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Resumo
Objetivo – Verificar qual prevalência dos sintomas de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho de policiais militares. 
Métodos – O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva de corte transversal realizada com 50 Policiais Militares
atuantes como despachante no Centro de Operações da Policia Militar de Florianópolis/SC. Os instrumentos utilizados nessa pesquisa
foram o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e Escala Visual Analógica. Resultados – As prevalências de distúrbios os-
teomusculares relacionados ao trabalho nos últimos 12 meses foram na região lombar foi relatada por 68% dos policiais militares, seguida
de pescoço com 50% e ombro 48%. Já referente aos 7 dias antecedentes a pesquisa a região lombar relatada por 38% dos participantes,
o pescoço em segundo lugar atingindo 14% e em sequência o ombro 18%. Conclusão – O presente estudo demostra a alta prevalência
de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho de Policiais Militares que exercem a função de despachante no Centro de Ope-
rações da Policia Militar de Florianópolis/SC, sendo as regiões mais acometidas, região lombar, ombro, pescoço tanto nos últimos 12
meses como nos 7 dias antecedentes a pesquisa.

Descritores: Transtornos traumáticos cumulativos; Saúde do trabalhador; Doenças profissionais; Polícia; Militares

Abstract
Objective – Find what prevalence of symptoms of musculoskeletal disorders related to work of the military police. Methods – The pre-
sent study was characterized as a cross-sectional descriptive survey of 50 military police officers acting as a dispatcher at the Military
Police Operations Center of Florianópolis/SC. The instruments used in this research were the Nordic Musculoskeletal Questionnaire
and Visual Analogue Scale. Results – The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the last 12 months were lower back
reported by 68% police officers, followed by neck and shoulder 50% 48%. Already referring to the seven days preceding the survey
reported lower back for 38% of the participants, neck second reaching 14% and 18% following the shoulder. Conclusion – This study
demonstrates the high prevalence of musculoskeletal disorders related to work of the Military Police performing the dispatcher function
in the Operations Center of Military Police of Florianópolis/SC, the most affected regions, lower back, shoulder, neck both in the last
12 months as in the 7 days preceding the survey.

Descriptors: Cumulative traumatic disorder; Worker’s health; Occupational diseases; Police; Military

Introdução
O surgimento dos sintomas osteomusculares vem

crescendo em todo o mundo, e no Brasil começou a
gerar relevância social, a partir da década de 80, vi-
rando um grande problema social e de saúde pública,
em virtude da sua abrangência e magnitude¹. Sendo
que os distúrbios osteomusculares relacionados ao tra-
balho (DORT) fazem parte dos grupos relacionados a
doenças ocupacionais mais polêmicos no Brasil e em
outros países, e vem se tornando de caráter epidêmico.
Desta forma seu aumento significativo configura atual-
mente como importante problema de saúde pública². 
Os DORT são representados por um conjunto de

doenças degenerativas e inflamatórias do sistema lo-
comotor no qual a principal característica é a dor mus-
culoesquelética crônica³. Essa doença apresenta sinais
e sintomas de inflamações das fáscias, tendões, mús-
culos e nervos de pescoço, cintura escapular e mem-
bros superiores. Sua procedência é advinda de traba-
lhos que exijam força exagerada com as mãos, posturas
impróprias dos membros superiores e repetitividade

de um mesmo movimento. Geralmente, o tratamento
dos DORT não é difícil, entretanto apresenta uma evo-
lução ruim, gerando dor, edemas e perda de força,
sendo responsáveis por uma porcentagem expressiva
da diminuição do desempenho no trabalho4.
Uma doença que antes aparentava atingir apenas a

uma categoria de trabalhadores, no qual era relacionado
apenas a movimentos repetitivos, passou a atingir di-
versas áreas profissionais,5 como a área da segurança
pública, que é um dos serviços do qual exigem muito
da saúde física e mental dos funcionários6. Entre as inú-
meras atividades exercidas pela segurança pública temos
a dos policias militares que atuam no centro de opera-
ções da polícia militar (COPOM), cujo número do tele-
fone é 1907. É a partir desse centro que se estabelece o
primeiro contato do cidadão com o serviço de polícia8. 
O COPOM é responsável por receber as solicitações

