valores obtidos para o questionário Nórdico: questão 2 – 

Impedido(a) de realizar atividades domésticas, laborais e de lazer nos últimos 12 

meses, devido a problemas musculoesqueléticos nas regiões abaixo 
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Figura 3. Valores obtidos para o questionário Nórdico: questão 3 – 

Necessidade em consultar com profissional da saúde nos últimos 12 meses, devido 

a problemas musculoesqueléticos nas regiões abaixo 

 

Figura 4. Valores obtidos para o questionário Nórdico: questão 4 – Queixas 

musculoesqueléticas relatadas nos últimos 7 dias  
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Tabela 2. Valores obtidos para o Mapa Corporal de Corlett: Grau de 

intensidade da dor em relação às regiões corporais 

Partes do Corpo 
Grau de Intensidade 

  Nenhum   Algum     Moderado  Bastante       Intolerável    

 Pescoço      91%      6%        2%     1%        0% 

 Nuca      94%      2%        3%     1%        0% 

 Ombro 
Esquerdo 

     87%      7%        5%     1%        0% 

 Ombro Direito      86%      6%        6%     2%        0% 

 Braço Esquerdo      94%      3%        3%     0%        0% 

 Braço Direito      96%      2%        2%     0%        0% 

 Costas Superior      93%      4%        3%     0%        0% 

 Costas Média      88%      6%        6%     0%        0% 

 Costas Inferior      62%      25%        12%     1%        0% 

 Quadril/Nádegas      89%      5%        4%     2%        0% 

 Cotovelo 
Esquerdo 

     0%      0%        0%     0%        0% 

 Cotovelo Direito      0%      0%        0%     0%        0% 

 Antebraço 
Esquerdo 

     98%      1%        1%     0%        0% 

 Antebraço 
Direito 

     0%      0%        0%     0%        0% 

 Punho Esquerdo      94%      3%        3%     0%        0% 

 Punho Direito      94%      4%        2%     0%        0% 

 Mãos/Dedos 
Esquerdo 

     97%      2%        1%     0%        0% 

 Mãos/Dedos 
Direito 

     98%      2%        0%     0%        0% 

 Coxa Esquerda      99%      1%        0%     0%        0% 

 Coxa Direita      0%      0%        0%     0%        0% 

 Joelho Esquerdo      89%      5%        6%     0%        0% 
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Joelho Direito      91%      6%        3%     0%        0% 

 Panturrilha 
Esquerda 

     99%      1%        0%     0%        0% 

 Panturrilha 
Direita 

     0%      0%        0%     0%        0% 

 Tornozelo 
Esquerdo 

     96%      1%        2%     0%        1% 

 Tornozelo 
Direito 

     0%      0%        0%     0%        0% 

 Pé Esquerdo      93%      4%        2%     0%        1% 

 Pé Direito      97%      3%        0%     0%        0% 

  

 

As pontuações obtidas no questionário SF-36 (Tabela 3) apresentaram como 

melhores médias os componentes para Capacidade Funcional com 88,00 e os 

Aspectos Sociais com 81,26 e, como piores médias os componentes Vitalidade com 

67,20 e Saúde Mental com 69,56.  

Tabela 3. Valores obtidos para cada componente do questionário SF-36 

Componentes Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Capacidade 
Funcional 88,00 14,72 35,50 98,50 

Aspectos 
Físicos 73,35 14,42 20,00 80,00 

Dor 78,17 21,51 19,80 98,80 

Estado 
Geral de 
Saúde 70,82 10,58 35,75 80,75 

Vitalidade 67,40 18,76 8,80 88,80 

Aspectos 
Sociais 81,26 22,14 0,00 98,75 

Aspectos 
Emocionais 70,25 20,52 0,00 80,00 

Saúde 
Mental 69,56 17,72 18,80 94,80 
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Os resultados obtidos para os questionários ICT, ENEDE e QEC estão 

apresentados na Tabela 4. O resultado da média para o questionário ICT foi de 

36,92, referindo uma baixa capacidade para o trabalho. O resultado da média obtida 

através do questionário ENEDE foi de 12,29, classificados como quadros moderados 

de fadiga pós-trabalho. O QEC apresentou uma média de 126,82, o que aponta um 

risco ocupacional moderado dos voluntários, quanto à exposição aos fatores físicos e 

psicossociais. 

Tabela 4. Valores obtidos para os questionários ICT, ENEDE e QEC 

Questionários Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

 
ICT 36,92 4,24 21,50 44,00 

     

ENEDE 12,29 4,39 5,00 29,00 

     

QEC 126,82 27,61 58,00 179,00 

 

Foram realizados os testes estatísticos para verificar se havia ou não 

associação da variável dependente auto relatada “dor” com os itens do questionário 

sociodemográfico, os domínios do SF-36, e os questionários ICT, ENEDE, e QEC 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Frequência, teste exato de Fisher e regressão logística em relação a variável auto 

relatada dor. 

