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Ciências da Saúde e Biológicas), Universidade federal do Vale do São Francisco, 

campus Petrolina, 2014. 

RESUMO 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são classificados 
como uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de 
vários sintomas e pode acometer várias regiões do corpo do trabalhador, sendo 
considerado um problema de saúde pública. O objetivo desse estudo foi analisar a 
prevalência de DORT entre trabalhadoras rurais da fruticultura. O estudo foi 
realizado em três fazendas situadas em Pernambuco e na Bahia, ligadas à atividade 
de fruticultura irrigada de uvas finas de mesa. O público-alvo foi de trabalhadoras 
rurais efetivas com no mínimo 12 meses de trabalho na empresa. Para a coleta 
sobre características pessoais, ambiente e trabalho foram aplicados questionários 
individual e semi-estruturado e as informações sobre a presença de sintomas 
osteomusculares foram coletadas através do Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares (QNSO). A amostra foi constituída por 172 mulheres. Os dados 
foram submetidos à estatística descritiva, através de tabelas de freqüências e ao 
teste de Qui-Quadrado para verificar a ocorrência de dependência entre variáveis 
das regiões do corpo mais afetadas e sintomas. As mulheres apresentaram média 
de idade de 33,6 anos. Apenas 6% dessas mulheres possuem ensino fundamental 
completo. A maioria é casada ou tem união consensual (53%) e 75% tem entre 1 a 3 
filhos, 21% dessas mulheres encontram-se na função há 10 anos. Do total das 
trabalhadoras entrevistadas 91,9% apresentaram queixas osteomusculares. As 
regiões mais afetadas para dor/desconforto foram ombro (13,5%), pé (12,1%), 
pescoço (10,9%), joelho (10%) e coluna vertebral (9,9%). A faixa etária mais afetada 
foi a de 30 a 39 anos. A intensidade forte para a dor foram mais freqüentes nas 
regiões do ombro, lombar e panturrilha, sendo o hemicorpo direito o mais afetado 
para todas as queixas. A região do pescoço é a que mais sofre com interferência 
das demais regiões do corpo. Os resultados deste estudo apontam que a população 
estudada está exposta a várias situações de risco para o desenvolvimento de 
DORT. A sintomatologia osteomuscular pode ocasionar problemas na qualidade de 
vida das mulheres envolvidas no cultivo de uva devido à supervalorização do 
trabalho físico. É necessário o desenvolvimento de pesquisas, atividades de 
educação em saúde, programas de prevenção e participação dos órgãos de 
vigilância, acompanhamento de uma equipe interdisciplinar para minimizar os riscos 
de aparecimento de lesões osteomusculares que são responsáveis pelo 
afastamento dessas mulheres das atividades de trabalho, o que implica em gastos 
com tratamentos de saúde e questões previdenciárias além de afetar a qualidade de 
vida dessas trabalhadoras. 
 

Palavras-chave: Lesões osteomusculares. Distúrbios osteomusculares relacionados 
ao trabalho. Trabalho. Questionário nórdico. 
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ABSTRAT 

The Work-Related Musculoskeletal Disorders (WRMD) are classified as a work-
related syndrome characterized by the occurrence of several symptoms and can 
affect various regions of the body of the worker, being considered a public health 
problem. The aim of this study was to analyze the prevalence o WRMD among rural 
workers apple or chards. The study was conducted on three farms located in 
Pernambuco and Bahia, linked o the activity of irrigated fruit of fine table grapes. The 
audience was effective rural workers with at least 12 months with the company. To 
collect on personal characteristics, work environment and individual and semi-
structured questionnaires were applied and the information about the presence of 
musculoskeletal symptoms were collected through the Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire (NMQ). The sample consisted of 172 women. Data were submitted to 
descriptive statistics, using frequency and Chi-Square test variable to verify the 
occurrence of dependence between variables of the regions most affected symptoms 
and body. The women had a mean age of 33.6 years. Only 6% of these women have 
completed primary education. Most are married or have consensual union (53%) and 
75% havebetween1-3 children, 21% of these women find themselves in the role for 
10 years. Of total workers interviewed 91.9% had musculoskeletal complaints. The 
regions most affected pain/discomfort were shoulder (13.5%), walking (12.1%), neck 
(10.9%), knee (10%) and spine (9.9%). The most affected age group was 30-39 
years. The strong intensity to the pain were more frequent in the regions of the 
shoulder, lower back and calf, the right hemisphere being the most affected for all 
complaints. The neck region is the one that suffers most from interference from other 
regions of the body. The results of this study indicate that population is exposed to 
various situations of risk for the development of MSDs. The musculoskeletal 
symptoms may cause problems in the quality of life of women involved in grape 
growing due to overvaluation of physical work. It requires the development of 
research activities in health education, prevention programs and involvement of 
surveillance, monitoring of an interdisciplinary team to minimize the risk of onset of 
musculoskeletal injuries that are responsible for the removal of these women work 
activities, the implies that’s pending on health and social security matters treatments 
besides affecting the quality of life of these workers. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: musculoskeletal injuries. Work-related musculoskeletal disorders. Work. 
Nordic Questionnaire. 

 



Ana Cleide da Silva Dias 

IV 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURAS  

Figura 1 – Trabalhadora Rural com os ombros fletidos .................................................. 20 

Figura 2- Bota utilizada pelas mulheres na atividade agrícola ...................................... 45 

Figura 3- Área em declive de cultivo de uva ..................................................................... 46 

Figura 4 – Trabalhadora utilizando o banquinho de ferro ............................................... 58 

Figura 5 – Trabalhadora utilizando a tesoura de raleio ................................................... 58 

Figura 6 - Poda de formação. .............................................................................................. 60 

Figura 7 - Mulher na atividade da desfolha ....................................................................... 61 

Figura 8 - Utilização da escova plástica ............................................................................ 62 

Figura 9- Atividade rural usando o pinicado ...................................................................... 63 

Figura 10 - Utilização da tesoura ........................................................................................ 63 

Figura 11 - Postura da trabalhadora rural em atividade agrícola .................................. 66 

Figura 12- Movimento manual no momento da retirada dos cachos de uva ............... 66 

Figura 13 - Posição do pescoço, tronco e membros inferiores ...................................... 67 

 

TABELAS 

Tabela1 – Distribuição das trabalhadoras rurais de acordo com a faixa etária. ......... 35 

Tabela2 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o grau de instrução

 .................................................................................................................................................. 36 

Tabela3 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o estado civil ....... 37 

Tabela4 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o número de filhos

 .................................................................................................................................................. 38 

Tabela5 – Tempo de profissão na atividade ao longo da vida. ..................................... 39 

Tabela6 – Caracterização das queixas de saúde responsáveis pelo absenteísmo .. 40 

Tabela7 – Distribuição das regiões do corpo que apresentaram queixas 

osteomusculares nos últimos 12 meses. ........................................................................... 41 

Tabela8 – Distribuição do número de queixas¹ nas regiões do corpo de acordo com 

a faixa etária ........................................................................................................................... 43 

Tabela 9– Distribuição dos sintomas osteomusculares nas regiões do corpo 

relatados nos últimos 7 dias e 12 meses .......................................................................... 48 

Tabela 10– Distribuição da frequência da dor de acordo com as regiões do corpo. . 51 

Tabela 11–Distribuição da intensidade da dor de acordo com as regiões do corpo . 52 

Tabela 12 – Distribuição dos sintomas osteomusculares de acordo com a 

lateralidade do corpo afetada. ............................................................................................. 54 

Tabela 13 – Associação entre sintomas osteomusculares e membros superiores do 

corpo determinado pelo qui-quadrado ............................................................................... 55 

Tabela 14 – Associação entre sintomas osteomusculares e membros inferiores do 

corpo determinado pelo qui-quadrado ............................................................................... 56 

 



Ana Cleide da Silva Dias 

V 
 

SUMÁRIO 

RESUMO .................................................................................................................... II 

ABSTRAT ................................................................................................................. III 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 7 

2. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 8 

2.1 Distúrbios Osteomusculares e o Trabalho ................................................. 8 

2.2 Fisiopatologia .............................................................................................. 15 

2.2.1 O sistema músculo-esquelético ............................................................ 15 

2.2.2 Aspectos clínicos .................................................................................. 18 

2.3 Fatores de risco para a DORT .................................................................... 19 

2.4 Diagnóstico .................................................................................................. 22 

2.5 Aspectos epidemiológicos da DORT ........................................................... 22 

2.6 Mercado de trabalho feminino ..................................................................... 25 

2.7 A Viticultura no Submédio do Vale do São Francisco ................................. 26 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 31 

3.1 Objetivo Geral ............................................................................................. 31 

3.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 31 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 32 

4.1 Cenário do estudo ....................................................................................... 32 

4.2 Desenho de estudo ..................................................................................... 32 

4.3 Sujeitos da pesquisa e o período de referência .......................................... 32 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão .................................................................. 32 

4.5 Cálculo amostral .......................................................................................... 32 

4.6 Coleta de dados .......................................................................................... 33 

4.7 Análise estatística........................................................................................ 34 

4.8 Aspectos éticos ........................................................................................... 34 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 35 

5.1 Caracterização da população estudada por idade, grau de instrução, estado 

civil e número de filhos. ......................................................................................... 35 

5.2 Caracterização da população estudada por tempo de serviço na atividade de 

trabalhadora rural .................................................................................................. 38 

5.3 Caracterização das queixas de saúde responsáveis pelo absenteísmo ..... 39 

5.4 Avaliação dos sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho ........... 41 

5.5 Distribuição da frequência da dor com relação à região afetada nos últimos 

12 meses ............................................................................................................... 51 

5.6 Distribuição da intensidade da dor com relação a região afetada nos últimos 

12 meses ............................................................................................................... 52 



Ana Cleide da Silva Dias 

VI 
 

5.7 Distribuição da lateralidade da dor com relação a região afetada nos últimos 

12 meses ............................................................................................................... 54 

6. ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E 

REGIÕES DO CORPO ............................................................................................. 55 

7- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 

TRABALHADORAS RURAIS ................................................................................ 56 

7.1 Posturas adotadas pelas trabalharas rurais .................................................... 64 

7. CONCLUSÕES .................................................................................................. 68 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 70 

APÊNDICES ............................................................................................................. 79 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......... 80 

APÊNDICE B - ENTREVISTA .................................................................................. 82 

ANEXO ..................................................................................................................... 84 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO NÓRDICO DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 85 

ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA ............................................... 88 

 

 



Ana Cleide da Silva Dias 

7 
 

1. INTRODUÇÃO 

Expressivas transformações incidem sobre a saúde do trabalhador devido 

às novas modalidades e gestão de trabalho envolvendo um complexo conjunto 

de adoecimentos, que muitas vezes a própria capacidade do trabalhador não 

pode suportar, e dentre os diversos danos a saúde destacam-se as lesões 

osteomusculares (TORRES et al., 2011). 

Entre os danos podemos citar os Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) que vêm sendo considerado um importante 

problema de saúde para os trabalhadores, afetando a qualidade de vida 

(ANTONOPOULOU, 2007), gerando impacto negativo sobre a saúde e a 

produtividade, pelo tempo de trabalho perdido e duração do tratamento 

(SINGH; ARORA, 2010).  

A submissão do trabalhador as exigências do mercado de trabalho e pela 

produtividade pode levar o mesmo a desenvolver atividades rotineiras, 

utilização de posturas errôneas e atividades mentais estressantes, obrigando o 

trabalhador a não se preocupar com os problemas de saúde decorrentes das 

condições de trabalho (MERGENER; KEHRIG; TRAEBERT, 2008). 

As lesões osteomusculares são desenvolvidas por um processo insidioso, 

que acomete vários trabalhadores em plena fase produtiva e que estão 

inseridos nas diversas categorias profissionais, que podem acarretar vários 

sintomas e comprometimento de varias regiões do corpo, além de causarem 

inúmeros afastamentos do trabalho podendo evoluir para incapacidade 

temporária e/ou incapacidade permanente (RAMOS et al., 2010). 

Esses distúrbios são considerados os mais comuns de todas as lesões e 

doenças não-fatais entre os trabalhadores dando ênfase as atividades 

agrícolas. (OSBORNE, 2012). 

A atividade agrícola apresenta fatores de risco gerais como maior gerador 

de adoecimento envolvendo o sistema osteomuscular, elevação dos membros 

em posição estática por longo período e movimentos repetitivos (SINGH; 

ARORA, 2012) 

O setor agrícola emprega cerca da metade da população de todo mundo 

e a mulher desempenha importante papel na agricultura, o que leva muitas 

vezes a desenvolverem atividades que exige dela trabalho físico, penoso e 
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atenção contínua. O que significa que as mulheres rurais estão mais 

sobrecarregadas colocando em risco a saúde sendo inserida no quadro desse 

tipo de adoecimento ocupacional (SUTHAR; KAUSHIK, 2011). 

O Vale do São Francisco destaca-se como uma das regiões que possui 

maiores empresas produtoras e exportadoras de uvas finas de mesa. A 

necessidade de acompanhar as exigências do mercado está levando as 

mulheres nessa região, a realizarem diversas atividades agrícolas como 

colheita, seleção e raleio diariamente o que provoca grande dispêndio de 

energia (CAVALCANTI; ANDRADE; RODRIGUES, 2012). 

Considerando que o Vale do São Francisco possui o Agronegócio como 

uma atividade de exploração econômica praticada de maneira extensiva e que  

na fruticultura irrigada de uva há preferência  da mão de obra feminina, e que 

essas mulheres ficam sujeitas a vários agravos a saúde, devido aos fatores de 

risco encontrados em suas atividades de trabalho como a adoção de posturas 

inadequadas que podem contribuir para o desenvolvimento de queixas 

osteomusculares. O objetivo dessa pesquisa foi identificar entre as 

trabalhadoras rurais sintomatologias que acometem o sistema osteomuscular. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Distúrbios Osteomusculares e o Trabalho 

A palavra trabalho originou-se do latim tripalium, que era um instrumento 

utilizado pelos agricultores para bater no milho e espigas, porém em muitos 

dicionários o significado de trabalho está relacionado à tortura o que faz muitos 

associarem o conceito a sofrimento ou um fardo (FRANÇA; SCHIMANSKI, 

2009). 

O homem tem o trabalho como base necessária para fazer parte do 

mundo e acredita que essa ferramenta pode ser significado de crescimento 

como ser humano, realização profissional, dignidade e lucro justificando assim 

a sua busca incessante por uma atividade produtiva (DANTAS; DANTAS, 

2011). Mas o mesmo trabalho que torna o homem sociável e digno muitas 

vezes é capaz de interferir no bem-estar do trabalhador, assim como provocar 

sintomas que afetam a saúde do mesmo causando adoecimentos e acidentes 

relacionados ao trabalho. Essa situação acontece através da exposição a 
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vários riscos ocupacionais que, a depender da gravidade, podem causar 

diminuição no rendimento laboral, devido a incapacidade temporária, 

improdutividade por uma incapacidade definitiva e até mesmo levar a morte 

(MACIEL; FERNANDES; MEDEIROS, 2006).  

A sociedade moderna vem determinando um mercado de trabalho 

competitivo em que o risco da perda do emprego e as condições de trabalho, 

muitas vezes impróprias, levam o trabalhador no seu dia a dia a momentos 

estressantes que, quando extrapolam a defesa do organismo, podem gerar 

transtornos psíquicos, físicos e comportamentais (SENA; SILVA; SIQUEIRA, 

2013).  

Além dessas situações podemos citar que a combinação existente entre 

os métodos gerenciais, as inovações tecnológicas e a intensificação do 

trabalho devido ao mercado competitivo, gera precariedade na relação entre 

saúde e trabalho como também provoca uma série de agravos a saúde do 

trabalhador como: aumento de adoecimento, envelhecimento prematuro, 

doenças crônicas degenerativas, doenças cardiovasculares e sobrecarga do 

sistema osteomuscular. Muitas vezes a instabilidade no emprego leva o 

trabalhador a aceitar trabalhos em ambientes insalubres devido a necessidade 

de sobrevivência contribuindo também para o aparecimento de sintomas 

depressivos. (TORRES et al., 2011).  

Os fatores ambientais no trabalho muitas vezes são modificados devido à 

busca pela produtividade da empresa, assim há uma necessidade primordial 

em se conhecer as condições de trabalho para reduzir sobrecarga física, erros, 

acidentes promovendo dessa forma o conhecimento das limitações do 

trabalhador (MASSAD; LEITE; DUTRA, 2011). 

Devido à complexidade do assunto relacionado ao adoecimento gerado 

pelo próprio ambiente de trabalho em que os prejuízos envolvidos ocorrem em 

diversas áreas, o enfoque deve ser dado de forma interdisciplinar com a 

participação do trabalhador, da empresa e toda a equipe que presta serviço no 

campo de segurança/saúde e ambiental (PINTO; GAUER; CARVALHO, 2011). 

