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RESUMO

Os trabalhadores do departamento de desenvolvimento de softwares e equipamentos no setor elétrico são profissionais das áreas de 
engenharias, sistemas de informação e áreas administrativas. Suas atividades requerem longos períodos na mesma posição, o uso excessivo dos 
punhos e dedos, bem como, a necessidade de aprimoramento profissional exigidas por um mercado de trabalho voltado às novas tecnologias e 
inovação. Sendo assim se faz necessário conhecer a prevalência de sintomas osteomusculares e avaliar o estresse ocupacional auto relatado 
desses profissionais. Diante desses fatores, objetivou-se investigar o estresse ocupacional e os sintomas osteomusculares apresentados pelos 
funcionários de uma empresa incubada no Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT/UFJF), em Juiz de Fora, Minas 
Gerais.  Foi realizado estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa com coleta de dados em abril de 2016, durante reunião com 
toda a equipe da empresa, mediante o emprego de dois questionários: Questionário Nórdico de Sintomas osteomusculares composto por uma 
figura do corpo humano, mostrando as regiões anatômicas dos membros (pescoço, ombros, parte superior e inferior das costas, cotovelos, 
punhos/mãos, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés). Nessa parte, o indivíduo responde “sim” ou “não”, em relação à ocorrência de sintomas 
como dor, formigamento/dormência nos últimos 12 (doze) meses e nos últimos 7 (sete) dias. Este instrumento investiga, também, se os 
indivíduos procuraram auxílio de algum profissional de saúde e se foi impedido de realizar atividades nos últimos 12 (doze) meses, devido a estes 
sintomas e 2). Os itens relacionados ao estresse foram avaliados por meio do Item 2 do Questionário sobre Percepções sobre a rede de saúde, 
sobrecarga e estresse relacionado ao trabalho que  avaliavam a intensidade de problemas de sono, sentimentos de estar deprimido, ansioso, 
sobrecarregado, estressado, frustrado, irritado, sensação de apresentar problemas emocionais, cansaço físico e queixas físicas. A amostra constou 
de 22 funcionários da empresa, destes 18 eram do sexo masculino (81,82%), já o gênero feminino constou de 4 funcionárias (18,18%).Em relação 
ao Estresse ocupacional, 63,63% dos entrevistados relataram ter problemas de sono frequente, 27,27% sentiram-se deprimidos em alguma 
circunstância, 81,81% apresentaram ansiedade, 77,27% sente-se ou já se sentiu sobrecarregado, 68,18% relataram algum grau de estresse, 50% já 
se sentiu frustrado, 50% irritado, 27,27% relataram problemas emocionais, 81,81% relatam cansaço físico frequente e 50% dos trabalhadores 
apresenta ou já apresentou queixas álgicas. Em relação a essas queixas álgicas, avaliadas pelo questionário Nórdico de sintomas osteomusculares, 
ficou evidente que 77,27% dos entrevistados apresentou dor, formigamento ou dormência nos últimos 12 meses em pelo menos um dos 
seguimentos corporais avaliados, sendo que 13,63% deles foi impedido de realizar suas atividades laborais. Entretanto, apenas 13,63% dos 
funcionários procurou algum profissional da área de saúde para tratamento. A porção superior das costas (50%) e pescoço (50%) foram as mais 
destacadas, seguido pelas regiões de punhos e mãos e parte inferior das costas com 36,36% cada.  O estresse pode manifestar sintomas nas 
pessoas, tanto no nível pessoal (dor nos ombros e coluna, depressão, aumento da pressão arterial, irritabilidade acentuada, dentre outros) como 
organizacional (absenteísmo, rotatividade, queda na qualidade da produção). Tais sintomas podem acarretar o desenvolvimento de patologias 
físicas ou serem acentuados por elas.  Este estudo demonstrou que a maioria dos funcionários apresenta indicativo de estresse ocupacional, 
acentuado por fatores emocionais e por queixar álgicas, com indicativo de estudo ergonômico para o ambiente de trabalho visando possível 
redução de tais DORTs.
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