da população no que se refere às emergências policiais,
realizando uma análise apurada das ocorrências e
dando a elas um encaminhamento adequado8. Os
mesmo desenvolvem um papel muito importante para
a segurança pública, exigindo assim um alto nível de
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saúde tanto física quanto mental para suportar as cargas
impostas no ambiente militar como extensas jornadas
de trabalho, problemas ergonômicos, entre outros, que
são considerados fatores de risco ocupacional para o
trabalhador7.
Devido a grande prevalência desses casos no Brasil

e no mundo, torna-se relevante um estudo sobre este
assunto para que a partir dos resultados desse estudo
o fisioterapeuta atuante no planejamento dos exercícios
de ginástica laboral, visando diminuir os agravos os-
teomusculares gerados pelo trabalho, possa priorizar
alguns aspectos que sejam mais relevantes, como a
prevalência de DORT e as regiões anatômicas mais
acometidas nos policiais militares, proporcionando as-
sim uma melhor atuação profissional. A partir dessas
considerações, o presente estudo teve como objetivo
verificar qual prevalência dos sintomas de distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho de policiais
militares.

Métodos
O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa

descritiva de corte transversal, que tem objetivo demos-
trar as características de determinada população ou fe-
nômeno em um momento especifico e sem nela intervir,9
no qual é identificado pela utilização de técnicas pa-
dronizadas de coleta de dados como questionários10.
A pesquisa foi realizada no COPOM de Florianópo-

lis/SC, localizada na Avenida Rio Branco N° 954 –
Centro – Florianópolis/SC no mês de Março de 2016.
Esse estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pes-
quisa da UNIP, sob o número do parecer consubstan-
ciado 1.415.301.
Participaram da pesquisa 50 policiais militares de

ambos os sexos, selecionados de forma intencional
por conveniência e que compõem a equipe de despa-
chantes do COPOM de Florianópolis/SC. Os critérios
de inclusão foram os policiais militares ativos e atuan-
tes como despachantes do COPOM de Florianó -
polis/SC no período da coleta de dados e que aceitas-
sem participar da pesquisa voluntariamente assinando
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os critérios de exclusão se deram por aqueles policiais
militares que atuavam em outros setores e por aqueles
que estavam afastados do trabalho por motivo de férias,
licença ou afastamento médico.
O Questionário Nórdico de sintomas osteomuscula-

res (QNSO) foi utilizado para a avaliação dos distúrbios
osteomusculares, o qual foi criado com o intuito de
padronizar a mensuração de sintomas osteomusculares.
A versão brasileira do QNSO foi traduzida e validada
do Nordic Musculoskeletal Questionnaire11. O instru-
mento é composto por um mapa corporal dividido em
regiões anatômicas, onde o participante relata a ocor-
rência de sintomas osteomusculares nas diferentes re-
giões nos últimos 12 meses e nos 7 dias anteriores a
aplicação do questionário, bem como a ocorrência de
afastamento do trabalho nos últimos 12 meses. Devido
a sua fácil aplicabilidade é possível utilizá-lo de ma-

neira satisfatória para diagnóstico da percepção da dor
ou desconforto por parte do paciente11.
Utilizou-se também a Escala visual analógica (EVA)

o qual proporciona uma medição simples e eficiente
da intensidade da dor, que consiste de uma linha reta,
onde uma extremidade corresponde à ausência de dor,
e a outra a pior dor imaginável. Ela classifica os nú-
meros de 1 a 3 como dor leve, de 3 a 7 como mode-
rada e 8 a 9 como dor intensa12-14. A EVA é utilizada e
validada como um método de mensuração quantitativa
da dor, uma vez que pode detectar pequenas diferenças
na intensidade da dor quando comparada com outras
escalas15. 
Primeiramente os participantes foram abordados no

fim do expediente de forma individual no qual foram
explicados aos mesmos os procedimentos a serem rea-
lizados, bem como os objetivos e a importância da
sua participação para esta pesquisa. Após obter a con-
cordância de participação, os profissionais foram en-
caminhados a uma sala, onde receberam duas cópias
do TCLE para serem assinados, onde uma via desse
documento foi assinado e entregue ao pesquisador e a
outra permanecia com o participante. Também rece-
beram uma cópia dos questionários a serem respondi-
dos, sendo primeiramente respondido o QNSO sobre
o desconforto em seguimentos corporais e em seguida
a EVA para mensurar o nível de dor.
Os dados foram armazenados em uma planilha no