  Dor       

  Não (43%) Sim (57%)       

  n (%) n (%) Total p-valor* Odds Ratio Bruto (IC 95%) 

Idade 
Até 30 anos 25 (58,14) 18 (41,86) 43 (100,00) 0,006 1,00 (Referência) 
30 a 40 anos 15 (39,47) 23 (60,53) 38 (100,00)  2,13 (0,87 ; 5,18) 
40 a 60 anos 3 (15,79) 16 (84,21) 19 (100,00)  7,40 (1,87 ; 29,25) 
      
Sexo 
Masculino 31 (44,93) 38 (55,07) 69 (100,00) 0,663 1,00 (Referência) 
Feminino 12 (38,71) 19 (61,29) 31 (100,00)  1,29 (0,54 ; 3,06) 
      
Dominância 
Destro 41 (43,16) 54 (56,84) 95 (100,00) 1,000 1,00 (Referência) 
Canhoto 2 (40,00) 3 (60,00) 5 (100,00)  1,13 (0,18 ; 7,13) 
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Levantamento de carga 
Realizam 18 (36,73) 31 (63,26) 49 (100,00) 0,233 1,65 (0,74 ; 3,68) 
Não Realizam 25 (49,02) 26 (50,98) 51 (100,00)  1,00 (Referência) 
      
Tempo na Função 
Até 2 anos 21 (60,00) 14 (40,00) 35 (100,00) 0,021 1,00 (Referência) 
2 a 5 anos 14 (40,00) 21 (60,00) 35 (100,00)  2,25 (0,86 ; 5,85) 
Mais de 5 anos 8 (26,67) 22 (73,33) 30 (100,00)  4,12 (1,43 ; 11,84) 
      
Afastamentos 
Sim 6 (16,22) 31 (83,78) 37 (100,00) <0,001 7,35 (2,68 ; 20,14) 
Não 37 (58,73) 26 (41,27) 63 (100,00)  1,00 (Referência) 
      
IMC 

Normal 30 (50,00) 30 (50,00) 60 (100,00) 0,153 1,00 (Referência) 
Sobrepeso 9 (37,50) 15 (62,50) 24 (100,00)  1,66 (0,63 ; 4,39) 
Obesidade 4 (25,00) 12 (75,00) 16 (100,00)  3,00 (0,86 ; 10,36) 

      
Atividade Física 
Sim 19 (46,34) 22 (53,66) 41 (100,00) 0,681 1,00 (Referência) 

Não 24 (40,67) 35 (59,32) 59 (100,00)  1,25 (0,56 ; 2,81) 
      
Ginastica Laboral 
Sim 30 (54,54) 25 (45,46) 55 (100,00) 0,014 1,00 (Referência) 
Não 13 (28,89) 32 (71,11) 45 (100,00)  2,95 (1,28 ; 6,80) 
      
SF-36 - Capacidade Funcional 
< 93,5  7 (18,42) 31 (81,58) 38 (100,00) <0,001 6,13 (2,34 ; 16,06) 

 93,5 36 (58,06) 26 (41,93) 62 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Aspectos Físicos 

< 80 2 (9,52) 19 (90,48) 21 (100,00) <0,001 10,25 (2,23 ; 46,97) 

 80 41 (51,90) 38 (48,10) 79 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Dor 

< 82,8 1 (2,63) 37 (97,37) 38 (100,00) <0,001 77,68 (9,93 ; 607,20) 

 82,8 42 (67,74) 20 (32,26) 62 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Estado Geral de Saúde 
< 75,75 6 (18,75) 26 (81,25) 32 (100,00) 0,001 5,17 (1,88 ; 14,16) 

 75,75 37 (54,41) 31 (45,59) 68 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Vitalidade 
< 73,8 17 (36,17) 30 (63,83) 47 (100,00) 0,227 1,69 (0,76 ; 3,79) 

 73,8 26 (49,06) 27 (50,94) 53 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Aspectos Sociais  
< 86,25 7 (20,00) 28 (80,00) 35 (100,00) <0,001 4,96 (1,89 ; 12,99) 

 86,25 36 (55,38) 29 (44,62) 65 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Aspectos Emocionais 
< 80 5 (23,81) 16 (76,19) 21 (100,00) 0,051 2,96 (0,99 ; 8,88) 
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 80 38 (48,10) 41 (51,90) 79 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
SF-36 - Saúde Mental 
< 74,8 11 (27,50) 29 (72,50) 40 (100,00) 0,013 3,01 (1,27 ; 7,11) 

 74,8 32 (53,33) 28 (46,67) 60 (100,00)  1,00 (Referência) 

      
ICT 
Reduzida 5 (13,16) 33 (86,84) 38 (100,00) <0,001 10,45 (3,58 ; 30,47) 
Boa 38 (61,29) 24 (38,71) 62 (100,00)  1,00 (Referência) 
      
ENEDE 
Baixa 34 (53,12) 30 (46,88) 64 (100,00) 0,009  
Moderada 9 (27,27) 24 (72,73) 33 (100,00)   
Alta 0 (0,00) 3 (100,00) 3 (100,00)   
      
ENEDE 
Baixa 34 (53,12) 30 (46,88) 64 (100,00) 0,006 1,00 (Referência) 
Moderada/Alta 9 (25,00) 27 (75,00) 36 (100,00)  3,40 (1,38 ; 8,36) 

      
QEC 
Baixo 5 (62,50) 3 (37,50) 8 (100,00) 0,436 1,00 (Referência) 
Moderado 23 (43,40) 30 (56,60) 53 (100,00)  2,17 (0,47 ; 10,04) 
Alto 15 (38,46) 24 (61,54) 39 (100,00)  2,66 (0,55 ; 12,81) 

*p-valor referente ao teste exato de Fisher. 

 

Foi observado que o item Idade (questionário sociodemográfico) apresentou 

associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher (p-valor 0,006), 

demonstrado pela regressão logística que houve 7,40 vezes mais relatos de dor 

quando os indivíduos apresentavam idade superior a 40 anos.  

O item Tempo na Função (questionário sociodemográfico) também 

apresentou associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher (p-

valor 0,021), demonstrado pela regressão logística que houve 4,12 vezes mais 

relatos de dor quando os indivíduos apresentam tempo na função superior a 5 anos. 