A observação de que as doenças podem está relacionada ao trabalho não 

é recente. Desde o antigo Egito já se encontra referência na identificação de 

mortes prematuras e adoecimentos relacionados ao trabalho bem como o 

atendimento médico em certos locais de trabalho, inclusive na construção de 
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pirâmides. Na Antiga Grécia, Plautus, identificava em alfaiates problemas 

posturais devido à profissão. Percebemos na história muitos relatos de 

doenças em que o fator determinante estava ligado a ocupação dos 

trabalhadores, porém as modificações necessárias que deveriam ocorrer no 

ambiente de trabalho para minimizar esses problemas não são descritos na 

literatura (MENDES, 2007). 

O fim do século XVII é considerado como um divisor de conhecimentos 

sobre as doenças ocupacionais. Em 1700 o médico Bernardo Ramazzini, 

considerado como o pai da Medicina do Trabalho, descreve em seu livro 

intitulado “De Morbis Artificum Diatriba” – as doenças dos trabalhadores, 

discutindo50 ocupações e as doenças relacionadas às mesmas. Os primeiros 

relatos estavam na função dos escribas e notários que exerciam movimentos 

repetitivos e monótonos. Esse estudo foi considerado como uma grande 

referência na área, muitas das suas contribuições foram voltadas para a 

promoção, proteção e recuperação dos trabalhadores e para a abordagem dos 

médicos durante o processo metodológico das questões saúde-trabalho 

(MENDES, 2007). 

No início do século XIX a doença identificada em escreventes era 

causada pelos movimentos repetitivos das mãos, pela posição adotada, por 

esses, nas cadeiras, essa condição ficou conhecida como “paralisia do 

escrivão” e mais tarde como “cãimbra do escrevente” (ARAÚJO; PAULA, 

2003). 

Decorrendo na história voltada para a saúde dos trabalhadores um de 

seus grandes marcos, foi a Revolução Industrial, em 1848, que determinou o 

surgimento de mais problemas a saúde do trabalhador caracterizando a forma 

de adoecer e morrer dos mesmos, devido às novas condições de trabalho, 

muitas vezes penosas e perigosas. Nessa época não havia distinção entre a 

mão-de-obra, que podia ser de homens, mulheres ou crianças entre cinco a 

sete anos, além de portadoras de doenças mentais. A escolha de crianças e 

mulheres acontecia pela possibilidade de pagar salários mais baixos. Todos 

estavam expostos a condições totalmente insalubres ao trabalhar nas fábricas 

com as atividades nas quais não estava familiarizado, o que aumentava mais 

ainda a chance de riscos inclusive o ergonômico, doenças ocupacionais e 
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acidentes de trabalho. Na ocasião quando erros eram cometidos os homens e 

mulheres eram multadas e as crianças surradas (MENDES, 2007). 

Nesse período histórico além de mudanças com relação a produção de 

mercadorias, surge uma nova forma de regular a relação existente entre patrão 

e empregado, trata-se do salário, o qual trabalhador passa a receber em troca 

de sua força de trabalho (FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009).  

A situação de melhorias só veio a acontecer com movimentos sociais que 

foram encabeçados com o controle social em 1802. Seguem-se em 1833 com 

a Factory Act, leis das fábricas, a partir de então as empresas começaram a 

contratar médicos para a avaliação da saúde dos trabalhadores, o que veio 

elucidar e construir com mais riqueza o conhecimento de diversas patologias 

desencadeadas pelo ambiente laboral impróprio (MENDES, 2007). 

 A chegada da família real portuguesa foi um grande marco, a partir de 

então, a saúde-doença foi caracterizada como de interesse público e social. 

Nessa época, no Brasil, certas condições eram consideradas desfavoráveis 

para a saúde do trabalhador como o clima que poderia ser gerador de 

adoecimentos, e a própria cultura de planejamento urbano que tornava 

evidente o risco sanitário com eclosões de surtos de doenças entre a 

população mais carente até a mais privilegiada como também os próprios 

trabalhadores (MENDES, 2007). 

A condição de trabalho apresentada no início da industrialização no Brasil 

aponta situações monstruosas como, por exemplo, trabalhadores que 

chegavam a trabalhar 16 horas por dia e nos domingos até às 15 horas. 

Também ocorriam mutilações, inclusive entre as crianças. Com situações tão 

críticas e mesmo com leis que surgiram a favor dos trabalhadores, muitas 

mudanças ainda precisavam acontecer para amenizar situações tão 

deprimentes e geradoras de adoecimento entre os trabalhadores. Após 1917 

repercussões dos danos ou agravos a saúde do trabalhador, as greves e 

debates tornaram-se mais evidentes, surgindo finalmente à primeira Lei sobre 

Acidentes de Trabalho em 1919 (MENDES, 2007). 

Essa lei foi um passo importante para o processo de regulamentação das 

relações de trabalho no Brasil uma vez que considera a responsabilidade do 

acidente ocorrido no ambiente de trabalho do empregador assegurando ao 
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trabalhador o direito à reparação dos danos ou lesões ocorridos (FERRAZ, 

2010). 

A partir de 1986, o distúrbio osteomuscular assume relevância crescente 

nas estatísticas devido às inovações tecnológicas que foram absorvidas de 

forma inesperada expondo trabalhadores a fatores de risco em diversos ramos 

de atividade em busca da produtividade. O Brasil não estava preparado para 

essas mudanças tecnológicas, principalmente devido ao despreparo dos 

profissionais ao atendimento de trabalhadores adoecidos com condutas 

envolvendo exames e tratamentos inadequados. Na época muitos casos não 

eram relatados por falta de nexo causal e muitas doenças do sistema 

osteomuscular ficavam registradas com outros nomes de patologias (MENDES, 

2007). 

Por tudo exposto acima o trabalho foi considerado como um dos fatores 

determinantes no processo saúde-doença. Quando as atividades são 

monótonas com posturas desconfortáveis e atividades mentais desgastantes 

que obrigam o trabalhador a sobrecarregar o próprio corpo, as lesões 

osteomusculares podem ser geradas, essas são geralmente expressas por 

queixas dolorosas provocando limitações(MERGENER; KEHRIG; TRAEBERT, 

2008). 

Entre os riscos ocupacionais, o risco ergonômico, que está relacionado a 

problemas ambientais e organizacionais podem trazer sérios problemas ao 

sistema musculoesquelético do trabalhador (LEITE; SILVA; MERIGHI, 2008). 

Entre as Normas Regulamentadoras (NR), normas essas relativas à Segurança 

e Medicina do Trabalho, a de número 9 (NR 9), define que os agentes 

ergonômicos podem ser caracterizados como esforço físico intenso, postura 

inadequada, situações de estresse físico e psicológico, repetitividade, ritmo 

excessivo de trabalho e jornadas de trabalho ininterruptas, sendo consideradas 

situações inconvenientes para o organismo do trabalhador, podendo  provocar 

distúrbios psicológicos e fisiológicos prejudicando assim a vida laboral(SALIBA; 

PAGANO, 2007) 

Muitas vezes surgem dúvidas com relação aos fatores que podem gerar 

lesões no sistema osteomuscular, já que o nexo causal necessário para 

justificar qualquer tipo de adoecimento ocupacional está relacionado aos riscos 

ambientais oferecidos pela atividade laboral e que muitas vezes é dificultado 
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pela falta de conhecimentos sobre a etiologia das doenças (MUROFUSE; 

MARZIALE, 2005). 

Assim a discussão sobre esse tema tem sido bastante ampliada 

principalmente pela doença ter se tornada epidêmica e está relacionada como 

a segunda maior causa de morbidade na população adulta não só no Brasil 

como em diversos países (ARAÚJO; PAULA, 2003) 

Após a explosão de mudanças significativas no processo produtivo 

decorrente da modernização e automação, foi exigido dos trabalhadores 

movimentos monótonos e repetitivos e que os mesmos permanecessem em 

um posto fixo por interesse exclusivo na produtividade. O que garante o 

aumento do ritmo de trabalho das empresas fazendo com que muitas vezes o 

trabalhador se adéque ao ritmo da máquina e permaneça em posição estática, 

gerando desgaste ao sistema osteomuscular envolvendo um grande esforço 

físico durante toda a jornada de trabalho (CUNHA; FREITAS, 2011). 

 Estudiosos como Velpeau e Fritz De Quervain no século XIX já 

observavam a exposição ao adoecimento no sistema osteomuscular em 

agricultores, carpinteiros, embaladores de fumo, costureiras e lavadeiras, essa 

última categoria ficou bastante conhecida por um problema específico de saúde 

chamado de “entorse das lavadeiras” caracterizado por um quadro de 

inflamação dos tendões do polegar das mulheres que lavavam roupa. Este tipo 

de adoecimento conhecido como Distúrbios Osteomusculares Relacionado ao 

Trabalho (DORT) trata-se de uma patologia que envolve o sistema 

musculoesquelético que vem aumentando nos últimos 20 anos, é considerada 

a maior causa de afastamento previdenciário, provocando também maior 

número de desempregados (CUNHA; FREITAS, 2011). 

Existem na literatura várias nomenclaturas para a DORT como Distúrbios 

ou Desordens por Trauma Cumulativo, Síndrome do Esforço Repetitivo, 

Síndrome da Sobrecarga Ocupacional, Síndrome do Membro Superior, 

Síndrome da Dor Crônica do Membro Superior, entre outros (ARAÚJO; PAULA, 

2003). 

A expansão na discussão da DORT no Brasil iniciou na década de 80 na 

área de processamento de dados (GAEDKE; KRUG, 2008), mas muitas 

categorias profissionais podem ser acometidas como bancários que estão sob 

constante repetição de ações e tensão levando ao estado de estresse, 
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odontólogos devido à execução de procedimentos odontológicos, metalúrgicos 

envolvendo esforços repetitivos e monótonos por longos anos gerando cansaço 

físico e mental, os enfermeiros devido às características antropométricas dos 

pacientes que recebem cuidados como também a execução de atividades 

repetitivas, entre outros. Como pode ser visto a característica em comum é o 

movimento repetitivo dos músculos e ligamentos em que envolve força, 

repetitividade, postura inadequada e compressão mecânica (ROSA; 

FERREIRA; BACHION, 2000). 

Na década de 1990 os distúrbios musculoesqueléticos tornaram-se as 

afecções ocupacionais mais importantes no Brasil devido à frequência 

crescente. É nessa época que se abre debate sobre os aspectos médicos, 

previdenciários, sociais e políticos que estão agregados a esse tipo de 

adoecimento (MENDES, 2007). 

Tal adoecimento pode levar o trabalhador a adquirir vários graus de 

incapacidade provocando gastos alarmantes em várias esferas, sejam elas – 

pessoal, previdenciária e empresarial (WALSH, 2004).  

A primeira referência oficial dada ao grupo de afecções que acometem o 

sistema osteomuscular no Brasil foi feita pela Previdência Social, com a 

terminologia tenossinovite do digitador, na Portaria n. 4062, de 06/08/87. Em 

1992, a mesma recebe a denominação Lesões por Esforços Repetitivos (LER), 

representando um dos grupos de doenças ocupacionais mais polêmicos no 

Brasil e em outros países (BRASIL, 2001b) 

A substituição da nomenclatura LER por DORT veio acontecer devido a 

disseminação da doença ocorrida em 1997 e pela proposta do Instituto 

Nacional de Seguridade Nacional (INSS), na revisão da Norma Técnica de 

avaliação para incapacidade, introduzindo novos elementos referente ao 

processo de adoecimento (LEITE; SILVA; MERIGHI, 2007)como também foi 

considerado mais adequado a substituição devido a terminologia DORT 

englobar outros estados dolorosos sem a obrigatoriedade de ocorrer lesão 

tecidual que pode ser precedida de dor ou outro incômodo (ARAÚJO; PAULA, 

2003). 

Além disso, com o passar do tempo e com estudos mais aprofundados 

sobre os motivos geradores de adoecimento osteomuscular percebeu-se que a 

denominação LER simplificava a patologia resumindo apenas a uma lesão 
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ocorrida devido à repetitividade (CARVALHO, 2009). Segundos Mendes 

(2007), o caráter repetitivo das tarefas realizadas pelos trabalhadores não é o 

único fator que pode ser atribuído ao adoecimento musculoesquelético, como 

também pode ser acrescentado carregamento de peso, fatores ambientais, 

aspectos psicológicos e a postura. Assim a doença, na verdade uma síndrome, 

vai além de uma simples lesão ou uma causa única merecendo uma nova 

terminologia hoje chamada de Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao 

Trabalho (DORT) de causa multifatorial (CARVALHO, 2009). 

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), em sua última 

resolução referente ao assunto, a Instrução Normativa INSS/98 de 05.12.2003, 

conceitua a doença da seguinte forma: 

Entende-se LER/DORT como uma síndrome relacionada ao trabalho, 
caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais 
como: dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento insidioso, 
geralmente nos membros superiores, mas podendo acometer membros 
inferiores. Entidades neuro-ortopédicas definidas como tenossinovites, 
sinovites, compressões de nervos periféricos, síndromes miofaciais, que 
podem ser identificadas ou não. Freqüentemente são causa de incapacidade 
laboral temporária ou permanente. São resultados da combinação da 
sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a falta 
de tempo para sua recuperação. A sobrecarga pode ocorrer seja pela 
utilização excessiva de determinados grupos musculares em movimentos 
repetitivos com ou sem exigência de esforço localizado, seja pela 
permanência de segmentos do corpo em determinadas posições por tempo 
prolongado, particularmente quando essas posições exigem esforço ou 
resistência das estruturas músculo-esqueléticas contra a gravidade. A 
necessidade de concentração e atenção do trabalhador para realizar suas 
atividades e a tensão imposta pela organização do trabalho são fatores que 

interferem de forma significativa para a ocorrência das LER/DORT(BRASIL, 
1988). 

 

2.2 Fisiopatologia 

2.2.1 O sistema músculo-esquelético 

O sistema musculoesquelético é formado por ossos, cartilagens, 

ligamentos, tendões e músculos. O osso é um tipo de tecido conjuntivo 

formado por células, uma matriz de fibras colágenas que é responsável pela 

elasticidade quando se aplica uma tensão e uma substância calcificada que 

impede a fratura do osso devido a uma pressão externa (LOSSOW, 1990). Os 

ossos se unem um aos outros para formar o esqueleto facilitando a mobilidade 

corporal e também um arcabouço protegendo órgãos como coração e o 

cérebro (NORDIN; MARGARETA; FRANKEL, 2008). Os ligamentos são 
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estruturas formadas por fibras colágenas que fornecem alta resistência contra 

trações e que ligam os ossos entre si (Hernández-Tovar, 2006). 

O tendão é uma banda estreita de tecido conjuntivo formado por fibras 

colágenas e elásticas que tem a função de prender o músculo aos ossos como 

também permitir a manutenção da postura do corpo. Essa estrutura é envolvida 

por uma bainha sinovialque é vascularizada e responsável pela formação do 

líquido sinovial que banha o tendão e impede o seu atrito durante o movimento 

(BAHIA, 2002) e que as peças esqueléticas se prendam as superfícies das 

articulações (DÂNGELO; FATTINI, 2004). O movimento constante do tendão 

causa o seu espessamento provocando irritação e inflamação desencadeando 

processo doloroso (BAHIA, 2002). 

O músculo é o tecido mais abundante no corpo humano, confere força e 

proteção ao esqueleto, absorve choques, permite os ossos se moverem e 

garante a manutenção da postura do corpo contra força. Além de executar 

trabalho dinâmico, que permite a locomoção e o posicionamento do corpo, 

exerce movimento estático que mantém a posição ou a postura (NORDIN; 

FRANKEL, 2008). Essas funções ocorrem por parte dos músculos estarem 

ligados diretamente ou por intermédio de seus tendões aos ossos, cartilagens e 

ligamentos (GARDNER; GRAY; HAHILLY, 1988). 

O surgimento de problemas no sistema musculoesquelético relacionado 

ao trabalho pode ocorrer devido a exigências biomecânicas provocando 

reações graves. A fisiopatologia da DORT, resumidamente pode ser explicada 

da seguinte forma: 

 

a) Alterações musculares 

Durante a contração muscular a depender da força sobre os tecidos moles 

pode ocorrer compressão dos vasos sanguíneos intramusculares diminuindo o 

aporte nutricional e déficit de oxigênio, assim o músculo trabalha em condições 

anaeróbicas e a fadiga pode surgir sendo considerado o primeiro sinal de 

hipersolicitação do músculo, essa situação pode ocorrer principalmente em 

posição estática e pode ser resolvida com o descanso adequado do músculo. 

