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Resumo
Introdução – A reestruturação produtiva do trabalho decorrente das inovações tecnológicas

gerou constantes transformações econômicas e sociais que refletem a condição laboral atual.
As mudanças na organização do trabalho foram precursoras dos Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT) que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a
doença ocupacional em maior evidência no mundo e considera a situação epidêmica, responsá-
vel pelo crescente número de indivíduos com incapacidades que não se restringem ao ambiente
de trabalho, constituindo um grave problema de saúde de difícil abordagem, reabilitação e pre-
venção. Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos fatores de risco para
DORT em funcionários de centro comercial. Material e Métodos – Participaram do estudo, volun-
tariamente, 63 funcionários, independentemente do cargo ocupado. O levantamento de fatores
de risco foi realizado pela aplicação de dois questionários, sendo um preditivo para DORT, e ou-
tro abrangendo aspectos organizacionais, ergonômicos e psicossociais. As questões foram res-
pondidas verbalmente no próprio ambiente de trabalho, na ausência de qualquer supervisor. Ao
término das entrevistas os dados levantados foram submetidos à análise para determinação das
porcentagens de cada fator avaliado. Resultados – Os resultados não apontaram nenhum fator
de risco específico no trabalho executado em centro comercial, entretanto, o questionário predi-
tivo para DORT identificou a ocorrência de DORT em estágio inicial em 52,38% dos entrevista-
dos, e DORT em estágio avançado em 6,34%. Conclusão – Concluiu-se com este trabalho que
existem fatores de risco que podem desencadear DORT em colaboradores de centro comercial,
sugerindo estudos mais aprofundados para eleger fatores de risco específicos, para posterior
implantação de programa de prevenção para DORT.
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Abstract
Introduction – The productive rearrangement of work resulting from technological innovation

produced unchangeable social and economic transformations which reproduce the present wor-
king conditions. The changes in the organization of work have been the forerunner to Work Re-
lated Upper Limb Disorders (WRULD), also known as Repetitive Strain Injury (RSI), which accor-
ding to World Health Organization (WHO), has become the most prominent occupational disease
in the world, and the epidemic situation is hold responsible by the increasing number of indivi-
duals with disabilities. WRULD has become a severe health problem which presents a difficult
approach, rehabilitation, and prevention. The aim of this study was to carry out a survey of the
risk factors for WRULD in employees of a shopping mal. Material and Methods – Sixty-three
employees voluntarily participated in the study regardless his/her job position. A survey of
predictive risk factors for WRULD was carried out using a questionnaire. Another questionnaire
was carried out comprising the organizational, ergonomic, and psychosocial aspects. The
questions were answered orally in their own working environment without the presence of any su-
pervisor. At the end of the interviews the data were analyzed to determine the percentages of
each factor assessed. Results – The results did not show any specific risk factor related to the
work carried out at the shopping mall. However, WRULD has been identified in early stage in
52.38% and in advanced stage in 6.34% of the interviewees. Conclusion – Our study demonstra-
ted the existence of risk factors that can trigger WRULD in employees of a shopping mall. We
suggest deeper studies to select specific risk factors to further introduce a prevention program
for WRULD.
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Introdução

A reestruturação produtiva do trabalho decorrente
das inovações tecnológicas gerou constantes transfor-
mações econômicas e sociais que refletem a condição
laboral atual12. As mudanças na organização do traba-
lho foram precursoras dos Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT) que, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), é a doença ocupa-
cional em maior evidência no mundo e considera a si-
tuação epidêmica, constituindo um grave problema de
saúde de difícil abordagem, reabilitação e prevenção5,10.