 O item Afastamentos (questionário sociodemográfico) também apresentou 

associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher (p-valor 

<0,001), demonstrado pela regressão logística que houve 7,35 vezes mais relatos de 

dor quando os indivíduos já estiveram afastados por doenças musculoesqueléticas 

em algum momento na empresa.  
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O item Ginástica Laboral (questionário sociodemográfico) também apresentou 

associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher (p-valor 0,014), 

demonstrado pela regressão logística que houve 2,95 vezes mais relatos de dor nos 

indivíduos que responderam que não participavam das aulas de ginástica laboral na 

empresa. 

No questionário SF-36, apenas os domínios V - Vitalidade (p-valor 0,227) e VII 

- Limitação por Aspectos Emocionais (p-valor 0,051), não apresentaram associação 

com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher. Entretanto, os domínios I - 

Capacidade Funcional (p-valor <0,001); II - Limitação por Aspectos Físicos (p-valor 

<0,001); III - Dor (p-valor <0,001); IV - Estado Geral de Saúde (p-valor 0,001); VI - 

Aspectos Sociais (p-valor <0,001); e VIII - Saúde Mental (p-valor 0,013) 

apresentaram associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher, 

demonstrado pela regressão logística, impacto na qualidade de vida dos 

trabalhadores.  

O questionário ICT também apresentou associação com a variável 

dependente Dor no Teste Exato de Fisher (p-valor <0,001), demonstrado pela 

regressão logística que houve 10,45 vezes mais relatos de dor quando o score dos 

indivíduos para este questionário foi menor que 37 pontos, indicando baixa 

capacidade para o trabalho.  

O ENEDE também apresentou associação com a variável dependente Dor no 

Teste Exato de Fisher (p-valor 0,006), demonstrado pela regressão logística que 

houve 3,40 vezes mais relatos de dor quando o score dos indivíduos para este 

questionário foi maior que 11 pontos, indicando moderado-alta necessidade de 

recuperação entre as jornadas de trabalho. Entretanto, para ser possível realizar a 

regressão logística, tivemos que transformar as três categorias (baixa, moderada e 

alta) em duas categorias (baixa e moderado-alta), devido ao baixo número de scores 

apresentados na subdivisão “alta”, apenas 3.  

Já os outros itens analisados estatisticamente do questionário 

sociodemográfico e o questionário QEC, apresentados na Tabela 5, não 

apresentaram associação com a variável dependente Dor no Teste Exato de Fisher.  
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As médias e os intervalos de confiança para os questionários SF-36 (Figura 

5), ICT (Figura 6), ENEDE (Figura 7) e QEC (Figura 8) estão expostas a seguir pelo 

Interval Plot.  

Figura 5. Interval Plot (média e intervalo de confiança com 95%) dos domínios do SF-36 em 

relação à presença ou não de dor 

 

Figura 6. Interval Plot (média e intervalo de confiança com 95%) do questionário ICT em 

relação à presença ou não de dor 
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Figura 7. Interval Plot (média e intervalo de confiança com 95%) do questionário ENEDE em 

relação à presença ou não de dor 

 

Figura 8. Interval Plot (média e intervalo de confiança com 95%) do questionário QEC em 

relação à presença ou não de dor 

 

A Figura 5 representa a média e o intervalo de confiança entre os 

participantes que responderam que tinham dor e os participantes que responderam 

que não tinha dor auto relatada no questionário sociodemográfico com os domínios 

do SF-36. Observar-se que apenas os domínios V - Vitalidade e VII - Aspectos 
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As Figuras 6 e 7, que representam respectivamente as médias e os intervalos 

de confiança entre os participantes que responderam que tinham dor e os 

participantes que responderam que não tinha dor auto relatada no questionário 

sociodemográfico com o questionário ICT e com o questionário ENEDE. Observa-se 

que ambos apresentaram intervalo de confiança entre as duas medidas 

E a Figura 8, representa a média e o intervalo de confiança entre os 

participantes que responderam que tinham dor e os participantes que responderam 

que não tinha dor auto relatada no questionário sociodemográfico com o questionário 

QEC. Observa-se que não houve intervalo de confiança entre as duas medidas. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Este estudo buscou descrever a prevalência dos distúrbios 

musculoesqueléticos e sua associação com os fatores de risco individuais, 

psicossociais e físicos no trabalho.  Possui grande relevância, devido aos altos 

números de absenteísmo, e o impacto laboral e nas atividades de vida diária dos 

trabalhadores, em decorrência de tais queixas (PICOLOTO, SILVEIRA, 2008). 

Este estudo apresentou dados coincidentes quanto à área mais afetada pela 

dor, tanto pelo questionário Nórdico, quanto para o Mapa Corporal de Corlett. Nas 

questões contidas no questionário Nórdico e também no Mapa Corporal de Corlett, a 

região com maior número de queixas foi à parte baixa das costas (região lombar). 

Andersson (1999), afirmou em seu estudo que tanto os esforços dinâmicos 

relacionados a deslocamentos e transporte de cargas, quanto os esforços estáticos 

relacionados com sustentação de peso, com a adoção de posturas incômodas e com 

a restrição de movimentos, podem contribuir para episódios de lombalgias 

ocupacionais. Em nosso estudo não encontramos diferenças significativas de dor 

entre trabalhadores que realizavam funções com levantamento de peso e 

trabalhadores que realizavam funções sem levantamento de peso, o que pode 

indicar que ambas as situações podem ser prejudiciais para o aparecimento de 

lombalgia (HARTVIGSEN et al., 2000; HOOGENDOORN et al. 2000; KWON et al., 

2011; LIS et al., 2007; ROFFEY et al., 2010; SILVA et al., 2017; VALENÇA, 

ALENCAR, 2018). 

