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ao trabalho e sua associação com
transtornos mentais comuns em
trabalhadores de um frigorífico do Sul do Brasil
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disorders among employees of a poultry producing company in Southern Brazil
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RESUMO | Contexto: A dor musculoesquelética é um dos problemas ocupacionais mais comuns nas sociedades industrializadas,
e sua prevalência é potencialmente associada à presença de transtornos mentais. Objetivo: Estimar a prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho e sua associação com a presença de transtornos mentais comuns em trabalhadores de um frigorífico do Sul do Brasil. Métodos: Realizou-se um estudo transversal com o total de 1.103 trabalhadores, de 18 a 52 anos de idade,
em 2010. A dor musculoesquelética foi avaliada por meio de uma figura humana adaptada do Questionário Nórdico de Sintomas
Osteomusculares. Considerou-se o relato da presença de dor relacionada ao trabalho em qualquer região do corpo nos últimos 12 meses.
A presença de transtornos mentais comuns foi determinada pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). Razões de prevalências (RP)
brutas e ajustadas, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), foram obtidas mediante a regressão de Poisson.
Resultados: A prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho foi de 40,3% (IC95% 37,4–43,2) na amostra geral,
46,8% (IC95% 43,2–50,5) nas mulheres e 27,8% (IC95% 23,2–32,3) nos homens. Na análise bruta, trabalhadores com presença de
transtornos mentais comuns apresentaram prevalência duas vezes maior de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho quando
comparados com aqueles sem transtornos (RP=2,27; IC95% 1,99–2,58). Esse efeito manteve-se significativo após o ajuste para variáveis sociodemográficas, comportamentais, de saúde e ocupacionais. Conclusão: Os resultados deste estudo alertam para a importância de medidas visando à promoção da saúde física e mental dos trabalhadores em ações para reduzir a dor.
Palavras-chave | saúde mental; dor musculoesquelética; saúde do trabalhador.
ABSTRACT | Background: Musculoskeletal pain is one of the most common occupational problems in the industrial society and
its prevalence is potentially associated with mental disorders. Objective: To estimate the prevalence of work-related musculoskeletal
pain and its association with occurrence of common mental disorders among employees of a poultry processing company in Southern
Brazil. Methods: Cross-sectional study conducted in 2010 with 1,103 employees aged 18 to 52 years old. Musculoskeletal pain was
investigated based on a human figure adapted from the Standardized Nordic Questionnaire. We considered reported work-related
pain in any part of the body in the past 12 months. Occurrence of common mental disorders was assessed by the Self-Reporting
Questionnaire (SRQ-20). Crude and adjusted prevalence ratios (PR) and corresponding 95% confidence interval (95%CI) were
obtained by Poisson regression with robust variance. Results: The prevalence of work-related musculoskeletal pain was 40.3%
(95%CI 37.4–43.2) for the total sample, 46.8% (95%CI 43.2–50.5) for women and 27.8% (95%CI 23.2–32.3) for men. The prevalence
of musculoskeletal pain was twice higher for the participants with common mental disorders compared to those without this condition (PR=2.27; 95%CI 1.99–2.58). This effect remained significant after adjustment for sociodemographic, behavioral, health-related
and occupational variables. Conclusion: The results of the present study point to the relevance of preventive measures to promote
the mental and physical health of workers in order to reduce or minimize the occurrence of pain.
Keywords | mental health; musculoskeletal pain; occupational health.
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INTRODUÇÃO

pesquisas são mais escassas e com enfoque para questões
pertinentes ao trabalho de profissionais da saúde14.
Dessa forma, o presente artigo teve como objetivo principal estimar a prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho e sua associação com a presença de
transtornos mentais comuns em uma amostra de trabalhadores de um frigorífico do Sul do Brasil.