Quando o movimento dinâmico do músculo ocorre também pode provocar dano 

muscular, porém necessita de um tempo maior de recuperação (MENDES, 

2007).  
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b) Alterações tendinosas 

O espessamento do tendão acontece devido ao atrito que ocorre quando há 

movimentos repetitivos e contração exagerada do músculo, provocando a sua 

deformação, essa situação é reversível, ocorrendo a interrupção da contração, 

quando os limites são ultrapassados além de rupturas de fibras musculares, 

podem ocasionar fenômenos patológicos, como exemplos podem citar: 

(MENDES, 2007): 

 Doença de De Quervain: ocorre devido ao processo inflamatório da 

bainha tendinosa do músculo abdutor e extensor do polegar. Associado a 

exposição ocupacional que exige movimento repetitivo do polegar, agregado à 

flexão e extensão, rotação ou desvio ulnar repetido do carpo principalmente se 

estiver integrado com força, gerando sensibilidade, acometendo, por exemplo, 

trabalhadores que utilizam ferramentas como alicate, tesoura, entre outras. 

(MUROFUSE; MARZIALE, 2005). 

 Síndrome do Túnel do Carpo: é uma síndrome caracterizada pela 

compressão do nervo mediano em sua passagem pelo canal do carpo, está 

associada a tarefas que envolvem flexão e extensão do punho com 

repetitividade, uso de força na base das mãos (BRASIL, 2001a). 

 Síndrome do pronador redondo: incide pela compressão do nervo 

mediano abaixo da prega do cotovelo devido a movimentos repetitivos de 

prono e supinação (BAHIA, 2002). 

 

c) Alterações neurológicas 

A contração sofrida pelo nervo é devido a compressão que ocorre pelo edema 

dos tecidos vizinhos (MENDES, 2007). 

 

d) Fatores psicossociais 

A necessidade de concentração e atenção do trabalhador para realizar suas 

atividades e a pressão imposta pela organização do trabalho são fatores que 

interferem significativamente para a ocorrência da síndrome (MENDES, 2007). 

Os trabalhadores que evidenciam um ambiente de trabalho estressante podem 

ser considerados tensos provocando uma atividade muscular acentuada 

levando ao quadro de dor que é maior naquele ambiente envolvido por 

estresse. Além disso, as características dos trabalhadores, os traços da 
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personalidade podem influenciar no ambiente de trabalho (MENDES, 2007). 

Assim o estresse é considerado um fator de risco para a DORT. 

 

2.2.2 Aspectos clínicos 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionado ao Trabalho estão 

relacionados com a ocorrência de vários sintomas interligados ou não, tais 

como dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga, sensação 

de peso, formigamento, câimbra, agulhadas, dormência, sensação de 

diminuição de força, edema, enrijecimento muscular, sensação de choque, 

sudorese excessiva, falta de firmeza nas mãos, sensação de frio ou calor 

(BRASIL, 2001a). Esses sintomas podem alcançar diversas regiões do corpo 

como pescoço, cintura escapular, membros superiores e membros inferiores 

(BAHIA, 2002). Ainda podem ser observados em pessoas afetadas com DORT, 

sintomas como irritabilidade, desânimo e distúrbios no sono, caracterizando 

quadro de depressão (GAEDKE; KRUG, 2008). 

O sintoma de dor musculoesquelética, entre todos os sintomas, é o mais 

frequente e vem aumentando nas últimas décadas entre os trabalhadores. O 

mesmo pode ocorrer de forma aguda, com frequência constante ou 

intermitente, identificada de forma fácil, ou crônica que tem a capacidade de 

levar o trabalhador a modificar a sua rotina de trabalho com déficit na 

realização das atividades laborais (BARRO; DELLANI; ORTIZ, 2013). 

Tal sintoma pode está presente em todos os pacientes com distúrbios 

osteomusculares e que muitas vezes pode ser um fator de confusão entre os 

profissionais de saúde no momento da anamnese ocupacional, como por 

exemplo, definir o tipo e a localização da dor ou quais exames complementares 

específicos devem ser indicados, sendo assim necessária uma avaliação mais 

aprofundada e criteriosa sobre a capacidade laboral do trabalhador na busca 

do nexo causal (WALSH et al., 2004). 

Muitas vezes o sintoma não é percebido por alguns trabalhadores devido 

ao início da dor ser de curta duração e de intensidade leve com o seu ápice 

nos finais da jornada de trabalho ou durante os picos de produção. O alívio dos 

sintomas vem a acontecer com o repouso noturno ou descanso no final de 

semana. Com a evolução da doença o sintoma pode permanecer presente por 
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mais tempo durante a atividade laboral se estendendo atéa noite e também nos 

finais de semana. Quando os trabalhadores não conseguem mais exercer a 

atividade laboral na íntegra procuram auxílio médico, quando não há um 

tratamento e orientações adequadas a sintomatologia é agravada e a dor é 

mais intensa (BRASIL, 2001a). 

 

2.3 Fatores de risco para a DORT 

A utilização excessiva do sistema osteomuscular sem a recuperação 

suficiente não é o único elemento que pode contribuir para as alterações no 

sistema musculoesquelético. Outros fatores podem estar relacionados ao 

trabalho, como posturas ergonomicamente erradas, movimentos repetitivos em 

um mesmo padrão de movimento e inadequados, cargas estáticas e dinâmicas, 

esforços exagerados dos membros superiores, inferiores e tronco e 

carregamento de peso em posições desconfortáveis. Além desses pontos, os 

estilos de vida sedentários do trabalhador que muitas vezes está relacionado 

com a obesidade, à pressão por parte da chefia levando a ansiedade e 

depressão e a sobrecarga do trabalho interferem também na sua qualidade de 

vida (CARNEIRO et al., 2007). 

Dessa forma, percebemos que a presença de um único fator de risco no 

ambiente laboral não é suficiente para desencadear distúrbio osteomuscular 

relacionado ao trabalho já que a doença tem causa multifatorial. É necessário 

avaliar os fatores de risco envolvidos como intensidade, duração e frequência. 

Entre os fatores de risco o mais frequente é a repetitividade que em conjunto 

com outros fatores pode desencadear de forma mais rápida a sintomatologia 

do adoecimento para DORT (BRASIL, 2001a).  

Assim se faz necessário a análise de atividades laborais que exigem 

movimentos bruscos e repetitivos, posições forçadas e incômodas e por tempo 

prolongado. Inclusive as atividades realizadas em ambientes abertos que 

podem levar o trabalhador a exercer sua função em condições ambientais 

desconfortáveis, como por exemplo, em pé e principalmente quando exigem a 

utilização de equipamentos e ferramentas que necessitam a utilização de 

posturas errôneas e esforço físico podendo gerar problemas de saúde como o 

aparecimento de distúrbiosos teomusculares (VOSNIAK et al., 2011). 
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Um exemplo dessa situação são as atividades que realizam movimentos 

repetitivos com os braços acima dos ombros e em pé por períodos prolongados 

e que são capazes de provocar o pinçamento do tendão do músculosupra-

espinhoso provocando isquemia, inflamação e dor. A dor se torna permanente 

por conta da inflamação. Além disso, a posição em pé por longas horas pode 

levar a fadiga na região dorsal da coluna vertebral e pernas, como também 

estresse quando a cabeça e o tronco permanecem muito tempo inclinado 

provocando dores nas costas e pescoço. As mulheres estão 2 a 3 vezes mais 

susceptíveis a ocorrência de lesões desse porte devido a várias características 

como: inter-relação com hormônios, em especial os estrogênios que provocam 

acumulação de líquidos nos tecidos dificultando a recuperação da inflamação, 

carga extra com o desenvolvimento de atividades domésticas que podem 

sobrecarregar os membros superiores (PEQUINI; BRASILEIRO; SILEIRA, 

2006). Essa posição é rotineira entre a jornada de trabalho das trabalhadoras 

rurais (Figura 1). 

 

Figura 1 – Trabalhadora Rural com os ombros fletidos 

 

Fonte: QUEIROZ, 2010 

 

Resumidamente podemos agrupar os seguintes fatores de risco para DORT: 

a) A região anatômica exposta aos fatores de risco (BRASIL, 2006). 

b) A intensidade dos fatores de risco envolvidos (BRASIL, 2006). 
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c) A duração do ciclo de trabalho, distribuição de pausas ou estrutura de 

horários (BRASIL, 2006). 

É considerado um ciclo de alta repetitividade aquele que possui duração menor 

de 30 segundos ou ciclos em que mais de 50% do tempo seja ocupado com o 

mesmo tipo de movimento (BRASIL, 2001a). Para evitar o desconforto corporal 

são necessários 10 minutos de descanso a cada 50 minutos trabalhados 

(BRANDÃO et al., 2005). 

d) O tempo de exposição aos fatores de risco, ou seja, a duração total da 

jornada de trabalho (BRASIL, 2006). 

e) O grau de adequação do posto de trabalho à zona de atenção e à visão. 

Nesse caso o eixo visual e a orientação da cabeça devem ser inspecionados 

determinando o movimento da cabeça (JORGE, 2003). 

f) Frio, vibrações e pressões locais (mecânicas) sobre os tecidos moles e 

trajetos nervosos (BRASIL, 2001a). 

O frio pode levar o trabalhador a sofrer efeito direto sobre o tecido ou indireto 

quando utiliza alguma forma de Equipamento de Proteção Individual em baixas 

temperaturas. As vibrações: podem provocar efeitos vasculares, neurológicos e 

musculares. E as pressões locais: ocorrem durante contato físico com 

equipamentos pontiagudos ou outro tipo de objeto que vá contra o tecido mole 

provocando compressões no sistema osteomuscular (BRASIL, 2006). 

g) As posturas inadequadas (BRASIL, 2001 a). 

São consideradas como um fator que pode contribuir para a DORT 

principalmente quando utilizados equipamentos inadequados (BRANDÃO et al., 

2005). 

h) A carga osteomuscular, que pode ser entendida como a carga mecânica 

decorrente de uma tensão (por exemplo, a tensão do bíceps); de uma pressão 

(por exemplo, a pressão sobre o canal do carpo); de uma fricção (por exemplo, 

a fricção de um tendão sobre a sua bainha);e  de uma irritação (por exemplo, a 

irritação de um nervo) (BRASIL, 2006). 

i) A carga estática que pode está presente quando um membro é mantido 

numa posição que vai contra a gravidade (BRASIL, 2001a). 



Ana Cleide da Silva Dias 

22 
 

j) A monotonia fisiológica e/ou psicológica no desenvolvimento das atividades 

(BRASIL, 2006). 

l) O aumento de tensão muscular, devido a uma reação de estresse (BRASIL, 

2006). 

m) As exigências do trabalho relacionadas à carreira, à carga e ritmo de 

trabalho e ao ambiente social e técnico do trabalho (BRASIL, 2006). 

 

 

2.4 Diagnóstico 

Apesar do diagnóstico da DORT ser considerado essencialmente clínico, 

em algumas situações podem ser solicitados exames complementares como 

ultrasonografia, radiografia, eletroneuromiografia, entre outros. Como o 

principal sintoma é a dor, que pode não ser identificada na fase inicial, a 

patologia muitas vezes tem um diagnóstico difícil e se faz necessário a 

avaliação clínica interligada a anamnese ocupacional (BRASIL, 2001b) 

A anamnese ocupacional, que vai mais além de uma avaliação clínica 

envolve o conhecimento de todo o processo laboral do trabalhador, é uma 

etapa fundamental que auxilia no nexo causal, contudo é pouco utilizada entre 

os profissionais de saúde. A investigação da doença deve obedecer a seguinte 

sequência: história clínica detalhada, comportamentos e hábitos relevantes, 

antecedentes pessoais, antecedentes familiares, anamnese ocupacional, 

exame físico e exames complementares, se necessário (BRASIL, 2001b). 

É de suma importância também conhecer a rotina do trabalhador fora do 

ambiente do trabalho já que a patologia pode ter origem não ocupacional a 

depender do lazer, esporte, postura adotadas no dia-a-dia fora desse ambiente, 

ou devido a traumas recentes sofridos pelo trabalhador (ALCANTARA; NUNES; 

FERREIRA, 2011). 

 

 

2.5 Aspectos epidemiológicos da DORT 

Para um melhor entendimento sobre a forma de disseminação da DORT 

se faz necessário a utilização da ferramenta de notificação por parte dos 

profissionais de saúde que estão inseridos nos órgãos de atendimento ao 
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trabalhador com suspeita ou com situação confirmada de adoecimento. Só 

assim poderá ser realizado um dimensionamento sobre as ações necessárias 

para a vigilância em saúde do trabalhador como também nos ambientes de 

trabalho. Como a prática de notificação é uma ação ainda pouco ativa entre os 

profissionais de saúde e empresas, seja ela pelo Sistema Nacional de 

Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN) ou Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) ainda existe dificuldade nas investigações 

epidemiológicas no Brasil (BAHIA, 2002). A situação se torna mais preocupante 

em que são excluídos dos levantamentos epidemiológicos os trabalhadores 

que exercem atividades de forma parcial, temporário ou de subcontrato 

(TORRES et al., 2011). Mesmo diante dessa situação, dados disponíveis pelo 

Ministério da Saúde registraram apenas em 1998, 650.000 novos casos para 

DORT (BAHIA, 2002). O que leva a doença a ser considerada a segunda 

patologia relacionada ao trabalho com maior incidência no Brasil (TORRES et 

al.; 2011), porém a mais cara ( SINGH; ARORA, 2010) e que será um grave 

impacto a saúde do homem até 2020 (HENRY et al., 2013). As lesões 

osteomusculares só perdem na estatística pra os transtornos mentais 

(ALMEIDA; BARBOSA-BRANCO, 2011) 

A incidência é maior entre trabalhadores na faixa etária de 30 a 40 anos, 

no auge de sua produtividade tornando-se um dado preocupante. As mulheres 

são mais atingidas (FERNANDES; FERNANDES, 2011). Alguns estudos 

justificam a vulnerabilidade da mulher para DORT (GAEDKE, KRUG, 2008) 

devido as mesmas possuírem 33% a menos de força muscular ocasionado por 

uma menor quantidade de fibras musculares, déficit em armazenar e converter 

o glicogênio em energia (TORRES et al.; 2011). 

Outra explicação dada ao adoecimento para DORT no sexo feminino, em 

alguns casos, ocorre pelo fato desse gênero, preferencialmente, serem 

atribuídos trabalhos manuais que necessitam de destreza, monotonia e 

repetitividade, que muitas vezes podem está relacionado a atividades que 

provocam desqualificação devido a controle autoritário no ambiente de trabalho  

(GAEDKE; KRUG, 2008). Já Singh e Arora (2010) colocam que as mulheres 

sofrem maiores riscos para DORT por serem mais baixas que os homens e 

possuírem mais tecido adiposo, ombros mais estreitos, quadris mais largos e 

pernas mais curtas. Outra justificativa dada é o fato das mulheres exercerem 
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jornada dupla de trabalho envolvendo papel de esposa, mãe e dona do lar 

podendo está mais sujeita ao stress, alterações hormonais durante a fase do 

ciclo menstrual (KOTLIARENKO et al., 2009). 

De acordo com anuário estatístico da previdência social (BRASIL, 2013), 

no acompanhamento mensal dos benefícios auxílios-doença acidentário 

concedidos segundo os códigos do CID-10, foram registrados em 2012, 10.893 

casos parasinovite e tenossinovite (CID M65). Já em lesão de ombro (CID 

M75) foram registrados, 16.957 (Previdência Social 2012). E em 2013 foram 

registrados até agosto 17.213 casos de sinovite e tenossinovite (CID M65). E 

para lesões de ombro (CID M75) 31.328 casos até agosto. . 

No acompanhamento mensal dos benefícios auxílios-doença 

previdenciário concedidos segundo os códigos do CID-10, foram registrados 

26.893 casos em 2012 parasinovite e tenossinovite (CID M65) e para lesões 

em ombro (CID M75) foram 43.963 casos. Em 2013 foram 17.438 casos de 

sinovite e tenossinovite (CID M65) até agosto e para lesões em ombro (CID 

M75) foram 31.328 casos (BRASIL, 2013).  

Algumas categorias profissionais são apontadas como alvo de manifestação 

para a sintomatologia da DORT como construção civil, empacotadores, 

trabalhadores de montagem, motoristas, costureiras, interprete de linguagem 

de sinais, trabalhadores de jornais e polidores. Pode ser observada nessas 

categorias grandes semelhança com relação aos movimentos e posturas 

ergonômicas realizadas. Também é apontado como alvo as atividades 

esportivas como tênis, vôlei e golfe que envolve a necessidade de utilização de 

grande força muscular com tempo insuficiente para descanso causando muitas 

vezes tensão muscular (FILHO; MICHELS; SELL, 2006). Atividades realizadas 

por mulheres de forma artesanal/manual com a utilização da tesoura como 

ferramenta de trabalho podem provocar sobrecarga nas regiões da mão e 

punho (CUNHA; FREITAS, 2011). 