A partir do mapeamento da dor e de suas associações com os fatores de risco 

no trabalho, encontramos características individuais que apresentaram associação 

com a dor. Como características individuais primeiramente encontramos que, os 

fatores idade e tempo na função contribuíram para as queixas de dor relacionadas 

ao trabalho. A análise estatística demonstrou que com o passar dos anos (aumento 

da idade) e do tempo de trabalho, o indivíduo apresentou cada vez mais chances de 

ter dor relacionada com o trabalho. A partir dos 30 anos, os trabalhadores 

apresentaram 2,13 vezes mais chances de relatarem dor relacionada ao trabalho, e 

a partir dos 40 anos esta chance aumentou para 7,40 vezes. Na Finlândia em 2018, 

a idade média de aposentadoria era de 61,3 anos e o motivo mais comum para a 

* Nível de Correlação 

** Nível de Significância 

Fonte: Autoral 
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aposentadoria precoce foram problemas do sistema músculoesquelético (33%) e o 

segundo motivo mais comum foram problemas mentais (31%) 

(ELÄKETURVAKESKUS, 2019). Com o avançar da idade é frequente a presença da 

multimorbidade com consequente redução da qualidade de vida e aumento a 

mortalidade. Pessoas com multimorbidade dependem mais dos serviços de saúde e 

apresentam resultados de trabalho piores. Além disso, essas condições têm 

demonstrado reduzir a qualidade de vida, aumentar a incapacidade para o trabalho, 

aumentar a carga de tratamento e os custos de saúde. Para pessoas que vivem com 

multimorbidade, os distúrbios musculoesqueléticos podem prejudicar a capacidade 

de enfrentar e manter a saúde e a independência, levando a um declínio físico e 

social precipitado (DUFFIELD et al., 2017). 

Encontramos também como fator individual que, quando o trabalhador foi 

afastado por doença musculoesquelética, o mesmo apresentou 7,35 vezes mais 

chances de ter dor relacionada com o seu trabalho, do que os trabalhadores que não 

se afastaram. Entre os trabalhadores que relataram dor e fatores psicossociais 

relacionados ao trabalho, os mesmos apresentaram maior risco de afastamento e/ou 

aposentadoria por invalidez (SHELERUD, 2006), de 15 a 20 vezes (DORNER et al., 

2016).  

Outro fator individual que apresentou associação com a dor foi a não 

participação nas aulas de ginástica laboral. O estudo de Candotti et al. (2011), 

mostrou que o grupo que praticou ginástica laboral obteve diminuição da intensidade 

e da frequência das dores referidas. Tal afirmação corrobora com este achado do 

nosso estudo. Encontramos que, os trabalhadores que não participaram das aulas 

de ginástica laboral tiveram 2,95 vezes mais queixas de dores musculoesqueléticas 

em relação aos trabalhadores que participaram das aulas de ginástica laboral.  

A ginástica laboral (GL) consiste em exercícios específicos realizados no 

próprio local de trabalho, atuando de forma preventiva e terapêutica sem que haja 

sobrecarrega ou leve o funcionário ao cansaço, por ser graduada e de curta duração 

(LIMA, 2008). A GL pode ser classificada de acordo com seu horário de realização, 

dividida em 3 momentos: preparatória, com o objetivo de preparar a musculatura e 

as articulações para o trabalho, realizada no início da jornada; compensatória, de 
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pausa ou de distensionamento com a função de alongar a musculatura exigida no 

trabalho, realizada no meio do expediente; e relaxamento, realizada ao final do 

expediente para promover relaxamento muscular e mental (OLLAY, KANAZAWA, 

2016). Muitos são os benefícios proporcionados pela cinesioterapia/ginástica laboral 

tanto para o funcionário como para a empresa. No que se diz respeito aos 

funcionários, existem os benefícios fisiológicos como aumento da circulação 

sanguínea e maior oxigenação muscular reduzindo o ácido láctico e as toxinas; 

melhora da amplitude de movimento e flexibilidade; melhora da postura e redução 

das tensões musculares; aprimoramento da força e resistência muscular, 

coordenação motora, agilidade e concentração, bem como melhora do bem-estar e 

qualidade de vida (RASOTTO et al., 2015; RIS et al., 2016; ZILLI, 2002). Com 

respeito aos benefícios experimentados pela empresa, pode-se mencionar a melhora 

da imagem junto à sociedade e aos funcionários; redução dos custos com 

assistência médica e índices de absenteísmo; integração entre funcionários e chefia, 

assim como a redução dos acidentes de trabalho. Além disto, um importante 

componente desta estratégia é o incentivo às pessoas para uma nova cultura e 

educação de hábitos saudáveis, tornando-as capazes de permanecerem fisicamente 

capazes para a realização de suas atividades laborais e na sua vida diária e terem 

ainda reservas suficientes de energia para enfrentarem eventuais necessidades 

físicas extras (EERD et al., 2016; GIL COURY, 2005; ZILLI, 2002). 

Em relação à associação da dor com os domínios do SF-36 encontramos que, 

os domínios referentes à capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de 

saúde, aspectos sociais e saúde mental apresentaram associação entre as queixas 

de dores musculoesqueléticas relatadas pelos trabalhadores de uma empresa de 

produção de bebidas. Por ser um questionário genérico que busca informações mais 

amplas sobre questões biopsicossociais do individuo (TAKIUT et al., 2007) tem sido 

usado em diferentes populações (ADORNO, BRASIL-NETO, 2013), porém em 

trabalhadores tem sido pouco explorado. Em um estudo realizado com pescadores 

apresentando prevalência de distúrbios musculoesqueléticos, foi observada uma 

menor qualidade de vida mensurada também pelo SF-36. Foram encontradas 

menores pontuações especialmente nos domínios de saúde mental e aspectos 

socais (MÜLLER et al., 2016). Tais resultados corroboram nossos achados quanto 
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ao uso desta ferramenta, que também apontaram associação da presença de dor 

com os domínios estado geral de saúde, aspectos sociais e saúde mental. Com isso, 

além da abordagem preventiva da dor e desconforto musculoesqueléticos, questões 

relacionadas à saúde mental e o apoio social também são úteis na melhora da 

qualidade de vida geral de trabalhadores. 