Os distúrbios musculoesqueléticos são considerados
importantes problemas de saúde na sociedade atual, uma
vez que constituem as principais causas de incapacidade
funcional no mundo1,2. Nesse contexto, os distúrbios do
sistema osteomuscular são geralmente os que mais contribuem para a ocorrência de dor no cotidiano dos trabalhadores, sendo esta capaz de produzir, além do dano biológico
e psicológico, incapacidade para o trabalho3.
A manifestação da dor musculoesquelética é caracterizada
mediante a ocorrência de vários sintomas concomitantes, tais
como parestesia, sensação de peso e fadiga física. Além disso,
suas características podem variar conforme localização, etiologia, intensidade e frequência4, contudo faz-se importante
salientar que a presença desses sintomas não representam,
necessariamente, a presença de alguma doença osteomuscular5.
Quando relacionada ao trabalho, a dor musculoesquelética
geralmente tende a variar conforme as características do trabalho
realizado6, e sua ocorrência está potencialmente associada a
fatores mecânicos ou psicossociais7. Aos fatores mecânicos,
atribuem-se, principalmente, movimentos repetitivos, longos
períodos na mesma posição e movimentos de rotação com o
tronco8. Já os fatores psicossociais incluem sobretudo a alta
demanda laboral, a falta de autonomia e o ritmo de produção
acelerado9,10. Nesse sentido, além de limitações e incapacidade
para o trabalho, a dor também pode afetar e comprometer as
atividades cotidianas e a qualidade de vida do trabalhador3.
Os transtornos mentais comuns são um conjunto de
sintomas que incluem aspectos como: irritabilidade, fadiga,
insônia, dificuldade de concentração, déficit de memória,
queixas somáticas e sintomas de ansiedade e depressão11.
Estudos apontam aumento da ocorrência de dor musculoesquelética entre indivíduos com transtornos mentais menores,
demonstrando uma possível associação entre dor e saúde
mental10,12,13. Embora as vias causais que ligam a saúde mental à
dor musculoesquelética ainda não tenham sido completamente
elucidadas, é provável que essa relação se deva pela ação de
mecanismos biológicos, como a ação de neurotransmissores,
porque alguns indivíduos geralmente são mais conscientes
dos sintomas e predispostos a relatá-los, ou, ainda, pelo fato
de as pessoas com transtornos mentais tenderem a se preocupar com sua saúde e dar mais atenção à dor13.
A maioria dos estudos sobre esse tema tem sido realizada
principalmente em países desenvolvidos4,7,10. Já no Brasil, as

