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Saúde

RESUMO

A Saúde do Trabalhador (ST) é um campo de estudo sobre a relação entre o trabalho e o processo saúde/doença, uma vez que estes conceitos 
podem estar diretamente ligados a produtividade. A área da ST tem como finalidade o desenvolvimento da atenção a saúde dos trabalhadores, 
visando a melhoria e a proteção da saúde destes indivíduos, diminuindo a morbimortalidade resultante dos processos produtivos. Portanto a 
Fisioterapia do Trabalho é direcionada para prevenção e promoção da saúde, enaltecendo a capacidade dos indivíduos para a atividade laboral, 
envolvendo aspectos relativos ao bem estar biopsicossocial, competência individual e condições do trabalho. Assim, as intervenções relacionadas 
ao aspecto preventivo, têm consequências positivas na determinação da saúde, bem-estar e empregabilidade dos trabalhadores, retardando e/ou 
impedindo o surgimento das Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho ( DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo ( LER). A profissão de 
costureira é considerada uma atividade ocupacional sedentária, com grandes riscos de adoção de posturas inadequadas, que podem gerar 
alterações nas estruturas musculoesqueléticas, representando um sério problema para o trabalhador, a empresa e o Estado. Tornando 
imprescindível a intervenção com caráter preventivo. Objetivo: esse estudo tem como objetivo verificar a prevalência de dor musculoesquelética, 
descrever os aspectos relacionados a sintomatologia dolorosa dos trabalhadores e caracterizar o perfil socioeconômico, pisicossocial e 
ocupacional dos indivíduos do setor de produção de uma malharia da cidade de Juiz de Fora/MG. Metodologia: foi realizado um estudo 
transversal, no período de 08 à 11 de outubro de 2017, com costureiras, funcionárias da Indústria e Comércio de Malhas Pinguim, situada no 
bairro Santa Paula em Juiz de Fora. Estes trabalhadores foram selecionados devido a função que exercem, por se tratar de uma atividade 
repetitiva, monótona e com predominância da mesma postura por um longo período de trabalho. Foi adotado como critério de exclusão os 
funcionários afastados, grávidas, trabalhadores com menos de um ano na função e/ou empresa e, a própria pesquisadora, que fazia parte do 
grupo de funcionários selecionados para o estudo. Para a coleta de dados foram utilizados: Questionário Socioeconômico, Questionário 
Ocupacional e de Saúde, Questionário de Satisfação Geral no Trabalho é o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. Resultados: 
participaram desta pesquisa 35 trabalhadores ( todos do sexo feminino) 74,4% do total de costureiras registradas no setor até o momento da 
pesquisa. Das costureiras participantes 62,9% têm idade superior a 41 anos; 57,1% apresentam baixa escolaridade; 54,3% são casadas; 65,7% 
possuem pelo menos 1 filho e 51,4% exercem a profissão de costureira há mais de 15 anos. Com relação a dores auto referidas 74,3% sentem 
algum tipo de dor , ressaltando que 73% relataram dores na coluna lombar e/ou torácica. Conclusão: o presente estudo possibilitou constatar a 
situação socioeconômica e de saúde atual, bem como identificar a prevalência de dor musculoesquelética geral e em segmentos corporais 
específicos, através do QNSO, das funcionárias que trabalham como costureiras no setor de produção em uma empresa de Juiz de Fora/MG. O 
estudo revelou que mais de 70% das costureiras sentem dor em alguma parte do corpo, sendo que a maior prevalência de dor 
musculoesquelética auto referida é a região lombar com aproximadamente 66% dos relatos, entretanto, tal sintomatologia não se demonstrou 
incapacitante, visto que, a maioria das costureiras continuam trabalhando  mesmo diante de quadros álgicos, sem prejuízos na produtividade.
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