A ergonomia é o estudo científico da relação entre o
homem e seu ambiente de trabalho. Nesse sentido, o
termo ambiente abrange não apenas o meio propria-
mente dito em que o homem trabalha, mas também os
instrumentos, os métodos e a organização deste traba-
lho. Acrescenta-se a isso a natureza do próprio ho-
mem, o que inclui suas habilidades e capacidades psi-
cofisiológicas, antropométricas e biomecânicas1. A
ergonomia pode ser aplicada ao projeto de máquinas,
equipamentos, sistemas e tarefas, com o objetivo de
melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência no
trabalho, prevenindo a ocorrência de lesões mus-
culoesqueléticas7.

Os DORT’s são definidos como um conjunto de sín-
dromes de origem ocupacional provocadas pelo uso
inadequado e excessivo do sistema que agrupa os os-
sos, nervos, músculos e tendões, sobretudo nas regiões
do ombro, cotovelo, punho, dedos e região lombar da
coluna vertebral7,12.

O quadro clínico é, em geral, caracterizado pela
ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não,
tais como dor, parestesia, sensação de peso e de fadi-
ga, gerando incapacidade temporária ou permanente.
Sua evolução é progressiva, se as condições de traba-
lho se mantêm inalteradas, multiplicando-se com fre-
qüência novos sintomas e sinais pela extensão dos
agravos a outros grupos musculares9.

Diante da falta de objetividade dos recursos diag-
nósticos disponíveis para avaliação dos quadros
clínicos apresentados, o diagnóstico dos DORT é es-
sencialmente clínico. A anamnese deverá incluir a his-
tória profissional, a história da doença e um exame fí-
sico detalhado, estabelecendo relação entre os sinto-
mas e queixa apresentada e o trabalho que o profis-
sional executa6,9.

O tratamento dos DORT exige a ação de uma equipe
multidisciplinar, e, principalmente, a eliminação dos fa-
tores causais6. Este estudo teve por objetivo realizar um
levantamento dos fatores de risco para distúrbios osteo-
musculares relacionados ao trabalho em colaboradores
de centro comercial na cidade de São José do Rio
Preto.

Material e Métodos

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto (Famerp).

Foram entrevistados 63 funcionários do centro comer-
cial, independentemente do cargo ocupado. A avaliação
consistiu da aplicação de dois questionários, sendo um
preditivo de fatores de risco para distúrbios osteomus-
culares relacionados ao trabalho (DORT), constando
somente de questões fechadas, e outro, elaborado es-
pecificamente para esta pesquisa baseado no Questio-
nário Nórdico de Sintomas Ostemomusculares (QNSO),
abrangendo os aspectos organizacionais, psicossociais
e ergonômicos8.

Os funcionários foram informados a respeito do que
se tratava a pesquisa e, após seu consentimento vo-
luntário, responderam verbalmente às questões em
entrevista realizada no próprio ambiente de trabalho,
na ausência de qualquer supervisor. O tempo ne-
cessário à aplicação do questionário variou de 10 a
15 minutos.

Ao término das entrevistas os dados levantados fo-
ram submetidos à análise para determinação das por-
centagens de cada fator avaliado.

Resultados

Participaram do estudo 63 pessoas, sendo 38 do se-
xo feminino (60,32%) e 25 do sexo masculino (39,68%).
A idade dos voluntários que participaram desta pesqui-
sa variou entre 16 e 45 anos de idade, sendo a média
da idade de 26,86. O nível de escolaridade dos avalia-
dos está apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Nível de escolaridade de funcionários de centro
comercial

Nível de escolaridade Nº de indivíduos %
1º Grau Completo 02 3,17

Incompleto 02 3,17
2º Grau Completo 09 14,28

Incompleto 04 6,34
3º Grau Completo 33 52,38

Incompleto 13 20,63

A prática de atividade física, ao menos duas vezes
por semana, foi confirmada por 34 (53,97%) dos partici-
pantes, os 46,03% restantes relataram não realizar ne-
nhum exercício físico.