Microsoft Excel 2010, onde foi feita uma análise des-
critiva dos dados referentes aos questionários QNSO
e a EVA através de frequência simples e percentual
por intermédio de gráficos.

Resultados
A pesquisa foi composta por 50 policiais militares,

de ambos os sexos e diferentes idades com tempo de
profissão variada. Sendo a maior prevalência de ho-
mens como idade entre 30 e 40 anos e com menos de
5 anos de atuação na profissão de despachante con-
forme a tabela 1.
Por meio dos resultados analisados do QNSO, veri-

ficou-se que 40 (80%) dos policiais militares apresen-
tavam alguma queixa álgica. Em relação a distribuição
de dor referida nos últimos 12 meses, observa-se que
todas as regiões do corpo foram acometidas, porém
em proporções diferentes como consta a figura 1.
Ao verificar os dados referente às dores osteomus-

culares relatadas nos últimos 7 dias antecedentes a
pesquisa, pôde-se averiguar que as regiões mais aco-
metidas foram as mesmas relatadas nos últimos 12 me-
ses, porém com uma prevalência menor conforme a
figura 2.
Quando explorado os dados referentes aos afasta-

mentos do trabalho nos últimos 12 meses por conse-
quência da dor, percebeu-se que 16 (32%) policiais
militares tiveram suas atividades laborais suspensas
por algum período. Sendo que alguns deles relataram
que tiveram mais de um afastamento, totalizando 26
nos últimos 12 meses como demonstra a figura 3.
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Tabela 1. Caracterização da amostra

Variáveis N° (%)

Mulheres                      
Homens                       
Idade < 30 anos            
Idade 30 a 40 anos       
Idade > 40                    
Tempo de Despachante < 5 anos                     
Tempo de Despachante 5 a 10 anos                 
Tempo de Despachante > 10 anos                   

6 (12%)
44 (88%)
5 (10%)
25 (50%)
20 (40%)
26 (52%)
8 (16%)
16 (32%)

Figura 1. Prevalência de DORT dos participantes nos últimos 12 meses

Figura 2. Prevalência de DORT dos participantes nos últimos 7 dias

Figura 3. Prevalência dos afastamentos do trabalho nos últimos 12 meses
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Figura 4. Prevalência do nível da dor segundo a EVA

Ao observar a figura 4, referente ao grau da dor re-
lada pelos policiais militares através da EVA, pôde-se
perceber que tanto a dor leve, quanto modera e intensa
foram referidas pelos participantes, porém com pro-
porções muito distintas. 

Discussão
No presente estudo, observou-se que 80% dos poli-

ciais militares que participaram da pesquisa referiram
sentir alguma queixa álgica em pelo menos uma das
regiões do corpo. Este é um valor muito próximo ao
estudo de Pinheiro et al.11 que avaliaram 90 emprega-
dos em uma instituição bancária estatal, onde encon-
traram uma prevalência de 84%. Mergener et al.16 ve-
rificaram a sintomatologia musculoesquelética
relacionada ao trabalho e sua relação com qualidade
de vida em 263 bancários do meio oeste catarinense e
a prevalência de 72,8% encontrada foi próxima a do
estudo presente. No entanto Brandão et al.17 analisaram
os sintomas de distúrbios osteomusculares em 502 ban-
cários de Pelotas e região, se depararam com uma pre-
valência de dor em 60% dos pesquisados sendo esse
resultado muito inferior aos dos participantes dessa pes-
quisa.
Percebeu-se que dos 40 policiais militares que rela-