Entre as indústrias, a maior taxa de registros de lesões para DORT ocorre 

nas atividades agrícolas, esta taxa de incidência é de mais de vinte vezes 

maior do que os agravos provocados por agrotóxicos na agricultura nos EUA 

(SINGH; AURORA, 2010). Na Malásia há uma prioridade para avaliação da 

DORT entre a construção civil e em agricultores (HENRY, 2013). Essa 

vulnerabilidade é devido à natureza das atividades agrícolas desenvolvidas 
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pelos trabalhadores rurais, que envolve atividades físicas extenuantes, 

inclusive manuais, podendo levar os mesmos a desenvolverem lesões 

osteomusculares. Há vários estudos sobre esse tipo de lesão entre 

agricultores, mas, há a necessidade de um estudo sistemático devido à grande 

variedade das atividades na agricultura, tornando difícil identificar a prevalência 

para as regiões do corpo afetadas.  (OSBORNE et al., 2012). 

 

2.6 Mercado de trabalho feminino 

No século XVII, como as mulheres não conseguiam emprego nas 

fábricas, começaram a trabalhar em casas de família, já no século XIX as 

mulheres conseguiram espaço nas fábricas (FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009).  

Foi no século XX, conhecido como “Século das mulheres” (SANTOS, 

2012), que ocorreu um grande passo dado pelas mulheres no Brasil na 

inserção e liberdade no mercado de trabalho, começando essas a concorrem 

com os homens nas atividades laborais. Assim a mulher conquistou uma 

posição mais favorável no mercado de trabalho (FRANÇA; SCHIMANSKI, 

2009). 

Apesar de nas últimas décadas o trabalho feminino ter aumentado, a 

divisão sexual no ambiente de trabalho ainda causa grande impacto, um dado 

importante na literatura é que as atividades que necessitam de força bruta são 

executadas pelos trabalhadores homens já as áreas de maior trabalho manual 

assumem as mulheres (FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009) como também 

atividades que envolvam paciência e delicadeza (YANNOULAS, 2002). 

As relações de gênero no mercado de trabalho ainda possuem muitas 

diferenças contrastantes principalmente a desvantagem que envolve o sexo 

feminino, como por exemplo, podemos citar o número reduzido de 

oportunidades de ocupações em atividades específicas em que a preferência 

ainda é para o homem. As mulheres ainda permanecem com chance menor de 

adquirir promoção ou aumento de salário quando comparado aos homens. 

Ocorrem adversidades no momento da contratação das mulheres já que a 

seletividade ainda é presente, por exemplo, é dada prioridade a mulheres 

solteiras, viúvas ou divorciadas, o que não ocorre com os homens. Com 

relação à taxa de desemprego feminino é semelhante ao desemprego 
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masculino, mas eles recuperam o emprego mais rápido quando comparado as 

mulheres. Com relação a escolaridade as mulheres ultrapassam os homens em 

média 7 anos mas isso não tem sido suficiente para amenizar as diferenças 

existentes no mercado de trabalho. Observa-se ainda que no caso das 

mulheres negras essas situações citadas se tornam piores (YANNOULAS, 

2002). 

Mesmo com essas desvantagens o crescimento da força de trabalho 

feminino é um dos mais altos na América Latina, fazendo com que a taxa das 

mulheres no mercado de trabalho sobressaia quando comparado aos homens. 

Essa situação ocorre devido à mudança de perfil das mulheres, até os anos 70, 

no mercado de trabalho, estavam jovens, solteiras e sem filhos. Hoje o 

sustento elevado das mesmas no mercado de trabalho se dá ao fato de 

ingressarem mais jovens e mesmo com início da vida produtiva continuam na 

atividade (YANNOULAS, 2002). Fica clara a sobrecarga das mulheres na 

conciliação do trabalho doméstico, com o cuidado com os filhos e às vezes 

com outros familiares, além das suas atividades econômicas, exemplificando 

assim a sua sobrecarga de trabalho (FRANÇA; SCIMANSKI, 2009). Com 

relação à posição na ocupação, 20% da população feminina no mundo se 

concentra em atividades agrícolas (YANNOULAS, 2002). 

 

2.7 A Viticultura no Submédio do Vale do São Francisco 

O Agronegócio tem sido considerado um complexo de monoculturas e 

possui como ponto positivo o desenvolvimento de empregos, porém esse 

complexo sistema econômico traz impacto a saúde do trabalhador mais 

especificamente do trabalhador rural, que são muitas vezes atraídos pela oferta 

de emprego, mesmo sendo um vínculo empregatício temporário para muitos 

considerados como uma forma de sobrevivência, o que provoca alterações na 

qualidade de vida (PESSOA; RIGOTTO, 2012). 

A fruticultura representa um grande papel social uma vez que gera cerca 

de 4 milhões de empregos sendo a atividade que mais emprega na área 

agrícola. A região do Vale do São Francisco é conhecida nacional e 

internacionalmente como pólo da fruticultura irrigada no Brasil e como a 

“Califórnia do Nordeste”, nome esse recebido pelo rápido crescimento 

econômico e pelo grande cultivo de frutas em sua maior totalidade a uva e 
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manga. A produção está concentrada principalmente nas cidades 

pernambucanas de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e nas 

cidades baianas de Juazeiro, Casa Nova e Curaçá, formando aglomerados na 

fruticultura irrigada onde se instalaram grandes empresas de exportação e 

através das quais 70% de toda a manga e uvas produzidas deixam o Vale, 

quase que totalmente destinada ao mercado externo. A fruticultura irrigada do 

Vale do São Francisco chega a empregar, no pico da produção, 240 mil 

trabalhadores, 72 mil só nas fazendas de uva. No período da entressafra, cerca 

de 40 e 50 mil trabalhadores são demitidos. As cidades de Juazeiro-BA e 

Pernambuco-PE ganham destaque por produzir frutas de alta qualidade o ano 

inteiro (PIETRO, 2009). 

A produção de uva no Vale do São Francisco apresenta uma 

característica excepcional que chama a atenção de empresários para 

investimentos na região que é o fato de ser o único lugar no mundo capaz de 

produzir mais de duas safras por ano sendo capaz de abastecer boa parte do 

mercado interno. (FILHO, 2011). 

A viticultura no Nordeste já se fazia presente desde o século 16 nos 

estados da Bahia e Pernambuco e estão ligadas aos povoadores pioneiros 

nesses estados, expedições vindas de Portugal, trazendo sementes e mudas e 

o seu modelo de parreiral em latadas, mas precisamente nas Ilhas de Itaparica 

(BA) e Itamaracá (PE). A partir da década de 50 com a antiga comissão do 

Vale do São Francisco, hoje conhecida como Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), e os empreendimentos 

no cultivo de uva deu-se início a introdução de práticas de cultivo com poda 

racional, desbaste de cachos, uso de fertilizantes e controle de doenças como 

também foram intensificados o plantio em vários municípios da Bahia e 

Pernambuco (EMBRAPA, 2009). 

Na década de 80 inicia-se com maior interesse a diversificação da 

viticultura com novas variedades como Itália, Piratininga, Patrícia, RedGlobe, 

Benitaka e Brasil. Houve necessidade de grande aporte tecnológico como 

galpões de embalagem e climatizados e unidades de refrigeração nas fazendas 

de médio e grande porte. As fazendas de pequenos produtores foram 

incentivadas por associações ou cooperativas. A grande novidade na viticultura 

no Vale do São Francisco foi a introdução de uvas sem sementes em 



Ana Cleide da Silva Dias 

28 
 

atendimento ao mercado externo e que é responsável por 98% do total das 

exportações de uvas de mesa essa situação ocorreu com o Programa 

Integrado de Frutas (PIF), programa do Governo Federal através do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento juntamente com o compromisso dos 

produtores e empresários firmando estratégias de competitividade no mercado 

(EMBRAPA, 2009). 

O cultivo de uva possui uma característica marcante que é a inconstância 

da quantidade de contratações ao longo de todo o ano. Muitas vezes a 

contratação de mão-de-obra temporária para os períodos da colheita dos 

trabalhadores rurais assemelha-se ao trabalho dos bóias-frias, pois a mão de 

obra temporária ou de safra se sobressai dos contratos efetivos principalmente 

nas fases de poda, raleio e colheita. Muitos trabalhadores que dependem do 

trabalho rural ficam ansiosos quando se aproxima o fim do contrato 

(CAVALCANTI; ANDRADE; RODRIGUES, 2012). Também é importante 

ressaltar que a exploração de uva absorve uma grande quantidade de mão-de-

obra feminina nas atividades de pinicado, raleio de frutas, colheita e 

embalagem (EMBRAPA, 2009). 

O trabalho rural está regulamentado pela Lei nº 5.889/73, regulamentado 

pelo Decreto nº 73.626/74 e o artigo 7º da Constituição Federal/88. É 

considerado empregado rural toda pessoa física que presta serviço de natureza 

não eventual ao empregador rural em propriedade rural em troca de salário 

cumprindo jornada de trabalho de 44 horas semanais (BRASIL, 1988). 

É uma ocupação que é vista como saudável devido a ser realizada ao ar 

livre, mas devido a natureza da realização das atividades agrícolas os 

trabalhadores rurais estão particularmente em risco de desenvolver DORT 

além de outros problemas de saúde (GUPTA, 2013) como as intoxicações por 

agrotóxicos (BEDOR et al., 2009). 

Além de exigir esforço físico trabalhoso por parte dos trabalhadores 

agrícolas e possuir características ímpar como incertezas com a mudança de 

tempo, ergonomia desfavorável, setor desorganizado e estresse, é considerada 

de risco potencial para as lesões osteomusculares em atividades rotineiras e 

extenuantes, podendo essas lesar regiões como ombro, pescoço, costas e 

joelho (GUPTA, 2013). 
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Assim a agricultura é conhecida como a atividade mais perigosa para o 

desenvolvimento de lesões e essas afetam na produção agrícola com mais 

frequência do que qualquer outra atividade (SINGH; ARORA, 2010). 

Para muitas mulheres o trabalho na agricultura é a principal fonte de 

emprego como é no caso da Índia onde as mulheres com precária 

alfabetização são obrigadas a trabalhar no campo (RANA, SINGH; MEHTA, 

2005). A mulher é considerada como a mola propulsora da agricultura e 

envolve sua força de trabalho em várias atividades agrícolas exercendo um 

grande papel nessa área mesmo que não seja reconhecida. Mais da metade 

dos alimentos no mundo são cultivados pelas mulheres (SINGH; ARORA, 

2010). 

As mulheres rurais estão mais sobrecarregadas nas atividades rurais 

quando comparadas aos homens. As mesmas estão envolvidas em atribuições 

mais exigentes e difíceis, nas quais é necessária uma atenção contínua, 

variedade no trabalho, muitas vezes acompanhada de uma má nutrição, 

estando, essas mulheres, sobre um estresse físico acentuado cerca de 8 a 9 

horas por dia em atividades que envolvem posturas incorretas de forma 

contínua o que pode gerar dores musculares. Além disso, a mulher leva mais 4 

a 5 horas em atividades domésticas diárias o que faz mais ainda estarem 

sobrecarregadas com relação ao risco à saúde (SUTHAR; KAUSHIK, 2011). 

Os fatores de risco que podem acompanhar o trabalho agrícola incluem 

repetição, contrações estáticas dos músculos do pescoço e ombro e braços 

erguidos acima do nível do ombro (SINGH; ARORA, 2010).  

Considerando o Agronegócio uma exploração econômica praticada de 

maneira extensiva e que no nordeste essa atividade está concentrada no Vale 

do São Francisco, destacando-se no cenário nacional principalmente pelo 

cultivo de uva. E que busca uma mão-de-obra diferenciada por gênero em 

diferentes tarefas, o sexo feminino, acaba sendo utilizado na maioria das 

etapas do cultivo. O que leva uma maior exposição das mesmas em atividades 

desenvolvidas com posturas inadequadas e movimentos repetitivos 

estendendo suas funções no ambiente doméstico caracterizando a jornada 

dupla de trabalho. Essas mulheres acabam sendo mais atingidas por 

adoecimentos envolvendo o sistema osteomuscular. 
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Assim a perspectiva de busca por informações para esse tipo de 

adoecimento determinou a escolha do tema na pesquisa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Analisar a prevalência e caracterização dos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) em 

Trabalhadoras Rurais da fruticultura. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Descrever o perfil sócio-demográfico das trabalhadoras rurais: idade, 

grau de instrução, estado civil e número de filhos. 

 

 Identificar a morbidade relacionada para DORT através de sintomas 

como também a região anatômica acometida. 

 

 Avaliar o grau da dor musculoesquelético. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Cenário do estudo 

O estudo foi realizado em três fazendas situadas em Pernambuco e na 

Bahia, ligadas à atividade de Fruticultura Irrigada de uvas finas de mesa.  

Em Pernambuco foi estudada uma fazenda localizada na Zona Rural Vila 

dos Vermelhos, Lagoa Grande – PE e na Bahia duas fazendas localizadas na 

Zona Rural em Casa Nova – BA. 

 

4.2 Desenho de estudo 

Estudo epidemiológico descritivo observacional transversal quantitativo, 

cujos sintomas osteomusculares são verificados através de dados de 

prevalência de queixas na população em estudo.  

 

4.3 Sujeitos da pesquisa e o período de referência 

O público-alvo foi de trabalhadores rurais do sexo feminino efetivas com 

no mínimo 12 meses de trabalho na empresa.  

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo trabalhadores rurais com idade a partir de 18 

anos, efetivas do quadro funcional da empresa, exercendo a atividade de 

trabalhadora rural nos últimos 12 meses. 

Foram excluídas no estudo trabalhadoras rurais com idade inferior a 18 

anos, trabalhadoras de safra por comporem uma população flutuante nas 

empresas, trabalhadores do sexo masculino, trabalhadoras afastadas por 

licença médica ou de férias e com tempo inferior a 12 meses como 

trabalhadora rural como também as mulheres que não aceitaram a participação 

na pesquisa. 

 

4.5 Cálculo amostral 

O quantitativo de trabalhadoras rurais com no mínimo 12 meses efetivas 

nas fazendas estudadas totalizava 188 mulheres. Ao avaliar a aplicabilidade da 

amostra (entrevistar uma parte da população alvo) considerando o nível de 

confiança (95%), erro máximo amostral (4,5%), e o percentual de máximo 
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admitido (50%) para a característica de interesse, o número de mulheres a 

serem selecionadas foi muito próximo do total de mulheres empregadas nas 

fazendas estudadas, o que constitui assim um censo. 

A amostra totalizou uma população de 172 Trabalhadoras Rurais da 

população de referência devido às funcionárias que estavam de férias, 

afastadas ou por conta das demissões que ocorreram no período da pesquisa, 

o que não interferiu nos resultados encontrados, uma vez que o publico alvo da 

pesquisa foram mulheres que estavam em serviço, no momento da pesquisa.  

 

4.6 Coleta de dados 

O estudo foi desenvolvido entre outubro de 2013 a janeiro de 2014. 

Para a coleta sobre condições sócio-demográficas, ambiente e trabalho 

foram aplicados questionários individuais (Apêndice B), semi-estruturado, as 

informações de morbidade das doenças osteomusculares foram coletadas 

através do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), 

adaptado e validado no Brasil por Pinheiro; Troccoli; Carvalho (2002) - Anexo 

A. Os questionários foram aplicados no local de trabalho das participantes do 

estudo. 

O QNSO é amplamente utilizado em investigações epidemiológicas sobre 

DORT em todo o mundo, através dele é possível avaliar a presença de dor ou 

desconforto apresentados nos últimos 12 meses e 7 dias anteriores a 

entrevista, as regiões do corpo afetada como também a severidade, duração e 

freqüência dos sintomas, não é indicado para diagnóstico clínico e sim do 

ambiente de trabalho (PINHEIRO; TROCCOLI; CARVALHO, 2002).  

O QNSO possui 2 partes, a primeira contém uma figura humana dividida 

em 9 regiões anatômicas: cervical, ombros, braços, cotovelos, antebraço, 

punhos/mãos/dedos, região dorsal, região lombar, quadril/membros inferiores. 

A participante identifica nesse mapa corporal a presença de dor, desconforto 

ou dormência nas regiões indicadas durante os últimos 12 meses. Para as 

regiões sintomáticas, o participante indica se os sintomas estão ou não 

relacionados ao trabalho que realiza. 

Preenche-se a planilha marcando os segmentos corporais afetados por 

algum desconforto. A marcação depende da percepção individual de dor e/ou 

desconforto, necessitando apenas fazer uma marcação em qualquer ponto que 
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melhor represente sua sensação. Na segunda parte, logo após a visualização 

do desenho da região do corpo afetada, as mulheres identificavam:  

 Os sintomas apresentados na região do corpo com a presença de algum 

sintoma como: sensação de peso, dormência, fraqueza ou dor, em: ombros 

e/ou pescoço, braço, cotovelo, antebraço, punho mãos, dedos, região dorsal, 

região lombar, quadril, coxa, joelho, tornozelo e pé; 

 Qual o lado do corpo era afetado com as queixas referidas; 

 Tempo e frequência dos sintomas; 

 Classificação da intensidade da dor; 

 Manifestação do problema nos últimos 30 dias com duração mínima de 3 

dias e nos últimos 7 dias; auxiliando a verificar se as trabalhadoras tiveram 

dores ou desconforto nos últimos 30 dias ou em menos tempo, e se a dor/ 

desconforto era atual. 

