
E-mail para contato: danielavieirap@gmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es) Daniela Vieira Pinto; Ingrid de Souza Costa; Giovanna Barros Gonçalves; Ana Paula de Jesus; Débora Ferreira Fialho 
Prado

Palavra(s) Chave(s): Ergonomia. Estresse Ocupacional. Sintomas Ostemusculares. DORTs.

Título: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES E ESTRESSE OCUPACIONAL EM SERVIDORES DO 
SETOR DE VARRIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

A incidência de distúrbios osteomusculares relacionado ao trabalho (DORT), vem crescendo nas ultimas décadas, representando atualmente, a 
doença do trabalho mais registrada na previdência social. A etiologia desses sintomas é multifatorial, destacando-se os fatores biomecânicos 
ocupacionais, e características individuais. Neste âmbito, os trabalhadores do setor de varrição estão constantemente expostos a riscos 
ocupacionais, físicos e psicológicos, tais como, tensões osteomusculares, nervosismo, preocupação e estresse que favorecem o baixo rendimento, 
o absenteísmo e afastamento do trabalho. O objetivo deste trabalho é investigar a prevalência de sintomas de distúrbios osteomusculares e o 
estresse ocupacional auto relatado nos servidores do setor de varrição do Departamento Municipal de Limpeza Urbana- DEMLURB, de Juiz de 
Fora, Minas Gerais.  Foi realizado estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa com coleta de dados em Março a Maio de 2016 nos 
locais onde os agentes da limpeza urbana guardam os materiais de trabalho e realizam suas refeições, 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 individuo 
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. 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 40 servidores do setor de varrição, destes 19 eram do sexo masculino (47,5%), 
com faixa etária média de 41,4 anos, já o gênero feminino constou de 21 servidoras (52,5%), com idade média de 46,7 anos. Em relação ao 
Estresse ocupacional, 52,4% dos entrevistados relataram problemas de sono repetidamente, 40% se sentiram deprimidos em algum momento, 
70% demonstraram ansiedade, 57,9% sentem-se ou já se sentiram sobrecarregados, 47,4% relataram certo grau de ansiedade, 42,1% apresentou 
frustração, 63,2% irritabilidade, 36,8% expuseram problemas emocionais, 80% mostram cansaço físico e 75% dos servidores expõe queixas 
álgicas. Em relação a essas queixas álgicas, avaliadas pelo questionário Nórdico de sintomas osteomusculares, 82,5% dos servidores relatou dor, 
formigamento ou dormência nos últimos 12 meses em pelo menos um dos seguimentos corporais avaliados, sendo que 40% deles se viu 
impedido de realizar suas atividades. Porém, apenas 33,3% dos servidores buscou algum profissional da área de saúde para tratamento. A porção 
superior das costas (82,4%) e a região de punhos e mãos (57,5%) foram as mais destacadas pelos servidores, seguido pela região lombar (33,3%), 
pescoço (28,6%) e quadril (20%). 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, queda na qualidade da produção). Tais 
sintomas podem acarretar desenvolvimento de patologias físicas ou serem acentuados por elas. Este estudo demonstrou que a maioria dos 
servidores da varrição apresenta indicativo de estresse ocupacional, acentuado pelas queixas álgicas recorrentes, contudo a minoria procura os 
serviços de saúde para tratamento.
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