Em relação aos aspectos organizacionais, psicos-
sociais e ergonômicos, os resultados apontaram que
41,26% e 34,92% dos entrevistados relataram
cansaço intenso e moderado, respectivamente,
durante a jornada de trabalho. Do total de
participantes da pesquisa, 53,96% descreveram o
cansaço como sendo físico e 46,03% como sendo
mental.

Em relação à presença de dor no corpo, durante ou
após o trabalho, 53,96% dos funcionários responderam
"sim", e, destes, 25,39% e 22,22% apontaram as mãos,
direita e esquerda, respectivamente, como sendo o lo-
cal de maior incidência.

Os resultados do questionário preditivo para DORT
encontram-se na Tabela 2.
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Tabela 2. Resultados do questionário preditivo para DORT
Interpretação do resultado Nº de indivíduos %

Dort em estágio avançado 04 6,34
Dort em estágio moderado 14 22,22
Dort em estágio inicial 33 52,38
Fator de risco para DORT presente 12 19,04

Discussão

”
A prevenção é tida como o principal fator de proteção

ao desenvolvimento desses distúrbios. Entretanto,
71,42% dos entrevistados não têm disponível nem mes-
mo a ginástica laboral, o que poderia corroborar com os
altos índices de dor e cansaço apontados por este tra-
balho, ainda que a implantação de uma política preven-
tiva eficaz não deva ser limitada à adoção de um pro-
grama de exercícios supervisionados13.

Neste estudo foi levantado que 52,38% dos trabalha-
dores do centro comercial avaliado apresentam DORT
em estágio inicial, 22,22% em estágio moderado, 6,34%
em estágio avançado e 19,04% trabalham com fator de
risco para DORT presente. Portanto, faz-se necessária a
formulação e adoção de um programa ergonômico de
controle e prevenção de DORT. Programa este que
deve englobar o ambiente de trabalho e o ser humano,
a partir da adoção de um conjunto de medidas, tais
como aspectos da organização, ambiente e posto de
trabalho, associados à prática da ginástica laboral2.

Os dados obtidos com relação à localização corporal
da sintomatologia dolorosa, relatada neste estudo como
sendo as mãos, diferem da maioria dos estudos encon-
trados na literatura11, que referem maior incidência na
coluna lombar e ombros. Entretanto, o uso das mãos as-
sociada à força constitui fator de risco para DORT, e,

58,73% confirmaram tal procedimento durante a jornada
de trabalho nesta pesquisa, favorecendo, assim, o de-
senvolvimento de distúrbios osteomusculares como
apresentado pelo questionário preditivo aplicado.

Apenas 42,85% dos trabalhadores questionados fa-
zem horas extras raramente, enquanto que 28,57% ul-
trapassam o horário de trabalho 1 ou 2 duas vezes por
semana. Apesar desses valores indicarem que a hora
extra trabalhada não seria fator de risco importante para
DORT, se pode excluir os 4,76% dos entrevistados que
relataram exceder sua jornada de trabalho diariamente,
pois, associado a outros fatores este poderia ser fator
contribuinte para o desenvolvimento dos distúrbios os-
teomusculares, tendo em vista a redução do rendimento
do trabalhador.

Neste estudo, apesar de não haver comprovação níti-
da dos fatores de risco específicos, é apontada a ne-
cessidade de adequar o trabalho em centro comercial
aos seus colaboradores. Uma questão a ser levantada
que pode ter favorecido a inespecificidade desses re-
sultados, é o fato da entrevista ter ocorrido no próprio
ambiente de trabalho, gerando sentimentos de insegu-
rança e medo ao responder às questões, sendo, portan-
to, um percalço para o levantamento dos dados objeti-
vados por este estudo.

Conclusão

Conclui-se com este estudo que existem fatores de
risco no trabalho executado em centro comercial, assim
como o próprio distúrbio osteomuscular, verificado pela
aplicação de questionários. Entretanto, não foram elei-
tos fatores de risco específicos, sugerindo estudos mais
aprofundados, para posterior implantação de programa
de prevenção para DORT.
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