 Dias de trabalhos perdidos por conta dos sintomas relatados no último 

ano. 

 

4.7 Análise estatística 

Os dados foram submetidos àanálise estatística descritiva através de 

tabelas e freqüências absoluta e relativa e o teste qui-quadrado, empregando o 

software SAS, procfreq.  

O teste qui-quadrado foi aplicado para verificar associações significativas 

para identificar dependência entre variáveis para um nível de significância de 

p< 0,05. 

 

4.8 Aspectos éticos 

A pesquisa seguiu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos e foi realizada após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) pelos sujeitos do estudo (APÊNDICE A). 

O estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco em 

maio de 2013 e encontra-se registrado sob o nº 0003/260613 

CEDEP/UNIVASF (ANEXO B). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da população estudada por idade, grau de 
instrução, estado civil e número de filhos. 

  

        O quantitativo de trabalhadoras rurais estudadas foi de 172 

mulheres. 

        Na Tabela 1 podemos identificar que a média de idades foi de 33.6 

anos e desvio-padrão 17,8 anos, sendo a idade mínima 20 anos e máxima 57 

anos. Ocorreu maior concentração de mulheres de 25 a 34 anos, a partir dessa 

idade ocorre um declínio com relação a idade das mulheres contratadas nas 

empresas. 

 

Tabela1 – Distribuição das trabalhadoras rurais de acordo com a faixa etária. 

Faixa etária (em anos) N % 

20 a 24 26 15 

25 a 29 36 20,9 

30 a 34 44 25,6 

35 a 39 24 14 

40 a 44 19 11 

45 a 50 13 7,6 

51 a 54 8 4,7 

55 a 60 2 1,2 

TOTAL 172 100 

Fonte: dados do autor 

 O perfil mais freqüente de mulheres das fazendas com relação a faixa 

etária, 25 a 34 anos, é bem próximo do estudo de Suthar e Kaushik (2011) que 

teve como objetivo buscar informações sobre sintomas osteomusculares entre 

trabalhadoras agrícolas no distrito de Udaipur, na Índia, em que faixa etária 

variava entre 20 à 50 anos. 

 Segundo Rocha (2012) os trabalhadores mais velhos quando 

comparados aos mais novos apresentam algumas desvantagens como, por 

exemplo, tendem a ter mais problemas de saúde, ser menos produtivos, 

apresentarem dificuldades com relação a habilidades que necessitam de 

velocidade e ajustes no ambiente de trabalho bem como a força de trabalho 
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acima de 50 anos apresenta efeito negativo sobre a produtividade. Com a 

idade os movimentos se tornam mais lentos e a força muscular começa a 

declinar a partir dos 40 anos de idade (SANTOS; BUENO, 2002).  

 

No que se refere ao nível educacional, demonstrado na Tabela 2, a 

maioria das mulheres (42%) não concluiu o ensino fundamental (até oito anos 

de estudo). 

 

Tabela2 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o grau de 

instrução 

Nível de Escolaridade N % 

Analfabeto 4 2 

Fundamental incompleto 69 40 

Fundamental completo 52 30 

Médio incompleto 34 20 

Médio completo 10 6 

Superior completo 3 2 

TOTAL 172 100 

Fonte: dados do autor 

Segundo Gaedke e Krug (2008) essa situação pode ser devido ao fato 

das empresas não exigirem para a contratação um nível maior de escolaridade. 

Assim as mulheres não apresentam interesse em buscar um nível educacional 

melhor. Para os trabalhadores que possuem baixo nível de estudos e com isso 

não possuírem informações necessárias essa situação pode levar a maior 

dificuldade de identificação precoce para os sintomas osteomusculares (SENA; 

SILVA; SIQUEIRA, 2013).  

Acredita-se que o menor grau de instrução entre os trabalhadores leva 

aos mesmos a exercerem atividades que exigem movimentos repetitivos, 

monótono e com pouca autonomia sobre o seu trabalho (RAMOS et al., 2010). 

Situação essa comum entre as trabalhadoras rurais. 

As mulheres que apresentaram analfabetismo (2%) não apresentaram 

dificuldades em responder o questionário pois os mesmos foram realizados em 
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forma de entrevista para evitar problemas como erros de interpretação e 

respostas equivocadas. 

Apesar de 2% das mulheres possuírem ensino superior completo, as 

mesmas estavam na mesma posição de trabalho agrícola das outras mulheres. 

 

A maioria dessas mulheres são casadas (50%) e 39% encontra-se em 

estado de solteiro. (Tabela 3). 

 

Tabela3 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o estado civil 

Estado civil N % 

Casado 86 50 

Consensual 5 3 

Divorciado 10 6 

Separado 4 2 

Solteiro 67 39 

TOTAL 172 100 

Fonte: dados do autor 

Segundo Yannoulas (2002) o perfil das mulheres em atividades agrícolas 

a partir da década de 70 é de mulheres casadas. Kotliarenko et al., (2009) cita 

que os indivíduos separados, divorciados ou viúvos estão mais susceptíveis 

para sintomas osteomusculares já que a situação de casado apresenta menor 

risco de apresentar depressão devido a apresentarem uma união estável. 

Estudos apontam que é freqüente as pessoas com DORT apresentarem 

depressão (FILHO et al., 2003; GAEDKE; KRUG, 2008) essa situação 

normalmente ocorre em ambientes de trabalho em que há fatores de risco 

como repetitividade, ambiente desorganizado e fatores psicológicos 

envolvendo pressão interna da chefia, com o diagnóstico muitos trabalhadores 

se sentem inferiores, angustiados ou impotentes (BARBOSA; SANTOS; 

TREZZA, 2007). 

Outro dado importante entre as mulheres rurais no estudo é o estado civil 

de solteira (39%), segundo França e Schimanski (2009), a mulher busca está 

inserida no espaço de trabalho masculino adquirindo vários papéis deixando o 

casamento para segundo plano em busca de uma posição no mercado de 

trabalho. 
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Os dados na Tabela 4 mostram que75% das mulheres possuíam entre 1 

a 3 filhos. 

Tabela4 – Distribuição das Trabalhadoras Rurais de acordo com o número de 

filhos 

Número de filhos N % 

0 12 7 

1 35 20 

2 55 32 

3 39 23 

4 14 8 

5 9 5 

6 6 3 

10 1 1 

11 1 1 

Fonte: dados do autor 

Segundo França e Schimanski (2009) as mulheres são impedidas de ter 

um trabalho integral e de igualdade com os homens devido as dificuldades com 

relação a sobrecarga de trabalho doméstico e com os filhos, pois as mesmas 

são responsáveis pelo cuidado para com esses, quando as crianças adquirem 

uma idade que possam ser deixadas em creches ou escola ou com pessoas 

que possam substituí-las, essas mulheres voltam ao mercado de trabalho. 

Como também os filhos são deixados para segundo plano para que a mulher 

esteja inserida no mercado de trabalho. O estudo corrobora ainda com os 

autores citados em uma característica importante na realidade das mulheres 

agricultoras em que o número de filhos varia em sua maior prevalência de dois 

a três filhos. 

 

5.2 Caracterização da população estudada por tempo de serviço na 
atividade de trabalhadora rural 

 

Observa-se na Tabela 5 que boa parte das mulheres (55,9%) já se 

encontra na mesma função há mais de 10 anos (média 14,8 anos e desvio-

padrão 8,7 anos). 



Ana Cleide da Silva Dias 

39 
 

Tabela5 – Tempo de profissão na atividade ao longo da vida. 

Tempo (em anos) N % 

1 a 5 11 6,5 

6 a 10 64 37,3 

11 a 15 31 18,0 

16 a 20 27 15,8 

21 a 25 9 5,4 

26 a 30 14 8,0 

31 a 35 14 8,0 

36 a 40 2 1,0 

TOTAL 172 100 

Fonte: dados do autor 

Segundo Filho et al. (2003) e Gaedke e Krug (2008) o tempo de atividade 

laboral é um fator que pode induzir o surgimento para DORT. Como a mulher 

rural desenvolve uma atividade penosa como descrito por Suthar e Kaushik 

(2011) o seu trabalho é repetitivo, monótono e estressante, sendo esses 

considerados fatores de risco para lesões osteomusculares. Esses distúrbios 

podem ser desenvolvidos ao longo de meses e anos devido a movimentos 

repetitivos e outras formas de tensão (SINGH; ARORA, 2010). 

 

5.3 Caracterização das queixas de saúde responsáveis pelo 

absenteísmo 

 

Quanto às queixas de saúde 38,7% das mulheres apresentaram algum 

motivo e precisaram se afastar do trabalho. Dessas, cerca de 8,5% motivos 

estavam relacionados ao sistema osteomuscular (Tabela 6). 
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Tabela6 – Caracterização das queixas de saúde responsáveis pelo 

absenteísmo 

Queixas de saúde N % 

Queixas relacionadas ao sistema osteomuscular          16 8,5 

Queixas não relacionadas ao sistema 

osteomuscular 

         52 30,2 

TOTAL         68 38,7 

Fonte: dados do autor 

Das queixas apresentadas na Tabela 6, aquelas que estão relacionadas 

ao sistema osteomuscular acometeram várias regiões do corpo: coluna 

vertebral (4,7%), do ombro (1,2%), do pescoço (1,2%), punho (1,2%), os dedos 

das mãos (1%) e as pernas (1%). As causas mais prevalentes de afastamento 

que não estão relacionados ao sistema osteomuscular são por motivo de 

cirurgia (histerectomia e nódulo em mama), resfriado, cefaléia e procedimentos 

odontológicos. 

O ambiente de trabalho apresenta fortes interferências sobre a questão 

de adoecimento entre os trabalhadores (RUSSO; GERAGE; TRELHA, 2006). 

No estudo realizado por Brower et al.,(2009)com trabalhadores rurais nas 

regiões de Nova York e Maine através de prontuários médicos foi identificado 

que a lesão mais comum entre os agricultores foram as musculoesqueléticas 

(57,7%), os mesmos autores citam que os trabalhadores agrícolas possuem 

risco maior de doenças ou lesões ocupacionais devido a natureza física do 

ambiente de trabalho, mas mesmo assim são os que procuram menos 

assistência médica quando comparado com outras populações. 

 A taxa de absenteísmo por doença com relação ao sexo se concentra 

mais entre as mulheres (BEKKER; RUTTE, RIJSWIJK, 2009). Hartman et al., 

(2006) afirma que as lesões osteomusculares entre os agricultores holandeses 

tem como a principal causa de absenteísmo envolvendo de forma mais 

prevalente as regiões das costas, pescoço e ombro. Esses achados são 

semelhantes ao da pesquisa envolvendo as mulheres. 

 Mc Curdyet al. (2003) também descreve que as lesões entre as mulheres 

agricultoras fazem com que as mesmas sofram um maior afastamento do 

trabalho.  
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5.4 Avaliação dos sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho 
 

Em relação à frequência de dor/desconforto nos últimos 12 meses 

(Tabela 7) foi identificado através da utilização do Questionário Nórdico dos 

Sintomas Osteomusculares (QNSO), que das 172 mulheres entrevistadas, 158 

mulheres (91,97%) apresentaram queixas osteomusculares em diversos 

segmentos do corpo. 

 

Tabela7 – Distribuição das regiões do corpo que apresentaram queixas 

osteomusculares nos últimos 12 meses. 

Região do Corpo N % 

Ombro 92 13,6 

Pé 83 12,3 

Pescoço 74 10,9 

Joelho 68 10 

Coluna vertebral 67 9,9 

Tornozelo 64 9,5 

Braço 62 9,2 

Coxa 40 5,9 

Punho 38 5,6 

Dedos 27 4,0 

Mão 24 3,5 

Cotovelo 11 1,6 

Antebraço 8 1,2 

Lombar 7 1,0 

Panturrila 7 1,0 

Quadril 5 0,7 

TOTAL¹ 677 100 

1- Cabe esclarecer que cada entrevistada pode ter mais de uma queixa ou sintoma na 

mesma região do corpo, por isso o total de respostas é maior que o número de 

entrevistadas. 

Podemos identificar na Tabela 7que as regiões mais afetadas para 

dor/desconforto foi ombro, pé, pescoço, joelho, coluna vertebral, tornozelo, 

braço, coxa, punho, dedos, mão, cotovelo, antebraço, lombar, panturrilha e 

quadril. Os resultados, deste estudo, não corroboram aos obtidos por Park, 
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Lim; Lee (2010) que teve como objetivo identificar queixas osteomusculares em 

trabalhadores verificou em 598 agricultores na Coréia, envolvidos com a 

pecuária, desenvolvendo atividade de ordenha, incluía fatores de risco como 

postura inadequada, repetição e uso de força muscular, os trabalhadores 

apresentaram queixas osteomusculares nas regiões das pernas/pés (11,7%), 

na lombar (11,5%),no ombro (10%), no braço/cotovelo (5%), 

mãos/punhos/dedos (4,2%),e pescoço (2,2%). 

Neste estudo, identificou-se, a partir do relato de sintomas, uma 

frequência bastante elevada de mulheres que apresentaram queixas 

osteomusculares em que as mesmas relataram está relacionada ao trabalho 

nos últimos 12 meses (91,8%, n=172), porém o absenteísmo apresentado 

pelas mesmas apresentado no Gráfico 6, não demonstra essa situação (9%). 

Essa condição pode significar por parte das mulheres envolvidas no estudo 

uma desvalorização, despreocupação, receio do afastamento por perdas 

econômicas ou por acreditarem que a ocorrência dos sintomas é uma condição 

natural relacionado ao trabalho (RUSSO; GERAGE; TRELHA, 2006) 

Segundo Xiao et al., 2013 a agricultura é uma atividade árdua que pode 

oferecer efeitos adversos a saúde dos trabalhadores inclusive ao sistema 

musculoesquelético e o número de casos vem aumentando a cada ano. 

Segundo Ribeiro et al (2003) a postura padrão significa o envolvimento de 

uma quantidade mínima de esforço e sobrecarga, em que os ombros devem 

ser de igual altura, a cabeça e o pescoço devem estar retos e sem apresentar 

inclinações ou rotações, qualquer desvio dessas posturas poderá provocar 

adoecimento.Na pesquisa de campo podemos observar que as mulheres estão 

envolvidas em diversas atividades de campo fazendo com que as mesmas 

estejam expostas mais ainda ao adoecimento devido à postura estática e 

posição dos braços, mãos, ombros e cabeça envolvendo o sistema 

osteomuscular. 

 

A Tabela 8 descreve as regiões do corpo (membros superiores) em que 

as mulheres relataram sintomas de dor/desconfortos ostemusculares através 

do QNSO ocorridos durante a atividade agrícola, sendo identificadas, as 

regiões do ombro e pescoço, as mais afetadas na faixa etária de 20 a 29 anos. 
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Tabela8 – Distribuição do número de queixas¹ nas regiões do corpo de 

acordo com a faixa etária 

Regiões do Corpo 20 a 29  

anos 

30 a 39  

anos 

40 a 49  

anos 

50 a 59  

anos 

N % N % N % N % 

Pescoço 23 14,5 30 10,4 14 8,4 7 9,6 

Ombro 24 15,1 36 12,5 24 14,5 8 11,0 

Braço 15 9,4 27 9,4 15 9,0 5 6,8 

Cotovelo 1 0,6 3 1,0 4 2,4 3 4,1 

Antebraço 2 1,3 2 0,7 3 1,8 1 1,4 

Punho 10 6,3 13 4,5 14 8,4 1 1,4 

Mão 5 3,1 10 3,5 7 4,2 2 2,7 

Dedos 8 5,0 7 2,4 7 4,2 5 6,8 

Coxa 8 5,0 17 5,9 11 6,6 6 8,2 

Joelho 12 7,5 34 11,8 16 9,6 9 12,3 

Tornozelo 10 6,3 34 11,8 13 7,8 11 15,1 

Pé 18 11,3 39 13,5 18 10,8 8 11,0 

Panturrilha 4 2,5 3 1,0 0 0,0 0 0,0 

Coluna vertebral 16 10,1 28 9,7 17 10,2 6 8,2 

Lombar 1 0,6 4 1,4 2 1,2 0 0,0 

Quadril 2 1,3 1 0,3 1 0,6 1 1,4 

TOTAL² 159 100 288 100,0 166 100,0 73 100,0 

1- Cabe esclarecer que cada entrevistada pode ter mais de uma queixa ou sintoma, por isso o 

total de respostas é maior que o número de entrevistadas. 

2-Total de queixas ou sintomas relacionada a cada faixa etária. 

A idade é considerada um fator de risco para lesões osteomusculares 

implicando em diminuição de força muscular sendo mais identificado em 

trabalhos realizados por mulheres que ocupam postos de trabalho que exigem 

solicitações biomecânicas dos membros superiores (SANTOS, 2009). 