Visando estudar a capacidade para o trabalho e a necessidade de 

recuperação entre as jornadas, os questionários ICT (TUOMI et al., 2005) e ENEDE 

(VAN VELDHOVEN, BROERSEN, 2003) foram os escolhidos para representar tais 

dados. Em ambos os questionários encontramos associação da dor com os fatores 

de risco no trabalho representados por tais ferramentas. Em relação a estes dois 

questionários nosso estudo apontou que, trabalhadores que relatavam dor, 

apresentaram índices reduzidos de capacidade para o trabalho, bem como 

necessidade moderado-alta de recuperação pós-jornada. Então, quanto menor o 

score do ICT, maiores serão as queixas de dor e menor será a capacidade para o 

trabalho. Souza et al. 2015 também relataram resultados semelhantes para uma 

amostra de trabalhadores e um hospital público terciário. 

Além da capacidade para o trabalho, as características pessoais e os fatores 

psicossociais explicaram a presença de dor e a diminuição da qualidade de vida 

geral no presente estudo. Pesquisas mostraram evidências sobre a presença de dor 

com um fator preditor importante para a piora da qualidade de vida geral 

(SKEVINGTON, 1998). No estudo de Sewell et al. (2018), a dor também apresentou 

associação significativa com o domínio físico e o domínio social. 

O estudo de Sörensen et al. (2008), mostrou que houve relação entre a 

capacidade para o trabalho e a qualidade de vida em homens de meia idade 

trabalhando em empregos fisicamente exigentes. Pode ser sugerido que a promoção 

da capacidade para o trabalho pode influenciar na qualidade de vida geral.  

O questionário QEC apresentou como média o valor de 126,82, o que aponta 

um risco ocupacional moderado dos voluntários. Estatisticamente o mesmo não 

apresentou associação com a variável dependente “dor”, porém, é valido ressaltar 

que tal dado encontrado aponta para uma importante questão do trabalho, a 

ergonomia. Durante o preenchimento deste questionário, a ergonomia é levada em 



 
44 

 

 

consideração, a partir do olhar do examinador e da percepção do trabalhador. Adotar 

boas práticas ergonômicas é uma das formas de prevenir doenças ocupacionais. 

Além disso, as boas práticas ergonômicas são essenciais para o sucesso da 

empresa, por impactarem diretamente na qualidade de vida do trabalhador (HAUKKA 

et al., 2010). 

6.1 Limitações do Estudo 

 

Este estudo preditivo não teve como foco a análise por subgrupos de 

diferentes ocupações, a qual poderia ter trazido novas informações acerca da 

amostra estudada. Além disso, o estudo foi realizado em um momento de retração 

do número de funcionários na empresa, o que impactou no total de voluntários que 

aceitaram participar no estudo, levando a um viés de seleção. 

Outro fator que limitou o número de participantes deste estudo foi o receio por 

alguns funcionários que, ao participarem da pesquisa como voluntários, e 

apresentando quadros de queixas dolorosas musculoesqueléticas, isso pudesse 

comprometer futuramente seus empregos, principalmente os funcionários com 

menor tempo na empresa. O tempo de duração da coleta (20-30min) dos 

questionários, também foi apontado por alguns funcionários como o motivo para a 

não participação. 

 Novos estudos com amostras maiores desta população são necessários para 

corroborar com os achados.  

6.2 Considerações Finais 

 

Este estudo possui relevância no âmbito da saúde do trabalhador, entretanto, 

tal relevância se aplicou em verificar a prevalência das queixas destes 

trabalhadores, bem como a associação da dor e desconforto musculoesquelético 

com os fatores de risco individuais, físicos/biomecânicos, psicossociais, cognitivos e 

organizacionais em trabalhadores de uma empresa de bebidas. Sendo assim, o 

estudo não realizou intervenção, indicando que estudos com tal finalidade pode ser 

importantes para esta população. 
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Sugerimos que o tratamento da dor musculoesquelética pode diminuir tais 

fatores de risco no trabalho, impactando de forma positiva na saúde física, mental e 

social, gerando uma melhor qualidade de vida e melhor capacidade para o trabalho 

da população estudada. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Os resultados demonstram que a área mais afetada pela dor nos 

trabalhadores de uma empresa de bebidas foi a região lombar, tanto para funções 

que exigiam levantamento, transporte e manuseio de cargas, quanto para aquelas 

que não envolviam tais atividades.  

Encontramos que os fatores individuais como idade acima de 40 anos, tempo 

na função acima de 5 anos, afastamentos por doenças musculoesqueléticas e a não 

adesão as aulas de ginástica laboral, colaboraram para o aparecimento de dores 

musculoesqueléticas nestes trabalhadores. 

A partir das baixas pontuações apresentadas nos domínios de saúde mental e 

aspectos sociais e sua associação com dor, concluímos que os fatores psicossociais 

também contribuíram para o aparecimento de dores musculoesqueléticas nestes 

trabalhadores. Bem como os fatores físicos, através das baixas pontuações 

apresentadas nos domínios dos aspectos físicos, na capacidade para o trabalho e na 

necessidade moderada a alta de recuperação pós-jornada de trabalho e sua 

associação com a dor.  
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO B – Aprovação de Realização da Pesquisa Pela Empresa Em Questão 
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ANEXO C – Questionário SF-36 

 
 

SF-36 PESQUISA EM SAÚDE                       ESCORE_____________________ 

 

 

 

Nome___________________________________________________________ 

Data___ /___ /___                     Examinador _____________________________ 

 

 

INSTRUÇÕES: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas 

informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem você 

é capaz de fazer atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a 

resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por 

favor, tente responder o melhor que puder. 