MÉTODOS
Trata-se de um estudo epidemiológico transversal com
1.103 trabalhadores, de 18 a 52 anos, de uma indústria frigorífica de frangos com sede no Sul do Brasil. Os dados deste estudo
fazem parte de um projeto de pesquisa maior que teve entre os
seus objetivos investigar a ocorrência de diversos desfechos em
saúde, incluindo a presença de doenças crônicas não transmissíveis, hábitos comportamentais e de saúde mental, assim como
distúrbios osteomusculares relacionais ao ambiente de trabalho,
em um grupo populacional de trabalhadores de um frigorífico.
A indústria frigorífica investigada tem sede em uma cidade
de pequeno porte no Sul do Brasil e opera durante as 24 horas
do dia. A empresa possui 2.645 trabalhadores, homens e
mulheres, que vivem no município sede da empresa ou em
outras seis cidades vizinhas. A amostra inicial foi calculada
com base nos desfechos de excesso de peso e obesidade abdominal. Para o presente estudo, foi realizado um cálculo de
poder a posteriori utilizando as seguintes estatísticas: prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho
no grupo exposto (com presença de transtornos mentais
comuns) de 70%; e relação de não exposto para exposto
de 3:1. Dessa forma, a amostra estudada (n=1.103) conferiu
o poder estatístico de 80% e nível de confiança de 95% para
examinar associações com risco relativo de 1,17 ou mais.
Para atingir essa amostra e por razões logísticas, foram
selecionados para participar do estudo os funcionários que
viviam no município sede da empresa e nas duas cidades
mais próximas, bem como que atuavam nos três principais
setores da linha de produção: evisceração, sala de cortes e
termoprocessados (n=1.278). As atividades laborais nesses
lugares são, na maior parte do tempo, realizadas com posturas
sustentadas, movimentos repetitivos e sobrecargas de trabalho.
Ao longo do processo de seleção da amostra, foi excluído o
total de 103 indivíduos, incluindo aqueles afastados havia
mais de 10 dias do emprego por qualquer motivo, gestantes
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em qualquer mês gestacional e os que estavam na empresa
havia menos de 12 meses. O presente estudo apresentou
baixo percentual de perdas no decorrer da coleta de dados
(n=72), incluindo os trabalhadores demitidos ou que que se
mudaram para outra cidade, não contemplada pelo estudo,
contudo não houve recusas de participação.
As entrevistas estruturadas ocorreram no domicílio dos
trabalhadores por agentes comunitários de saúde do município
no ano de 2010. Para tanto, os agentes foram submetidos a um
programa de treinamento em que eram enfatizadas a padronização da aplicação dos instrumentos e as técnicas adequadas de
entrevista. Utilizou-se um questionário composto de questões
fechadas, padronizado, pré-codificado e pré-testado. O controle de
qualidade para a verificação da consistência dos dados obtidos no
trabalho de campo foi feito em uma segunda entrevista com 10%
da amostra estudada, selecionada por meio de sorteio. O instrumento do controle de qualidade foi semelhante ao utilizado no
estudo principal, incluindo variáveis sem variação temporal e que,
ao final, apresentaram boa repetibilidade (Índice Kappa>0,7).
Para avaliação do desfecho de dor musculoesquelética pertinente ao trabalho, foi usada uma figura humana
validada e adaptada do Standardized Nordic Questionnaire
(SNQ)15. Dessa forma, apresentou-se ao trabalhador, no
momento da entrevista, a figura de um corpo humano dividida em nove regiões anatômicas, e o indivíduo apontava
na figura o local que correspondia à sua dor. O desfecho foi
definido mediante o autorrelato do trabalhador a respeito
da presença de dor musculoesquelética, frequentemente
ou sempre, nos últimos 12 meses, em qualquer região do
corpo. A associação da dor reportada com as atividades
laborais desempenhadas na empresa foram verificadas por
meio da pergunta: “Considerando suas respostas do quadro
anterior [figura SNQ], em que caso(s) você acha que o(s)
sintoma(s) está(ão) relacionado(s) ao trabalho?”.
A presença de transtornos mentais comuns, exposição principal de estudo, foi avaliada pelo Self-Reporting Questionnaire
(SRQ-20). O SRQ-20 consiste em um instrumento autorreferido amplamente empregado na identificação precoce
de sinais e sintomas de transtornos mentais não psicóticos.
Ele é composto de 20 questões fechadas com respostas dicotômicas (sim/não), incluindo o rastreamento de depressão,
ansiedade, insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas nos últimos 30 dias.
A presente ferramenta é validada para o idioma português do
Brasil16, e os pontos de corte, estabelecidos e distintos para os