taram algum quadro de dor em alguma região do
corpo, 68,98% são de caráter crônico, ou seja, foram
relatados nos últimos 12 meses e 31,01% foram rela-
tados nos últimos 7 dias. Esses dados também são evi-
denciados no estudo de Brandão et al.1,7, onde a ocor-
rência de dor musculoesquelética do último ano estava
presente em cerca de 60% e 43% relataram pelo me-
nos um episódio de dor nos últimos 7 dias. No estudo
de Melo et al.18, que avaliaram 44 trabalhadores do
setor administrativo do Instituto Nacional de Metrolo-
gia e Qualidade e Tecnologia a incidência de quadros
álgicos mostrou uma origem mais crônica do que
aguda. Dos quadros álgicos, 27% tiveram início nos 7
dias anteriores à pesquisa e 73% tiveram início nos
12 últimos meses. 
A dor musculoesquelética estará presente na vida

de quase todos os adultos em algum momento ao
longo de sua vida, seja por um único acontecimento
ou de forma recorrente19. A incidência de dor crônica
tem crescido nos últimos anos em função das modifi-
cações dos hábitos de vida e no meio ambiente, além
de diversas outras razões como aumento do estresse e
das cobranças do mundo corporativo, como no caso
da profissão de policial militar20.
Os participantes do estudo relataram maior preva-

lência de dor nos últimos 12 meses na região lombar
acometendo 68% dos participantes, seguida de pes-
coço com 50% e ombro 48%. Com relação aos últimos
7 dias a prevalência de dor foi referida por menos po-
liciais militares e não houve diferença entre as regiões
anatômicas mais acometidas, houve apenas alterações
nas proporções, onde a região lombar continuou em
primeiro lugar com 38%, ombro com 18% e pescoço
que foi relatada por 14% policiais militares. Os acha-
dos desse estudo reafirmam as pesquisas feitas por
Branco et al.21, Pignati e Machado22 e Melo et. al18
onde descreveram a maior incidência de DORT nas
regiões de coluna lombar e membros superiores em
trabalhadores de diferentes áreas. 
No estudo de Lipscomb et al.23, os autores concluíram

que extensas jornadas de trabalho com poucas ou ne-
nhuma pausa são fatores de risco para o surgimento de
dores na região cervical, ombros e demais segmentos
da coluna. Essa justificativa se enquadra no perfil dos
policiais militares visto que os mesmo executam ex-
tensas jornadas de trabalho, pequenas ou nenhuma
pausa durante o expediente e enfrentam problemas er-
gonômicos7. O mesmo foi observado no estudo de Car-
valho e Alexandre24, realizado com professores do en-
sino fundamental, onde a sintomatologia predominaram
na coluna em relação aos últimos 12 meses com 63,1%
na região lombar e 59,2% na região cervical, porém
nos últimos 7 dias antecedentes a pesquisa, a sintoma-
tologia foi predominante no ombro com 29,9%.
A queixa de dores lombares dos policiais militares

pode estar relacionada ao longo período que perma-
necem na posição sentada. De acordo com Oliveira25,
a postura sentada causa dor muscular ocasionada por



fadiga da musculatura das costas, por conta dos longos
períodos que os indivíduos permanecem na mesma
posição. A postura sentada ocasiona, ainda, alterações
na coluna que proporcionam o aumento na pressão
dos discos intervertebrais da coluna lombar, o que gera
frequentes dores na região26.
Nesse estudo foi evidenciado que 32% dos policiais

militares já tiveram que se afastar das atividades labo-
rais por consequência de dor em alguma região do
corpo. Esse dado é superior ao encontrado no estudo
de Trelha et al.27, onde analisaram a prevalência de
DORT em 56 operadores de checkout onde 21,35%
tiveram afastamento do trabalho. Porém, os dados se
assemelham com de Picoloto e Silveira26, que investi-
garam a prevalência de sintomas osteomusculares e
fatores associados em trabalhadores de uma indústria
metalúrgica que encontraram uma prevalência de afas-
tamento em 38,5% dos pesquisados.
O afastamento da atividade laboral deu-se mais por