Ao analisarmos a Tabela 8 sobre a idade das mulheres com relação às 

queixas osteomusculares, identificamos que nos membros superiores a idade 

mais freqüentes para as queixas foram entre 20 à 29 anos para as regiões 
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ombro (15%), pescoço (14,5%) e braço (9,4%). Segundo Santos (2009), as 

trabalhadoras mais jovens podem ser atribuídas maior número de tarefas e 

elevado ritmo de trabalho e com a falta de informação, o que leva a menos 

probabilidade de reconhecerem os riscos e sintomas e a imaturidade, pode 

fazer com que as mesmas estejam mais expostas ao adoecimento 

osteomuscular. Para todas as faixas etárias, entre as regiões dos membros 

superiores, a área mais afetada foi o ombro. 

Para algumas regiões do corpo como pescoço, ombro, antebraço, 

panturrilha e quadril das mulheres podemos observar que o aumento da idade 

não contribuiu para o aumento de queixas, situação semelhante ocorreu com o 

estudo que teve como objetivo identificar queixas osteomusculares no ombro 

envolvendo trabalhadores rurais no cultivo do café no município de Santa Rita 

de Minas cujos trabalhadores apresentaram fatores de risco para lesões 

osteomusculares como trabalhar com os braços acima da altura do ombro e 

manter esforço estático por longo período de tempo (FERNANDES et al., 

2008).  

Segundo Santos (2009), a utilização da força elevada, ao nível do 

membro superior, com a utilização de ferramentas manuais, pode influenciar 

em lesões osteomusculares, inclusive quando há repetitividade, ou seja, 

hipersolicitação mecânica. 

Segundo Oliveira (2010), o ombro é uma articulação que permite maior 

número de movimentos e mudanças na postura o que pode gerar uma 

sobrecarga nessa região quando ocorre manutenção da postura estática e 

braços fletidos. Os distúrbios osteomusculares no ombro podem está 

relacionado a atividade em que ocorre uso excessivo dos membros superiores 

e ocorre de forma mais intensiva em mulheres do que em homens 

(FERNANDES et al., 2008). Essa situação pode justificar o adoecimento na 

região do ombro pelas mulheres no cultivo da uva por realizarem movimentos 

repetitivos nessa região. Situação diferente foi encontrado no estudo 

desenvolvido por Antonopoulou et al., (2007) em Creta na Grécia, envolvendo 

260 mulheres agricultoras envolvidas no cultivo de uva e azeitona, é 

identificado que a faixa etária que apresentou menos queixas foi a de 20 à 39 

anos, para as regiões dos membros superiores, resultado esse contrário as 

mulheres da pesquisa. Essa situação pode ser devido ao fato que as 
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agricultoras estavam envolvidas em outras atividades como a de restaurante 

quando a cidade recebia muitos turistas, assim a atividade agrícola não era 

rotineira. 

Na região dos membros inferiores, a mais afetada foi o pé, com maior 

frequência entre as mulheres de 30 à 39 anos (13,5%). 

Esse resultado pode ser devido ao fato das mulheres laborarem por muito 

tempo em pé durante a jornada de trabalho, como afirma Silva (2003), a 

posição em pé por tempo prolongado provoca desconforto nas pernas que 

piora com a inclinação do tronco e da cabeça. 

É importante ressaltar que no campo as mulheres utilizam um único tipo 

de bota (Figura 2) em material de couro cuja avaliação para cada 

particularidade na anatomia do pé não é observado.  

 

Figura 2- Bota utilizada pelas mulheres na atividade agrícola 

 

 

                                                       Dados: do autor 

 

O pé funciona como amortecedor de choque, suportando o peso do corpo 

tanto na postura estática quanto dinâmica como também oferece flexibilidade 

para suportar terrenos com declive (Figura 3), o comportamento biomecânico 

entre os diversos tipos de pé podem modificar a postura e provocar dor não só 

no pé como também em joelho, quadril e coluna vertebral. Assim o uso de 

calçado inadequado altera o padrão biomecânico natural da marcha 

merecendo atenção especial (SIQUEIRA; SILVA, 2012). A área em declive 

pode ser considerada um fator extrínseco para provocar lesões nas regiões dos 

joelhos, quadril, tornozelos e pés (PILEGGI, 2010). 
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Figura 3- Área em declive de cultivo de uva 

 

                                                     Fonte: dados do autor 

 

No estudo de Antonoupolou et al (2007), envolvendo mulheres 

agrícolas,em Creta(Grécia), a faixa etária mais acometida para queixa de dor 

na região dorsal foi a partir dos 65 anos, não estando de acordo com a  

pesquisa das mulheres da região do vale do São Francisco. Essa situação 

pode ser devido ao fato de que as mulheres não estavam envolvidas com 

freqüência na atividade agrícola, em alguns períodos, a cidade recebia muitos 

turistas, fazendo com que os trabalhadores exercessem trabalhos em serviços 

de restaurante. Segundo Singh e Arora (2010) entre as regiões afetadas por 

lesões osteomusculares, a dorsal, é considerada a de maior preocupação, pois 

está relacionada a incapacidade dos trabalhadores e são responsáveis por 

uma maior perda de tempo no trabalho. 

A idade pode influenciar na capacidade para o trabalho como também em 

sintomas osteomusculares (SUTHAR; KAUSHIK, 2011).  

        Com o aumento da idade as mulheres apresentaram freqüência crescente 

de sintomas para as regiões da coxa, joelho e tornozelo, corroborando com os 

dados obtidos por Park; Lim; Lee (2010) que verificaram que os agricultores 

com idades entre 45 a 60 anos tinham mais probabilidade de apresentarem 

sintomas osteomusculares. Situação semelhante foi encontrada na pesquisa de 
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Antonopoulouet al., (2007) que concluíram que as mulheres agricultoras na 

faixa 40 a64 apresentaram maior número de queixas.  

Segundo Fernandes (2007), os trabalhadores mais velhos fazem parte do 

grupo de risco para lesões osteomusculares devido ao declínio funcional e 

estrutural resultante do envelhecimento dos indivíduos tornando-os mais 

vulneráveis a lesões e as doenças crônicas não-transmissíveis. 

 No presente estudo, a diminuição de queixas das mulheres entre a faixa 

etária, 50 a 59 anos, em algumas regiões do corpo como braço (6,8%), punho 

(1,3%), mão (2,7%), coluna vertebral (8,2%) ou até mesmo não relatar queixas 

osteomusculares como nas regiões da panturrilha e lombar pode ser justificada 

pela possibilidade segundo Singh e Arora (2010) dos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) serem tão comuns entre 

os agricultores experientes que muitos percebem como não mais do que 

consequências normais e inevitáveis de trabalho agrícolarelacionado com a 

idade. Mesmo com a freqüência de sintomas nas regiões do corpo terem 

afetado uma grande quantidade de mulheres, o absenteísmo foi baixo entre as 

mesmas. 

 Segundo Rocha (2012) os trabalhadores mais velhos quando 

comparados aos mais novos apresentam algumas desvantagens como, por 

exemplo, tendem a ter mais problemas de saúde, ser menos produtivos, 

apresentarem dificuldades com relação a habilidades que necessitam de 

velocidade e ajustes no ambiente de trabalho bem como a força de trabalho 

acima de 50 anos apresenta efeito negativo sobre a produtividade. Com a 

idade os movimentos se tornam mais lentos e a força muscular começa a 

declinar a partir dos 40 anos de idade (SANTOS; BUENO, 2002). As tarefas 

realizadas pelas mulheres agrícolas são árduas e difíceis de serem realizadas 

por pessoas de muita idade, o que acaba explicando os resultados encontrados 

para algumas regiões. 

 

A Tabela 9 aponta que as trabalhadoras rurais desenvolveram várias 

queixas relacionadas ao trabalho nas regiões dos membros superiores e 

inferiores nos últimos 7 dias e 12 meses.
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Tabela 9– Distribuição dos sintomas osteomusculares nas regiões do corpo relatados nos últimos 7 dias e 12 meses

Região dos Membros Superiores 

Sintomas 
osteomus 
culares 

Dedo Mão Punho Antebraço Cotovelo Braço Ombro Pescoço 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

7 
dias 

12 
meses 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dor 14 6 18 7 14 6 14 6 29 13 9 11 6 3 7 3 6 3 6 3 38 17 39 15 48 21 59 23 42 19 48 19 

Formigame
nto 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 5 2 0 0 1 1 

Inchaço 4 2 4 2 5 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Encurtamen
to 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Perda de 
força 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dormência 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cansaço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cãimbra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Região dos Membros Inferiores 

Sintomas 
osteomus 
culares 

Coxa Joelho Tornozelo Panturrilha        Pé      

7  dias 12 meses 7 dias 12 meses 7 dias 12 meses 7 dias 12 meses 7 dias 12 meses 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dor 22 12 31 15 40 23 46 22 39 22 42 20 2 1 1 1 44 25 54 26 

Formigamento 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 4 2 

Inchaço 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Encurtamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perda de força 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dormência 3 2 3 1 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cansaço 4 2 4 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1 

Cãimbra 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

 Quadril Lombar Coluna vertebral         

Sintomas 
osteomus 
culares 

7 dias 12 meses 7 dias 12 meses 7 dias 12 meses         

N % N % N % N % N % N %         

Dor 2 4 3 4 5 9 4 7 46 87 55 89         
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Segundo Santos (2009), considera como lesão osteomuscular, quando os 

queixas estão presentes no momento ou estiveram presentes por no mínimo 4 

dias nos últimos 7 dias ou as queixas estiveram presentes nos últimos 12 

meses. 

 Na Tabela 9 através do QNSO, foi identificado que a prevalência de dor 

foi geral para todos os segmentos do corpo das mulheres tanto para os últimos 

7 dias e 12 meses.Entre os distúrbios osteomusculares a dor é o principal 

sintoma, no entanto quando o quadro clínico dos trabalhadores encontra-se em 

estágio avançado pode haver sintomas como choque, cãimbras, formigamento, 

sensação de peso (GAEDKE; KRUG, 2008). 

 A dor é um sinal de que algo está errado no sistema funcional do 

organismo o que pode afetar o estado de saúde e a qualidade no trabalho 

tendo como conseqüência uma alta taxa de absenteísmo ou redução na 

produtividade (RUSSO; GERAGE; TRELHA, 2006). E pode ser causada devido 

a exposições repetidas entre os trabalhadores rurais (XIAO et al., 2013) 

 As principais regiões de queixa para dor osteomuscular nos membros 

superiores foram ombro e pescoço. Dores nos membros superiores ocorrem 

quando se trabalha muito tempo sem apoio, com o uso de ferramentas 

manuais, movimentos repetitivos com as mãos (PICOLOTO; SILVEIRA, 2008), 

em posição forçada e penosa (MUROFUSE; MARZIALE, 2005) e trabalho 

estático associado com a elevação dos braços (DALLEPIANE et al., 2006) 

sendo essas dores consideradas as maiores queixas na agricultura (SINGH, 

ARORA, 2010). Já as dores na região do pescoço começam a aparecer devido 

a cabeça ter um peso relativamente elevado e devido as braços e ombros 

estarem erguidos sobrecarregando o pescoço (PICOLOTO; SILVEIRA, 2008). 

Um terço dos trabalhadores agrícolas relata queixas nessa região (SINGH, 

ARORA, 2010). Devido a área de trabalho ser muito alta, na qual os ombros 

são erguidos por longo período de tempo pode levar a queixas de dores na 

altura dos ombros e pescoço (GHIOTO; SARAIVA, 2000). 

A extensão dos parrerais depende do tamanho do terreno disponível para 

o cultivo de uva. A altura também é variável, cerca de 1 metro e 80 centímetros 

de altura. O que faz com que haja necessidade das mulheres em estatura mais 

baixa elevarem os braços para desenvolverem as atividades. Segundo Alencar; 

Calvancanti; Montrezor (2013), as exigências físicas para a realização de 
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atividades fora do alcance dos braços e movimento do tronco podem 

proporcionar alteração da postura sendo capaz de provocar lesões 

osteomusculares. 

E entre as regiões dos membros inferiores as principais queixas para dor 

foram no pé, joelho e tornozelo. A região dorsal indica dor de forma significante 

nos dois períodos de tempo. 

         A situação dos trabalhadores trabalharem por longas jornadas em pé 

comparando com outras posturas exigem a maior participação de uma 

quantidade maior de grupos musculares, pois nessa posição a uma atuação 

contra a gravidade gerando sintomas osteomusculares. Trabalhar na mesma 

posição por dias, meses ou anos pode gerar doença ocupacional (GHIOTTO; 

SARAIVA 2000). Essa posição é considerada um dos fatores que pode gerar 

lesões osteomusculares nos membros inferiores, essa situação é devida a 

sobrecarga e o esforço para manter os músculos em posição estática o que 

pode ocasionar dores. (MEDEIROS; MEDEIROS, 2012) 

Os resultados encontrados no estudo não são semelhantes às 

características da dor entre as regiões do corpo na pesquisa realizada por 

Antonopoulou et al., (2007), utilizando o QSNO em 455 agricultores  envolvidos 

na colheita de uva e azeitona na Zona Rural de Creta na Grécia, dos quais 

57,2% eram mulheres. Neste estudo foi identificado que a prevalência de dor 

nos membros superiores estava localizada no pescoço (43,8%) e nos ombros 

(35%), entre as mulheres do Vale do São Francisco foram ombro (21%) e 

pescoço (19%). Já entre a região dos membros inferiores os resultados do 

estudo não foram semelhantes a pesquisa de Henry et al. 2013 utilizando 

também o mesmo questionário entre 84 agricultores na Malásia, que 

identificaram os locais mais prevalentes para dor as regiões do joelho (7%) 

seguindo o pé (4%) e entre as trabalhadoras do vale pé (26%) e joelho (22%). 

Entre as regiões dorsal, lombar e quadril, o resultado no estudo, não 

corroborou com a pesquisa realizada por Xiao et al 2013 envolvendo 

trabalhadores rurais no cultivo de uva na Califórnia nos quais os mesmos 

estavam expostos a fatores de risco para lesões osteomusculares, desses 

44,7% eram mulheres, a  prevalência de dor nos últimos 12 meses foi o mais 

alto para dor nas costas (28%). 
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Dessa forma a frequência da dor está relacionada ao tipo de trabalho e 

postura adotada pelas mulheres (XIANG et al., 2000).Tal sintoma é o mais 

comum entre as trabalhadoras na agricultura e incluem várias partes do corpo 

(SINGH; ARORA, 2010). 

 

5.5 Distribuição da frequência da dor com relação à região afetada nos 
últimos 12 meses 
 

A Tabela 10 demonstra a frequência da dor de forma qualitativa em 

“sempre”, “com frequência” e “raramente” nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 10– Distribuição da frequência da dor de acordo com as regiões do 
corpo. 

Frequência da Dor 

Região do Corpo 

 

Sempre Com frequência Raramente 

N % N % N % 

Pescoço 3 2,9 30 13,4 25 13,4 

Ombro 5 4,9 39 17,4 28 15,0 

Braço 5 4,9 24 10,8 19 10,2 

Cotovelo 2 1,9 2 0,8 1 0,5 

Antebraço 3 2,9 2 0,8 2 1,0 

Punho 7 6,8 14 6,2 11 5,9 

Mão 4 3,8 4 1,7 5 2,6 

Dedos 5 4,9 3 1,3 11 5,9 

Coxa 2 1,9 17 7,6 10 5,3 

Joelho 12 11,5 20 8,9 16 8,6 

Tornozelo 15 14,4 15 6,8 20 10,8 

Pé 15 14,4 23 10,3 20 10,8 

Panturrilha 0 0,0 2 0,8 3 1,6 

Coluna vertebral 13 12,5 23 10,3 13 6,9 

Lombar 12 11,5 2 0,8 1 0,5 

Quadril 1 0,9 3 1,3 1 0,5 

TOTAL 104 100 223 100 186 100 
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Na Tabela 10 que estabelece de forma qualitativa das freqüências com 

que as mulheres referem apresentar a dor, foi possível verificar que a 

freqüência “sempre” ocorreu nas regiões dos membros superiores no punho e 

ombro, braço e dedo, nas regiões dos membros inferiores o tornozelo e pé e na 

região dorsal. Em um estudo realizado por Solecki (2012) envolvendo 58 

agricultores em Lublin, na Polônia, apresentando fatores de risco para lesões 

osteomusculares semelhantes ao das trabalhadoras rurais, mas foi identificado 

que a única região que ocorria a freqüência de “sempre” para o sintoma de dor 

foi a das costas em 64,8% dos trabalhadores não corroborando com o estudo 

envolvendo as mulheres. 

 

5.6 Distribuição da intensidade da dor com relação a região afetada 

nos últimos 12 meses 

 

A Tabela 11 mostra a intensidade da dor, sendo classificada de forma 

qualitativa entre as mulheres em “forte”, “moderada” e “leve”, nos últimos 12 

meses anteriores a entrevista.  