 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 

agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 

Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer 
estas atividades? Neste caso, quando?  

  

Atividades Sim, Sim, Não, não 
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dificulta 
muito 

dificulta 
um pouco 

dificulta 
de modo 

algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, 
varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 
física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum 
problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 
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a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadament

e 

Bastant

e 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhum
a 

Muito 
leve 

Leve Moderad
a 

Grave Muito 
grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamen

te 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 
com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 
resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às 
últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte 

do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

Algu
ma 

parte 
do 

temp

Uma 
pequ
ena 

parte 
do 

Nu
nca 
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tempo o temp
o 

a) Quanto tempo 
você tem se 
sentindo cheio de 
vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido 
tão deprimido que 
nada pode anima-
lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)?  

 

Todo A maior parte Alguma parte Uma Nenhuma 
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Temp
o 

do tempo do tempo pequena 
parte do 
tempo 

parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivament
e verdadeiro 

A 
maioria 

das 
vezes 

verdadei
ro 

Não 
sei 

A 
maiori
a das 
vezes 
falso 

Definitiva
- 

mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um 
pouco mais 
facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO D – Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 

No                      Nome___________________________________ Data: __/__/___Examinador:________________________ 

Council of Nurses 2003- Jun;50(2):101-8. 

 

 

Barros et al. International Council of Nurses.  2003-Jun; 50(2):101-8. 
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ANEXO E – Índice de Capacidade Para o Trabalho (ICT) 

 
Domínio 1: Capacidade para o trabalho comparada com a melhor de toda vida. 

1- Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tenha um valor igual a 

10 pontos. Assinale com um X um número na escala de 0 a 10, quantos 

pontos você daria para sua capacidade de trabalho atual: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Domínio 2: Capacidade para o trabalho em relação as exigências físicas. 

2- A) Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação 

às exigências físicas do seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com 

partes do corpo). 

Muito Boa Boa Moderada Baixa Muito Baixa 

5 4 3 2 1 

 

B) Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 

exigências mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver 

problemas, decidir a melhor forma de fazer). 

Muito Boa Boa Moderada Baixa Muito Baixa 

5 4 3 2 1 

 

Domínio 3: Número de doenças atuais diagnosticadas pelo médico. 

A) Em sua opinião quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo 

você possui atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas 

pelo médico. 

Estou em minha 

melhor 

capacidade 

para o trabalho. 

 

 

 

Estou em minha 

melhor 

capacidade 

para o trabalho. 

 

 

Estou incapaz 

para o 

trabalho.                                                                            

 

Estou incapaz 

para o 

trabalho.                                                                            
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1. Lesão nas costas. 

2. Lesão nos braços ou mãos. 

3. Lesão nas pernas ou pés. 

4. Lesão em outras partes do corpo. Onde? Que tipo de 

lesão?_____________________ 

5. Doença na parte superior das costas ou região do pescoço com dores 

frequentes. 

6. Doença da parte inferior das costas com dores frequentes. 

7. Doença nas costas que irradia para a perna (ciática). 

8. Doença musculoesquelética afetando os membros (braços e pernas) com 

dores frequentes. 

9. Artrite reumatoide. 

10. Outra doença musculoesquelética. 

Qual?_____________________________________ 

11. Hipertensão arterial (pressão alta). 

12. Doença coronariana, dor no peito durante o exercício (angina pectoris). 

13. Infarto do miocárdio, trombose coronariana. 

14. Insuficiência cardíaca. 

15. Outra doença cardiovascular. 

Qual?_________________________________________ 

16. Infecções repetidas no trato respiratório (incluindo amigdalite, sinusite 

aguda, bronquite aguda). 

17. Bronquite crônica. 

18. Sinusite crônica. 

19. Asma. 

20. Enfisema. 

21. Tuberculose pulmonar. 

22. Outra doença respiratória. Qual? 

___________________________________________ 

23. Distúrbio emocional severo (exemplo depressão severa). 

24. Distúrbio emocional leve (exemplo depressão leve, tensão, ansiedade, 

insônia). 

25. Problema ou diminuição da audição. 

26. Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa óculos e/ou lentes 

de contato de grau). 

27. Doença neurológica (acidente vascular cerebral ou “derrame”, neuralgia, 

enxaqueca, epilepsia). 

28. Outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos. 

Qual?_____________________ 

29. Pedras ou doenças de vesícula biliar. 

30. Doença do pâncreas ou fígado. 

31. Úlcera gástrica ou duodenal. 
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32. Gastrite ou irritação duodenal. 

33. Colite ou irritação do cólon. 

34. Outra doença digestiva. 

Qual?____________________________________________ 

35. Infecção das vias urinárias. 

36. Doença dos rins. 

37. Doença dos genitais e aparelho reprodutor (exemplo: problemas nas 

trompas ou na próstata). 

38. Outra doença geniturinária. 

Qual?___________________________________________ 

39. Alergia, eczema. 

40. Outra erupção. 

Qual?___________________________________________ 

41. Outra doença da pele. 

Qual?______________________________________________ 

42. Tumor benigno. 

43. Tumor maligno (câncer). 

Onde?____________________________________________ 

44. Obesidade. 

45. Diabetes. 

46. Bócio ou outra doença da tireoide. 

47. Outra doença endócrina ou metabólica. 

Qual?_________________________________ 

48. Anemia. 

49. Outra doença do sangue. 

Qual?____________________________________________ 

50. Mal formação no nascimento. 

Qual?_________________________________________ 

51. Outro problema ou doença. 

Qual? __________________________________________ 

Domínio 4: Perda estimada para o trabalho por causa de doenças. 