comprometimento em algum dos segmentos da coluna
lombar, ombros e joelhos, sendo que, a dor na região
lombar foi a responsável pelo afastamento de 20% dos
policiais militares, joelhos 8% e os ombros 6%. Os
afastamentos podem ocorrer por conta das inúmeras
vezes que o individuo permanece trabalhando em uma
mesma posição ou por realizar movimentos repetitivos,
sendo que essas situações geram sobrecarga do sistema
musculoesquelético o que contribui para o surgimento
da dor11.  
As áreas menos afetadas relatadas pelos participantes

nos últimos 12 meses foram cotovelo e região torácica
com 14% cada e quadril/coxa 6%, enquanto que nos
últimos 7 dias a dor nos joelhos foi referida por 8%
dos policiais militares, quadril/coxa  por 4% e torno-
zelo apenas 2%. As regiões anatômicas menos aco-
metidas são parecidas com o estudo de Fernandes et
al.28 que determinaram a prevalência de sintomas os-
teomusculares em 242 professores da rede municipal.
Porém a prevalência é muito maior, visto que no último
ano os joelhos foram relatados por 38,4% dos partici-
pantes, quadril/coxa por 25,6% e cotovelos 11,6% já
quanto as dores referidas nos últimos 7 dias antece-
dentes a pesquisa 18,2% referiram dor nos joelhos,
quadril/coxa por 11,6% e cotovelos com 5%. 
Pinheiro et al.11 relataram que nos últimos 12 meses

as regiões menos referidas foram tornozelo com 28%,
cotovelo com 17,3% e quadril/coxa por 13% dos par-
ticipantes. Já nos últimos 7 dias antecedentes a pes-
quisa 13,2% acometeram tornozelo, cotovelo com
10,5% e quadril/coxa 5,2%. No estudo de Picoloto e
Silveira26 no último ano foram punho com 17,8%, qua-
dril/coxa com 11,9% e cotovelo 9,6%, já nos últimos
7 dias quadril/coxa foi relatado por 8,6%, punhos/mãos
9,9% e cotovelo 5,6%. 
Quanto à intensidade dor referida pelos policiais mi-

litares desse estudo foi constatado que a dor moderada
foi a mais relata em todas as regiões do corpo mesmo
que em proporções diferentes, seguida da dor intensa
e por último a dor leve. Já no estudo de Melo et al.18
pode observar que 18% dos voluntários apresentaram

dor leve, 69% apresentaram dor moderada e 14% apre-
sentaram quadro álgico intenso. No estudo Silva et al29

identificaram a prevalência de sintomas osteomuscu-
lares em 105 operadores de máquina de colheita flo-
restal observou-se que 55% dos trabalhadores os con-
sideravam a dor leve e os demais como moderada. 
O ministério da saúde afirma que o começo dos sin-

tomas do DORT é insidioso, de intensidade leve e de
curta duração. Frequentemente, os trabalhadores refe-
rem cansaço temporário e aos poucos os sintomas se
tornam mais recorrente durante a jornada de trabalho
e mais intensos30.

Conclusão
O presente estudo demostra a alta prevalência de

DORT em policiais militares que exercem a função de
despachante no COPOM de Florianópolis/SC. As re-
giões anatômicas com maior prevalência de DORT fo-
ram as regiões lombar, pescoço e ombro, porém as
proporções foram menores quando comparados o ul-
timo ano e os 7 dias antecedentes a pesquisa. Sendo
assim, medidas preventivas devem ser tomadas, com a
finalidade de melhorar as condições de trabalho, e evi-
tar comprometimentos do sistema musculoesquelético.
O presente estudo apresenta uma limitação visto que

o QNSO não delimita a origem do problema e sim a
ocorrência dos sintomas. Sugerem-se novos estudos
com uma amostra maior com o intuito de averiguar a
relação entre os fatores ocupacionais, e as atividades
de vida diária executadas por policiais militares que
exercem função de despachante.
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