 

Tabela 11–Distribuição da intensidade da dor de acordo com as regiões do 

corpo 

Intensidade da Dor 

 

Região do Corpo 

Forte Moderado Leve 

N % N % N % 

Pescoço 11 11,7 24 11,8 22 14,1 

Ombro 12 12,8 33 16,1 22 14,1 

Braço 9 9,6 20 9,9 16 10,3 

Cotovelo 1 1,0 1 0,4 2 1,2 

Antebraço 1 1,0 4      1,9 2 1,2 

Punho 8 8,5 14      6,9 9 5,9 

Mão 6 6,3 4 1,9 2 1,2 

Dedos 5 5,3 6 2,9 6 3,9 

Coxa 3 3,1 10 4,9 13 8,3 
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Continuação da Tabela 11 

Joelho 6 6,3 20 9,9 16 10,3 

Tornozelo 7 7,4 18 8,9 12 7,8 

Pé 12 12,8 23 11,2 16 10,3 

Panturrilha 1 1,0 2 0,9 1 0,6 

Coluna vertebral 9 9,6 20 9,9 15 9,6 

Lombar 2 2,1 2 0,9 1 0,6 

Quadril 1 1,0 3 1,4 0 0,0 

TOTAL 94 100 204 100 155 100 

 

A intensidade da dor será determinada em maior ou menor grau de 

acordo com as exigências diárias utilizadas pelos trabalhadores na sobrecarga 

estática (SOUZA et al., 2012). 

Há fatores que podem influenciar de forma direta sobre a intensidade da 

dor como o clima e a temperatura (GAEDKE; HRUG, 2008).  

Na Tabela 11, com relação a intensidade da dor, nos últimos 12 meses, 

as maiores prevalência das referências para intensidade “forte” foram relatadas 

para as regiões do membro superior no ombro, pescoço e braço. Já nos 

membros inferiores, foi relatada no pé, no tornozelo e no joelho e coluna 

vertebral. Os dados não corroboram com estudo realizado por Suthar e 

Kaushik (2011) no distrito de Udaipur na Índia envolvendo 30 mulheres rurais 

no qual as mesmas estavam expostas a várias atividades repetitivas e com 

posturas desconfortáveis, os autores identificaram que a maior prevalência na 

intensidade “forte” para as regiões dos membros superiores foram nas regiões 

do pescoço (43,3%), ombro (23,3%) e braços (13,3%). Já para a região inferior, 

joelho (10%) e na região das costas (23,3%). Para essas mulheres a atividade 

agrícola era mais penosa pois ocorria o desenvolvimento de atividades como 

pulverização de agrotóxicos, preparação de terra, capina e adubação, funções 

essas que não são desenvolvidas pelas mulheres do Vale do São Francisco. 
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5.7 Distribuição da lateralidade da dor com relação a região afetada 
nos últimos 12 meses 
 

Todas as mulheres que participaram dessa pesquisa são destras, a 

Tabela12 mostra as queixas de dor/desconforto com relação a lateralidade do 

corpo. 

Tabela 12 – Distribuição dos sintomas osteomusculares de acordo com a 
lateralidade do corpo afetada. 

Regiões 

do corpo 

Nenhum 

 

    N            % 

Hemicorpo 

Esquerdo 

    N             % 

Hemicorpo 

Direito 

    N            % 

Ambos 

 

   N           % 

Pescoço 98 4,8 0 0 3 1,8 71 14,3 

Ombro 80 3,9 4 18,0 45 28,1 43 8,7 

Antebraço 164 7,9 0 0 2 1,2 6 1,2 

Braço 110 5,3 2 9,0 35 21,9 25 5,0 

Cotovelo 161 7,8 0 0 4 2,5 7 1,4 

Punho 134 6,4 5 22,8 20 12,5 13 2,7 

Mãos 148 7,1 0 0 14 8,8 10 2,0 

Dedos 145 6,9 0 0 14 8,8 13 2,7 

Coluna 

vertebral 

105 5,0 0 0 1 0,6 66 13,3 

Lombar 165 7,9 0 0 1 0,6 6 1,2 

Quadril 167 8,0 0 0 1 0,6 4 0,8 

Coxa 132 6,3 0 0 3 1,9 37 7,4 

Joelho 104 5,0 2 9,0 6 3,7 60 12,1 

Panturrilha 165 7,9 0 0 

 

0 0 7 1,4 

Tornozelo 108 5,2 5 22,8 6 3,8 53 10,8 

Pé 89 4,2 4 18,0 5 3,1 74 14,9 

TOTAL 2.075 100 22 100 160 100 

 

495 100 
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Na Tabela 12 observa-se que os sintomas apresentados pelas mulheres 

por dor/desconfortos osteomusculares ocorreram em maior freqüência para os 

dois lados do corpo. Um estudo realizado por Silva et al (2010) em Pouso 

Alegre-MG envolvendo cabeleireiros, cuja  a atividade laboral possui fatores de 

risco como movimento estático em musculatura dos membros superiores e 

inferiores e manuseio de ferramentas como secadores, tesouras, pincéis, entre 

outros, relatou o lado direito do corpo como o mais acometido por queixas 

osteomusculares. O lado do corpo afetado por queixas osteomusculares pode 

ser significado de uma maior sobrecarga do membro usado (MORAES; 

CERVENY, 2011). Através do questionário podemos identificar que a 

população das mulheres estudadas é 100% destras, ou seja, essas fazem uso 

da tesoura em várias etapas do cultivo da uva, utilizada na mão direita. 

 

6. ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE SINTOMAS 

OSTEOMUSCULARES E REGIÕES DO CORPO 

 

Na Tabela 13 foi utilizado o teste estatístico de associação pelo Qui-

quadrado para avaliar a ocorrência de dependência entre os sintomas 

osteomusculares e as regiões dos membros superiores mais afetadas. 

 

Tabela 13 – Associação entre sintomas osteomusculares e membros 

superiores do corpo determinado pelo qui-quadrado 

Associação Qui-quadrado 

Sintomas regiões do pescoço e ombro < 0,001 

Sintomas regiões do pescoço e braço 0,001 

Sintomas regiões do pescoço e punho 0,001 

Sintomas regiões do pescoço e dorsal 0,630 

Sintomas regiões do ombro e punho < 0,001 

Sintomas regiões do ombro e coluna vertebral 0,142 

Sintomas regiões do punho e coluna vertebral 0,462 

Sintomas regiões da coluna vertebral e joelho 0,145 

Fonte: dados do autor 
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Observou-se dependência entre sintomas ou regiões do corpo: pescoço e 

ombro, pescoço e braço e pescoço e punho, ombro e punho (p<0,05). 

O que indica que a região do pescoço é a que mais sofre interferência das 

demais regiões do corpo (ombro, braço e punho). 

Assim as mulheres que apresentaram queixas na região do pescoço 

também apresentaram sintomas nas regiões do ombro, braço e punho. 

A tabela 14 apresenta o resultado de associação entre as regiões do 

joelho, tornozelo e pé, utilizando os mesmos testes estatísticos para as regiões 

dos membros inferiores mais afetados. 

Tabela 14 – Associação entre sintomas osteomusculares e membros 

inferiores do corpo determinado pelo qui-quadrado 

Associação Qui-quadrado 

Sintomas regiões do joelho e tornozelo < 0,001 

Sintomas regiões do joelho e pé < 0,001 

Sintomas regiões do tornozelo e pé < 0,001 

Fonte: dados do autor 

Observa-se na análise da Tabela 14 que houve dependência para as 

regiões do joelho e tornozelo, joelho e pé, tornozelo e pé (p<0,05). Sendo que 

as mesmas regiões sofrem interferência nos sintomas osteomusculares. Dessa 

forma as mulheres que apresentarem queixas na região do joelho também 

apresentaram queixas nas regiões do tornozelo e pé, como também as 

trabalhadoras que apresentaram sintomas na região dos pés tiveram 

problemas nas regiões do joelho e tornozelo. E as mulheres que reclamaram 

de sintomas na região do tornozelo apresentaram queixas nas regiões do 

joelho e pé. 

 

7- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 

TRABALHADORAS RURAIS 

 

   A jornada laboral das trabalhadoras rurais inicia às 6 horas da manhã 

quando são transportadas pelo ônibus para as fazendas. Após a chegada as 
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mesmas recebem orientações dos Fiscais de Campo sobre as atividades que 

irão executar em áreas determinadas e que podem ser remanejadas de acordo 

com a necessidade diária de campo. 

O expediente diário de segunda à quinta-feira na jornada de trabalho é de 

9 horas com início às 7 horas e término às 17 horas e na sexta-feira a jornada 

é diminuída com início às 7 horas finalizando às 16 horas assim totaliza uma 

carga horária semanal de 44 horas. O intervalo de almoço ocorre às 12 horas e 

se estende até as 13 horas. Não ocorre hora-extra, pois a atividade permite o 

alcance da meta que é pré-determinada, quando alcançada tal meta as 

funcionárias compensam na forma de folga. 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados pelas 

trabalhadoras rurais são as botas antiderrapantes e os óculos escuros que são 

distribuídos pelos Técnicos de Segurança das fazendas havendo controle da 

entrega desses materiais na admissão das mesmas, as mulheres no dia-a-dia 

laboral utilizam camisas de manga longa, chapéu e lenços ou camisas para 

serem colocados no rosto para a proteção contra o sol. 

As ferramentas utilizadas pelas mulheres na atividade laboral com a 

finalidade de melhorar a execução das atividades nos parrerais são os bancos 

de ferro (Figura 4) e a tesoura de pode (Figura 5), este último é utilizado com o 

objetivo de alcançar os cachos já que muitas vezes com a própria altura e os 

braços erguidos não são suficientes. Postura estática forçada e preensões 

incorretas necessitam de grande esforço físico para a realização das tarefas de 

campo (MONTEIRO, 2004). Estes instrumentos são muitas vezes significados 

de acidentes de trabalho devido ao declíneo das latadas dos parrerais. 
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Figura 4 – Trabalhadora utilizando o banquinho de ferro 

 

Fonte: dados do autor 

 

Figura 5 – Trabalhadora utilizando a tesoura de raleio 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Atividades desenvolvidas com as tesouras e com movimentos repetitivos 

como cortar estão associados a distúrbios osteomusculares nas extremidades 

superiores devido a adoção de posturas inadequadas como pela contração 

estática e prolongada da musculatura com estabilização e sustentação do 

ombro e pescoço, essa situação normalmente desencadeiam queixas 
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osteomusculares como dor devido a fadiga muscular provocada nos tecidos 

musculares gerando maior número de afastamentos do ambiente de trabalho 

(GUIMARÃES, 2004).O movimento de prensão da tesoura que envolve 

repetitividade, uso de força e compressão entre os dedos para executar o corte 

de cachos de uva também podem provocar queixas osteomusculares na região 

dos dedos e punho. Situação muito comum entre as trabalhadoras em diversas 

atividades agrícola. Os limites considerados seguros para evitar transtornos 

nos tendões não devem ultrapassar de 25 a 33 movimentos por minutos 

(HECK; JÚNIOR, 2012). 

As trabalhadoras rurais estão expostas constantemente a várias situações 

de risco laboral relevante para o aparecimento do processo de adoecimento 

ocupacional, como exemplo, os riscos físicos envolvendo exposição a 

radiações não-ionizantes como o sol por longos períodos que podem ocasionar 

problemas a saúde como queda da pressão, desidratação, choque térmico, 

redução da coordenação motora, envelhecimento precoce, câimbras, síncopes, 

queimaduras, câncer de pele e outras dermatoses ocupacionais (SALIBA, 

2004). Como também pela exposição ao ruído e vibrações dos tratores e outros 

equipamentos ruidosos presentes nas fazendas que podem ocasionar perda 

progressiva da audição, irritabilidade, insônia, ansiedade, nervosismo, redução 

da libido, dificuldade de repouso do corpo, cefaléia; exposição a agroquímicos; 

o ritmo intenso de trabalho com cobrança de produtividade e aspecto 

organizacional do trabalho inadequado para o ambiente que envolve atividades 

monótonas e repetitivas que podem desencadear o surgimento da patologia 

para Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) (SALIBA, 

2007). O trabalho em posição ortotástica pode levar ao aparecimento de 

dermatite de estase, de veias varicosas ou agravar as já existentes. Doenças 

respiratórias devido a inalação de foligens; risco mecânicos como acidentes 

com ferramentas manuais que podem provocar lesões traumáticas, acidentes 

envolvendo animais peçonhentos, queda dos bancos, das latadas (SALIBA; 

PAGANO, 2007). 

Outros riscos importantes que podem estar indiretamente ligado ao 

trabalho rural são: migração rural, manejo incorreto do solo, uso indevido dos 

agrotóxicos podendo provocar intoxicação por agrotóxicos e contaminação dos 

recursos hídricos e do próprio ambiente (SILVA et al., 2005). 
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As trabalhadoras rurais recebem um salário mínimo cujo ao valor pode ser 

acrescentado por metas estipuladas pelas fazendas para alcançar a 

produtividade ideal. 

O processo de plantação da uva segue a ordem abaixo (EMBRAPA, 

2004), e é predominantemente feminina. As atividades consideradas mais 

braçais e onde é utilizada força muscular mais brusca são limpeza, amarração 

e pulverização, é importante ressaltar que a mulher rural na realização das 

atividades citadas permanece com os braços erguidos acima dos ombros.  

a) Poda de formação: é realizada com o objetivo de promover uma forma 

adequada à planta, retirando o excesso de folhagem na planta. Em condições 

tropicais como as do Vale do São Francisco, efetua-se a poda de formação 

cerca de um ano após o plantio das mudas. (Figura 6) 

b) Poda de produção: consiste na eliminação do excesso de ramos, retirando-

se aqueles fracos, imaturos, doentes ou ainda mal posicionados. Pode ser 

realizada em qualquer época após a colheita dos frutos da safra anterior. 

 

Figura 6 - Poda de formação. 

 

Fonte: Embrapa Semi-Árido (2004). 

c) Poda verde ocorre com os seguintes métodos: 

Desbrota: ocorre com a eliminação do excesso de brotos com o objetivo de 

promover uma melhor distribuição dos mesmos, evitando-se a sobreposição 

dos brotos proporcionando uma melhor distribuição da seiva. 
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Desponta: é a remoção da extremidade dos brotos visando a redução da 

dominância apical, favorecendo a maturação das gemas basais, equilibrando a 

vegetação, aumentando o peso médio dos cachos e a qualidade da uva. 

Desfolha: é a remoção de folhas que encobrem os cachos, eliminando-se no 

máximo uma a duas folhas por broto, com o objetivo melhorar a ventilação e 

insolação no interior do vinhedo, obtendo-se uma maior eficiência no controle 

de doenças fúngicas (Figura 7). 

 

Figura 7 - Mulher na atividade da desfolha 

 

Fonte: QUEIROZ, 2010 

Eliminação de gavinhas: na maioria das variedades de uvas de mesa as 

gavinhas funcionam como órgãos desnecessários, roubando a seiva que 

deveria ser direcionada para brotos e cachos. O crescimento excessivo desses 

ramos pode provocar um desequilíbrio nutricional na planta, prejudicando o 

desenvolvimento do broto principal. 

Eliminação ou desbaste de cachos: são eliminados os cachos de ramos mais 

fracos, com poucas folhas, doentes ou abafados pelo excesso de ramos e 

folhas e ainda cachos com desenvolvimento atrasado em relação aos demais. 

Sua finalidade é equilibrar a produtividade, evitando-se uma sobrecarga, 

promovendo a obtenção de cachos mais uniformes e de melhor qualidade. O 

número de cachos que permanece na planta varia muito de acordo com as 

condições do vinhedo, vigor, espaçamento e outros fatores.  Em plantas 

adultas e vigorosas são recomendados para uvas de mesa, são mantidos em 

torno de 50 a 60 cachos por planta. 
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d) Amarração de ramos: tem como objetivo principal fixar as brotações aos 

arames do sistema de condução evitando que as mesmas sejam danificadas 

ou se quebrem pela ação dos ventos e que fiquem sobrepostas. Essa atividade 

é executada pelos homens. 

e) Prática para a melhoria da qualidade de cachos 

Raleio de bagas: é a etapa crucial na formação dos cachos, algumas 

variedades de cachos de uva podem apresentar muitos compactos. 

Comercialmente, os cachos devem ser soltos e o aumento do volume se dá 

pelo maior crescimento das bagas após o raleio. É nessa fase que determinará 

a aceitação da uva no mercado interno e externo. É uma atividade quer requer 

das mulheres atenção, habilidade e delicadeza. 

O raleio pode ser realizado em três fases distintas: 

1 - Fase de pré-floração: o raleio é realizado de cinco a sete dias antes da 

floração, quando os botões florais estão separados e se desprendem com 

facilidade. Utilizam-se uma escova plástica específica para retirar botões florais 

em excesso, prejuízos irreparáveis para a formação adequada do cacho. O 

raleio é complementado com os dedos (Figura 8). 