A)Sua lesão ou doença é um impedimento para o seu trabalho atual? (você pode 

marcar mais de uma resposta nesta pergunta). 

1- (   ) Na minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar. 
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2- (   ) Por cauda da minha doença sinto me capaz de trabalhar apenas em 

tempo parcial. 

3- (   ) Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar 

meus métodos de trabalho. 

4- (  ) Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meu 

métodos de trabalho. 

5- (   ) Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns 

sintomas. 

6- (   ) Não ha impedimento/ eu não tenho doenças. 

Domínio 5: Faltas ao trabalho por doenças no último ano (12 meses). 

A) Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho devido a problema de 

saúde, consulta médica ou para fazer exames durante os últimos 12 meses? 

5- (   ) nenhum. 

4- (   ) até 9 dias. 

3- (   ) de 10 a 24 dias. 

2- (   ) de 25 a 99 dias. 

1- (   ) de 100 a 365 dias. 

Domínio 6: Prognóstico próprio da capacidade para o trabalho daqui a 2 anos. 

A) Considerando sua saúde, você acha que será capaz de daqui a 2 anos fazer 

seu trabalho atual? 

7- (   ) É improvável. 

4- (   ) Não esta muito certo. 

1- (   ) Bastante provável. 

Domínio 7: Recursos mentais 

A) Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias? 

Sempre Quase sempre Às vezes Raramente Nunca 
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4 3 2 1 0 

 

B) Recentemente você tem se sentido ativo e alerta? 

Sempre Quase sempre Às vezes Raramente Nunca 

4 3 2 1 0 

 

C) Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 

Sempre Quase sempre Às vezes Raramente Nunca 

4 3 2 1 0 
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ANEXO F – Escala de Necessidade de Descanso (ENEDE) 
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ANEXO G – Mapa Corporal de Corlett 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Ocupação profissional: _____________________________________________ 

Data__ /__ /__                      Examinador: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Observe a imagem abaixo numerada de 0 a 27, atribua a intensidade da dor de acordo 

com a escala a seguir: 

 

Nenhuma dor Alguma dor Dor moderada Bastante dor Dor insuportável 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pescoço (0)

Pé esq. (26)

Ombro esq. (2)

Braço esq. (4)

Cotovelo esq. (10)

Antebraço esq. (12)

Punho esq. (14)

Mão/dedos esq. (16)

Coxa esq. (18)

Joelho esq. (20)

Panturrilha esq. (22)

Tornozelo esq. (24)

Pé dir. (27)

Nuca (1) Ombro dir. (3)

Braço dir. (5)

Cotovelo dir. (11)

Antebraço dir. (13)

Punho dir. (15)

Mãos/dedos dir. (17)

Coxa dir. (19)

Joelho dir. (21)

Panturrilha dir. (23)

Tornozelo dir. (25)Costas Superior (6)

Costas inferior. (8)

Costa Médio (7)

Quadril/ Nádegas (9)
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ANEXO H – Quick Exposure Check - Brasil (QEC - Br) 

 

Appendix 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.L.C. Comper et al. / A Cross-Cultural Adaptation into Brazilian-Portuguese 2059
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Estudo: "Associação das queixas musculoesqueléticas com os fatores de 

risco no trabalho em uma empresa de bebidas”.  

 

Autora da Pesquisa: Vinícius Restani de Castro* 

Pesquisadora/Orientadora responsável: Profª Drª Marisa de Cássia Registro 

Fonseca** 

Instituição/Departamento: Curso de Fisioterapia – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP/USP) / Ciências da Saúde 

Telefones e e-mails para contato: (16) 99245-3205 

viniciusnegista@hotmail.com*/ marisa@fmrp.usp.br** 

Você está sendo convidado/a para participar desta pesquisa intitulada “Associação 

das queixas musculoesqueléticas com os fatores de risco no trabalho em uma 

empresa de bebidas” com autoria de Vinícius Restani de Castro, fisioterapeuta e 

mestrando do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho 

Funcional da Faculdade de Medicina da USP, sob orientação da Profª Drª Marisa de 

Cássia Registro Fonseca. 

Justificativa: 

Este estudo possui relevância no âmbito geral da saúde do trabalhador, com foco na 

associação das queixas musculoesqueléticas com os fatores de risco 

pessoais/individuais, organizacionais, cognitivos ou psicocossiais e físicos ou 

biomecânicos. 

Objetivo do estudo: 
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Este estudo avisa avaliar a associação das queixas musculoesqueléticas com os 

fatores de risco no trabalho em uma empresa de bebidas, localizada na cidade de 

Ribeirão Preto/SP. 

Questionários: 

Você preencherá os questionários em seu local de trabalho em apenas uma 

oportunidade, e suas respostas devem ser honestas e de acordo com sua 

compreensão. Nenhum procedimento será realizado sem que você saiba e 

concorde, e você é livre para sair desta pesquisa a qualquer momento, após 

comunicar os responsáveis por ela com antecedência, sem prejudicar seu 

tratamento fisioterapêutico. 

Desconforto e risco: 

O preenchimento dos questionários poderá causar cansaço e desconforto pelo 

tempo que você estará envolvido e por ter que relembrar algumas vivências do 

trabalho e do dia a dia para responder algumas questões específicas. Se isso 

acontecer, você pode dar pausas entre os questionários ou simplesmente 

abandonar o procedimento.  

Possíveis benefícios: 

Os resultados obtidos serão importantes para ampliar o conhecimento sobre os 

fatores de risco no trabalho. 

Custos/ Compensação Financeira: Não haverá qualquer ajuda de custo. 