 

Figura 8 - Utilização da escova plástica 

 

Fonte: Embrapa Semi-Árido (2004) 

 

2 - Fase de “chumbinho”: o raleio pode ser realizado manualmente com os 

dedos retirando-se uma parte das baguinhas, operação denominada de 
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pinicado, complementando-se a operação com a tesoura na fase de “ervilha”. 

(Figura 9). 

Figura 9- Atividade rural usando o pinicado 

 

Fonte: Embrapa Semi-Árido (2004) 

 

3 - Fase de “ervilha”: quando as bagas apresentam de 8 a 10 mm de diâmetro, 

o raleio é realizado com o auxílio de uma tesoura apropriada de lâminas 

estreitas e compridas. São eliminadas as baguinhas pequenas e danificadas. 

Todo cuidado é necessário para se evitar retirar bagas em excesso ou 

perfurar  bagas (Figura 10). 

 

Figura 10 - Utilização da tesoura 

 

Fonte: Embrapa Semi-Árido (2004) 

 

f) Desponte de cachos: consiste na remoção da parte apical do cacho após o 

pegamento do fruto, na fase de “chumbinho” resultando na melhoria da forma e 

do tamanho dos cachos, que adquirem através desta prática uma forma cônica 

mais adequada ao embalamento e comercialização.  
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g) Proteção dos cachos: é realizada através da colocação de cobertura 

individual de plástico conhecido com chapéu chinês ou envolvendo o cacho 

com sacos de papel visando a sua proteção contra o ataque de pássaros e 

mariposas, poeira procedente das estradas adjacentes, bem como de danos e 

manchas causados pelo sol e diminuir os prejuízos causados pelo excesso de 

água das chuvas que quando ocorre no final do período de maturação provoca 

danos  aos cachos, causando a rachadura de bagas e podridões. Outra 

alternativa é a pulverização dirigida de produtos químicos ou biológicos 

específicos para esta finalidade. 

As trabalhadoras rurais são vistas como trabalhadoras que executam 

tarefas que exijam menor concentração de força como no raleio e colheita. 

Para homens onde se vê a força bruta, ficam a responsabilidade da 

implantação do parreiral, limpeza, adubação, pulverização, poda, amarrio, pós-

poda e serviços mecanizados em geral. Devido às exigências das 

certificadoras para a exportação da fruta responsável em analisar a qualidade 

da uva, as mulheres vem mudando a forma de laborar pois a elas são 

delegadas funções monótonas e repetitivas e com posição estática com 

múltiplas tarefas como é no caso de seleção e limpeza dos cachos 

empacotamento, embalagem, acondicionamento e pesagem da uva por serem 

mais cuidadosas e executarem movimentos com maior delicadeza nessas 

fases fora as outras atividades de praxe inerentes à cultura de uva onde se 

inicia o processo  como no raleio, despenca, limpeza, desfolha e desbrota 

(CAVALCANTI; ANDRADE; RODRIGUES, 2012). 

Outra atividade observada em pesquisa de campo é a atividade exercida 

pela mulher trabalhadora rural é a lavagem dos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI dos outros trabalhadores da fazenda nesse momento a mesma 

usa EPI, o que não é observado quando a mulher está exercendo as atividades 

de campo da qual usa roupa própria inclusiva uma camisa de manga longa 

para a proteção contra a radiação não ionizante. 

 

7.1 Posturas adotadas pelas trabalharas rurais 

Para cada categoria profissional existe uma característica particular de 

exigência motora inclusive na adoção de posturas em que umas podem estar 
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mais susceptíveis para o adoecimento ocupacional envolvendo o sistema 

osteomuscular. 

O trabalhador possui capacidade de adaptar-se as condições que são 

impostas durante a atividade laboral, uma delas é a adoção de postura 

incorreta que vai depender da tarefa a ser realizada. A postura pode ser 

considerada uma ferramenta essencial para a execução de várias atividades 

seja ela em pé ou sentado durante a jornada de trabalho. O sistema 

musculoesquelético se organiza quando há necessidade de utilização desse 

sistema no momento da atividade laboral, mas quando não é realizado de 

forma harmônica o organismo pode reagir a curto, médio e longo prazo com 

dores, fadiga muscular, problema nas articulações, edemas e varizes (ALVES 

et al., 2001). Assim as posturas desconfortáveis estão associadas ao 

surgimento de problemas musculoesquelético. 

As Trabalhadoras Rurais realizam suas atividades laborais em posturas 

inadequadas, postura estática prolongada, trabalho manual repetitivo e na 

maior parte do tempo em pé exigindo grande esforço físico e em ambientes 

desfavoráveis. 

A permanência em pé por longos períodos exigindo da musculatura 

grande esforço pode provocar desconfortos como câimbras, fadiga muscular 

nos membros inferiores. 

Algumas situações são comuns a postura da trabalhadora rural. 

 Membros superiores: os braços são mantidos fletidos acima da altura 

dos ombros com trabalho estático e repetitivo ocorrendo uma sobrecarga maior 

na musculatura em torno do ombro, cabeça sempre em extensão. Situação 

muito comum na atividade de poda, desbrota e raleio em que a utilização da 

tesoura também provoca na trabalhadora ligeira rotação do antebraço e desvio 

ulnar do punho com movimentos de flexo-extensão (Figura 11). 

 

 

 

 



Ana Cleide da Silva Dias 

66 
 

Figura 11 - Postura da trabalhadora rural em atividade agrícola 

 

Fonte: dados do autor 

 

Na Figura 12, pode-se observar o momento da retirada dos cachos de 

uva onde ocorrem os movimentos de pinçamento dos dedos polegar e 

indicador associado com a rotação para cima (supinação) do antebraço com 

leve desvio ulnar do punho (movimento lateral do punho em direção do osso 

ulnar) envolvendo dessa forma repetitividade e esforço muscular. 

Figura 12- Movimento manual no momento da retirada dos cachos de uva 

 

Fonte: Monteiro, 2006 

 

 

Pescoço em extensão 

Braços fletidos 
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Na Figura 13 podemos observar outras posturas adotadas pelas 

mulheres: 

 Pescoço: hipertensão para alcançar partes altas do parreiral. 

 Tronco: pode se encontrar algumas vezes em trabalho estático ou 

dinâmico, em hiper-extensão com movimentos para a direita ou esquerda para 

alcançar as partes altas do parreiral e retirar bagas. 

 Membros inferiores: os membros se mantêm estendidos apoiando-se 

nos pés sobre o terreno plano ou com declive ou até mesmo sobre os 

banquinhos e percorrem longas distâncias. 

 

Figura 13 - Posição do pescoço, tronco e membros inferiores 

 

Fonte: dados do autor 

 

Além dessas condições citadas às atividades são muitas vezes 

desenvolvidas em situações de risco e comprometimento da saúde, por 

exemplo, quando as mulheres estão trabalhando sob o calor intenso da região, 

na tentativa de se protegem do sol sobre o corpo assumem posturas errôneas. 

O que dificulta também a postura das trabalhadoras é a situação de declive em 

que os parrerais se encontram fazendo com que as mesmas adotem posturas 

inadequadas para as atividades que exigem mais esforço físico. 
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7. CONCLUSÕES 

O estudo mostrou que a fruticultura de uvas finas de mesa pode ser 

considerada uma atividade penosa que exigem da mulher esforço muscular 

constante, com riscos ocupacionais inclusive o ergonômico que contribui para o 

desenvolvimento de lesões osteomusculares. 

O perfil apresentado pelas mulheres sugere resultados preocupantes 

devido a faixa etária ter uma maior concentração entre 25 a 34 anos e a baixa 

escolaridade. Essas situações tornam as trabalhadoras mais susceptíveis ao 

adoecimento por sintomas osteomusculares. 

Os valores evidenciados pela pesquisa reforçam a característica de 

sobrecarga física relacionada a agricultura, pois verificou-se a prevalência de 

sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho em 91,8% da população 

pesquisada sendo as regiões mais afetadas a do pescoço, ombro, braço, 

dorsal e pés reforçando que o tipo de sintoma pesquisado representa um 

significante problema para essa categoria profissional. 

As mulheres consideram que a frequência da dor é constante (freqüente) 

para as regiões dos membros superiores pescoço, ombro, braço e cotovelo; 

membros inferiores como coxa, joelho e pé, e também para a região dorsal. 

Verifica-se que a intensidade “moderada” para dor entre as mulheres foi 

mais freqüente quando comparada com a intensidade “forte” para as regiões 

dos membros superiores pescoço, ombro e braço; membros inferiores como 

coxa, joelho e pé, e a região dorsal. 

Acredita-se que os dados são relevantes e preocupantes devido a 

escassez de estudos envolvendo mulheres na fruticultura irrigada de uva na 

região do Vale do São Francisco e que necessita cada vez mais de 

trabalhadores rurais do sexo feminino fazendo com que as mesmas estejam 

envolvidas em vários fatores que as tornam susceptíveis para o adoecimento 

envolvendo o sistema osteomuscular. 

O ambiente de trabalho na fruticultura de uva deve ser avaliado e/ou 

repensado por uma equipe interdisciplinar buscando uma melhor qualidade de 

vida ocupacional com melhores condições de trabalho através de meios para 

modificar a realização do trabalho. É importante relacionar os fatores de risco 
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inerentes as tarefas desenvolvidas pelas mulheres considerando também a 

força excessiva, alta repetitividade e a postura incorreta. 

 Compreender a magnitude sobre os sintomas relacionados ao sistema 

musculoesquelético e seus agravantes se faz necessário principalmente pelo 

impacto negativo da doença não só sobre a saúde do trabalhador como 

também a sua produtividade e a duração do tratamento que podem está 

relacionados com a falta de preparo e conhecimentos sobre o processo de 

adoecimento somando as condições precárias e problemas organizacionais e 

sociais. 

 Recomenda-se realização de novos estudos envolvendo várias áreas 

relacionando a dimensão do corpo da mulher, ergonomia como também as 

associações entre DORT e fatores de risco encontrados no ambiente de 

trabalho o que pode enriquecer metodologias que envolvem a teoria e prática 

do tema. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917 

Caixa Postal 252, Petrolina-PE, Tel/Fax: (87)3863-9353 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

 

“Prevalência de Distúrbios Osteomusculares em Trabalhadores Rurais do 

Sexo Feminino no Vale do São Francisco” 

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua 

participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 

pergunta para esclarecimento a qualquer uma das responsáveis pela 

pesquisa.  

Responsáveis: Profa Dra. Cheila Nataly Galindo Bedor, Profa Esp. Ana Cleide 

da Silva Dias e Prof Dr. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva. 

O objetivo principal desse estudo é verificar a prevalência dos Distúrbios 

Osteomusculares em Trabalhadores Rurais do sexo feminino por meio de 

relatos de sintomas. 

Será realizada através de entrevistas e não trará nenhum tipo de riscos para 

os participantes envolvidos, além de aumentar o conhecimento sobre o tema 

abordado, além de contribuir para uma reflexão e auto-avaliação sobre sua 

rotina como discente no curso de Mestrado.  

Os participantes serão voluntários da pesquisa e não terão nenhuma despesa 

pessoal, como também não receberão nenhum valor ou compensação 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 

será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Você não estará exposto a nenhum tipo de risco e se sentir-se desconfortável 

em compartilhar alguma informação não precisa disponibilizá-la. Seu nome 

será mantido sob o mais absoluto sigilo, e não será divulgado nas 

publicações dos resultados nem durante nem após a conclusão da pesquisa, 

garantindo seu total anonimato. 

Todos os participantes têm a liberdade de retirar seu consentimento ou 

desistir de participar em qualquer fase da pesquisa sem nenhuma 

penalização. 
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A coleta de dados só acontecerá após autorização com a sua devida 

assinatura.  

Se surgirem questionamentos posteriores, você poderá a qualquer momento 

solicitar esclarecimentos às pesquisadoras através dos contatos abaixo 

disponibilizados. 

Eu, DECLARO, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido os objetivos deste estudo, consinto em participar desta pesquisa 

voluntariamente, declarando ainda que o termo foi assinado em duas vias, 

uma ficando comigo e outra com o responsável pela entrevista. 

 

Petrolina, _____ de ____________________ de 201___ 

_______________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Cheila Nataly Galindo Bedor 

Orientadora - UNIVASF 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva 

Co-orientador - UPE 

 

_______________________________________________________ 

Profa Esp. Ana Cleide da Silva Dias 

Pesquisadora 

 

Contato da Orientadora:  

Profa. Cheila Bedor 

Fone: (87) 8829 6368  

Email: cheila.bedor@univasf.edu.br 

 

Contato Co-orientador: 

Profº Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva 

Email: tarcisio.silva@upe.br 

 

Contato da Pesquisadora:  

Profª Esp. Ana Cleide Silva Dias 

Fone: (74) 8803-7244 

Email: anacleide,dias@univasf.br 

 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Prof Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento MoreiraE-mail:cep@univasf.edu.br 

mailto:cheila.bedor@univasf.edu.br
mailto:tarcisio.silva@upe.br
mailto:anacleidesd@yahoo.com.br
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B - Entrevista 

1.Características sócio-demográficas: 

1.1 Nome: ____________________________________Data coleta:____________ 

1.2 Idade:_____________   1.3  Dominância:   Destro (   )  Sinistro (   )   

1.4 Estado civil: _____________1.5: Filhos: __________ 

1.6 Grau de instrução: (  ) Analfabeto (  ) Fundamental Completo  ( ) Fundamental 

Incompleto   

(  ) Ensino Médio Completo  (  )Ensino Médio incompleto  (  ) Ensino Superior 

Completo  (  ) Ensino Superior Incompleto 

1.7 Ocupação:_________________  1.8 Setor:  ______________ 

1.9 Rendimento Mensal: (  ) 1 a 3 salários mínimos  (  ) 4 a 6 salários mínimos 

(  ) 7 a 9 salários mínimos 

1.10 Fazenda: ________________________1.11Endereço:  __________________ 

1.12 Bairro ou localidade:___________ 1.11 Município: ___________ 1.12 UF:____ 

2. Características da atividade profissional Trabalhador Rural: 

2.1 Tempo de profissão: ____________________________ 

2.2 Registro ATUAL em carteira de trabalho: __________________ 

2.3 Tempo de profissão na atividade e nesta Fazenda: _______________________ 

2.4Trabalha quantos dias por semana na fazenda? __________________________ 

2.5 Carga horária de trabalho diário: _______________ 

2.5.1 Se tem pausas, tempo de pausas:_________________ 

2.5.2Se realiza hora-extra, qual a carga horária? ________ 

2.6Exerce a atividade em outro local: __________________________ 
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2.7 Descrever a atividade exercida NA FAZENDA:  

2.8 Qual a postura que você utiliza durante a atividade laboral¿ Em algum momento 

sente dor ou outro desconforto¿ Se sim qual¿ 

2.9 Você utiliza algum instrumento durante a atividade laboral¿ No momento da 

utilização sente dores ou outro desconforto¿ Se sim qual¿ 

2.9 Você já ficou doente e precisou parar de trabalhar?  

Não (  )                               Sim (  ), motivo e quanto tempo ficou parado 
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ANEXO
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO NÓRDICO DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 

1. Nos últimos 12 meses, você tem apresentado algum problema tal como dor, desconforto ou dormência que você 

acredita estar relacionado ao trabalho: 

(   ) sim      (   ) não 

2. Se sim assinale na figura a seguir a região do corpo onde você sentiu ou vem sentindo algum problema (dor, inchaço, 

formigamento, perda de força muscular). Logo em seguida citar o problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. De acordo com o que preencheu na figura anterior complete as questões abaixo para cada local de sintoma: 

 

Pescoço 

região 

cervical 

(1) 

Ombro 

(2) 

 

 

Braço 

(3) 

Cotovelo 

(4) 

Ante 

Braço 

(5) 

Punho 

(6) 

 

 

Mão 

(7) 

 

Dedos 

(8) 

 

Região 

Dorsal 

(9) 

Região 

Lombar 

(10) 

 

 

Quadril 

(11) 

 

 

Coxa 

(12) 

 

 

Joelho 

(13) 

 

 

Panturrilha 

 

 

Tornozelo 

(14) 

Pé 

(15) 

De que lado 

do corpo é o 

problema? 

(1) 

esquerdo 

(2) direito 

(3) ambos 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Há quantos 

meses 

começou o 

problema? 

                

Os sintomas 

aparecem 

com que 

frequência? 

(1) sempre 

(2) com 

frequência 

(3) 

raramente 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Você 

classifica o 

seu sintoma 

como? 

(1) muito 

forte 

(2) forte 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 
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(3) 

moderado 

(4) leve 

(5) muito 

leve 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

(4) 

(5) 

O problema 

se 

manifestou 

ao longo 

dos últimos 

30 dias com 

duração 

mínima de3 

dias? 

(1) sim 

(2) não 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

O problema 

se 

manifestou 

ao longo 

dos últimos 

7 dias? 

(1) sim 

(2) não 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 

(1) 

(2) 

 



ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 



Ana Cleide da Silva Dias 

89 
 

 

 

 

 