Formas de Indenização: 

Se ocorrer algum dano/agravo imediato ou posterior, decorrente de sua participação 

na pesquisa, você terá direito à indenização proporcional ao ocorrido por parte do 

pesquisador e da instituição envolvida nas diferentes fases da pesquisa, de acordo 

com as leis vigentes no país. 

Liberdade de participação e sigilo de identidade: 
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Você pode interromper a sua participação a qualquer momento, sem sofrer qualquer 

punição ou prejuízo. Se o preenchimento dos questionários for incompleto e as 

informações adquiridas não estiverem de acordo com os objetivos da pesquisa, a 

pesquisadora terá o direito de excluir seus dados deste estudo.  As informações 

adquiridas nesta pesquisa não serão associadas ao seu nome ou serão vistas por 

outras pessoas sem a sua autorização: no lugar de seu nome aparecerá a letra “V”, 

inicial de Voluntário seguida de um número (V1, V2, V3…). Se você concordar em 

participar deste estudo, permitirá que suas informações sejam utilizadas para fins 

científicos, sem que sua identidade seja revelada e sua privacidade invadida. 

Resultados: 

Ao participar desta pesquisa, você terá direito de saber os resultados que ela teve. 

Para qualquer dúvida ética, favor contatar: 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto 

Telefone: (16) 3602-2228 

Horário de Funcionamento: 08:00 - 17:00 

Os responsáveis pela pesquisa te explicarão qual o seu objetivo e todos os seus 

riscos e estarão prontos para responder todas as suas dúvidas, antes e durante o 

procedimento. Sua participação neste estudo será de livre e espontânea vontade. 

Você receberá uma via deste termo de consentimento assinado e rubricado em 

todas as páginas por você e pelo pesquisador, como de direito. 

Ribeirão Preto, _______ de _______________ de 201___ 

Nome do participante:_____________________________________ 

Assinatura:_______________ 

Ribeirão Preto, _______ de _______________ de 201___ 
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Nome do pesquisador:_____________________________________ 

Assinatura:_______________ 
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APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico 

 

Data _____/_____/_____ 

 

Nome 

___________________________________________________________________ 

 

Idade ____________  Sexo  (   ) M    (    ) F    Estado Civil _____________________ 

 

Grau de Escolaridade 

___________________________________________________________________ 

 

Dominância     (   ) Destro    (   ) Canhoto 

 

Qual sua função? 

___________________________________________________________________ 

 

Realiza dupla jornada  (   ) Não (   ) Sim - Caso tenha respondido SIM: 

 

Qual sua(s) outra(s) 

ocupação(s)?_________________________________________________________ 

 

Descrição da Função 

 

(   ) Trabalho estático     (   ) Trabalho dinâmico 

 

Realiza levantamento de carga    (   ) Sim   (   ) Não 

 

Há quanto tempo realiza esta mesma função? ______________________________ 

 

Sempre exerceu a mesma função?  (    ) Sim   (    ) Não - Outra(s)_______________ 

 

Há quanto tempo esta neste mesmo trabalho? ______________________________ 

 

Já ficou afastado de suas atividades?  (   ) Sim   (   ) Não 

 

Quantos trabalhadores realizam a mesma função? ___________________________ 

 

Realiza rodízio de função? (   ) Sim   (   ) Não 

 

Realiza pausas? (   ) Não   (   ) Sim - Quanto tempo? _________________________ 
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Realiza folgas (   ) Não   (   ) Sim - Quantas vezes por semana? ________________ 

 

Qual/quais as ferramentas utilizadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Faz o uso de ferramentas vibratórias?   (   ) Sim  (   ) Não 

 

Faz o uso de equipamentos ergonômicos?   (    ) Sim    (    ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Faz o uso de EPIs    (    ) Sim    (    ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

O trabalho é realizado em ambiente: 

 

(   ) Quente    (    ) Frio    (    ) Temperatura agradável 

 

(   ) Escritório/Ambulatório    (   ) Ao ar livre 

 

 

Altura __________    Peso ___________  IMC ___________ 

 

 

 

Pratica atividade física regularmente? (    ) Não    (    ) Sim - Qual________________ 

 

Participa das aulas de ginástica laboral? (   ) Sim  (   ) Não 

Apresenta queixas de dores/desconfortos osteomusculares? (   ) Sim  (   ) Não 
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Caso tenha respondido SIM, continue respondendo: 

 

Queixa Principal 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Já realizou tratamento médico para o seu problema? (   ) Sim  (   ) Não 

 

Está fazendo o uso de medicamento(s) (   ) Sim  (   ) Não 

Qual(is)_____________________________________________________________  

 

Faz uso de medicação por contra própria (automedicação)? (   ) Sim  (   ) Não 

 

Já realizou tratamento fisioterapêutico para o seu problema? (   ) Sim  (   ) Não 

 

Atribui as dores com o seu trabalho?  (    ) Sim    (    ) Não 

 

Há quanto tempo apresenta esta(s) queixa(s)?  

 

(    ) Até um mês        (    ) De 1 a 3 meses 

       

(    ) De 3 a 6 meses             (    ) Acima de 6 meses 

 

Qual o tipo (característica) da dor/desconforto? (assinale quantos sintomas referir) 

(    ) Cansaço          (    ) Choques          (    ) Estalos          (    ) Peso      (   ) Pontada 

 

(    ) Formigamento ou Adormecimento      (    ) Perda de força         

 

(    ) Limitação de Movimento 

 

A dor reflete ou piora com o trabalho? 

 

(    ) Sim - Durante a Jornada  (    ) Não - Piora Pós-Jornada  (    ) Não 

 

O que você sente, melhora com o repouso?  (    ) Sim     (    ) Não 

 