sexos (seis para homens e sete para mulheres), foram considerados para determinar a presença ou ausência de transtornos
mentais comuns neste estudo. Além disso, o instrumento é
eficaz em avaliar a saúde mental em âmbito ocupacional17.
As variáveis explanatórias coletadas e analisadas como
potenciais fatores de confusão foram: demográficas (sexo, idade,
cor da pele e situação conjugal), socioeconômicas (escolaridade e renda familiar), comportamentais (consumo de álcool,
fumo e atividade física), de saúde (estado nutricional e autopercepção de saúde) e ocupacionais (temperatura do setor
de trabalho e tempo de trabalho na empresa). As variáveis de
renda familiar e escolaridade foram relatadas pelos trabalhadores e registradas em número de salários mínimos e em anos
completos de estudo, respectivamente. Foram considerados
fisicamente ativos os trabalhadores que relataram realizar no
mínimo 150 minutos de atividade física de lazer ou deslocamento por semana, independentemente da intensidade.
A ingestão de bebidas alcoólicas foi coletada em quantidade
e tipo de bebida consumida e categorizada conforme consumo
diário de álcool (não bebe; leve a moderado: 15 g/dia para
mulheres e <30 g/dia para homens; elevado: =15 g/dia para
mulheres e =30 g/dia para homens). O estado nutricional foi
avaliado peloíndice da massa corporal (IMC), adotando-se os
pontos de corte recomendados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), considerando as seguintes categorias: normal
(IMC <25 kg/m2), sobrepeso (IMC 25 a 29 kg/m2) e obesidade
(IMC = 30 kg/m2). Para a determinação do IMC, utilizaramse as medidas de peso e altura haja vista a seguinte equação:
peso (em kg) dividido pela altura (em m) ao quadrado.
A entrada dos dados foi feita no programa EpiData versão
3. Todos os questionários foram duplamente digitados, e os
dados, comparados para detecção e correção de possíveis
erros. O processamento dos dados e as respectivas análises
estatísticas foram realizados por meio dos programas estatísticos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
for Windows versão 18.0 e Stata versão 11.0.
Aplicou-se estatística descritiva para a distribuição geral
da amostra e distribuição do desfecho em estudo, com
frequências absolutas e percentuais. A associação das variáveis independentes com o desfecho de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho foi avaliada pelo teste de χ2
de Pearson. Para fornecer a estimativa das razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), utilizou-se regressão
de Poisson com variância robusta.
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Com os objetivos de verificar e demonstrar consistência para a associação entre transtornos mentais comuns
e dor musculoesquelética relacionada ao trabalho, a análise
ajustada (multivariável) deu-se mediante dois modelos.
No primeiro, fez-se a análise backward, na qual as variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de
saúde e ocupacionais coletadas no estudo e consideradas
potenciais fatores de confusão para a associação principal
foram excluídas uma a uma, permanecendo no modelo final
apenas as variáveis com significância estatística menor que
5% (sexo, cor da pele, autopercepção de saúde e ingestão de
álcool). No segundo modelo, o efeito da variável de presença
de transtornos mentais comuns sobre a ocorrência de dor
musculoesquelética foi controlado para todas as variáveis
demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de saúde
e ocupacionais, independentemente da significância estatística. As análises foram exploradas pensando na amostra
total de trabalhadores e estratificada por sexo.
O protocolo da pesquisa deste estudo foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e está cadastrado no

Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa
envolvendo Seres Humanos (SISNEP), sob registro FR
266144, e no Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética (CAAE), sob registro 2014.0.000.390-09. Após aceitar
integrar a investigação, os entrevistados assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse momento foi
destacada a não obrigatoriedade da participação no estudo,
além da garantia do anonimato das informações.

RESULTADOS
O total de 1.103 trabalhadores foi incluído nas análises deste
estudo. A média de idade dos participantes era de 30 anos —
desvio padrão (dp)=2,4 anos —, 65,7% eram do sexo feminino,
a maioria tinha cor de pele branca (83,8%), e cerca de 70%
não possuíam companheiro. A renda e a escolaridade média
foram de 2,5 (dp=1,1) salários mínimos e 6,7 (dp=2,0) anos
de estudo, respectivamente. Aproximadamente 85% dos participantes consideravam a sua saúde excelente/muito b oa/boa,
e 3,2% ingerem bebida alcoólica em excesso (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição da amostra e da prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho na amostra total e estratificada por sexo, segundo características sociodemográficas, comportamentais, de saúde e ocupacionais em trabalhadores de
um frigorífico do Sul do Brasil, 2010 (n=1.103).
Variável

Amostra total
n=1.103

Mulheres
n=725

Homens
n=378

n (%)

% dor

n (%)

% dor

n (%)

% dor

18 a 29

574 (52,0)

39,5

383 (52,8)

47,5

191 (50,5)

23,5

30 a 39

311 (28,2)

40,8

206 (28,4)

45,6

105 (27,8)

31,4

40 a 52

218 (19,8)

41,7

136 (18,8)

47,0

82 (21,7)

32,9

Branca

924 (83,8)

41,2

616 (84,9)

48,0*

308 (81,5)

27,6

Não branca

179 (16,2)

35,7

109 (15,1)

40,3*

70 (18,5)

28,5

Com companheiro

340 (30,8)

38,5

217 (29,9)

48,4

123 (32,5)

21,4

Sem companheiro

763 (69,2)

41,1

508 (70,1)

46,2

255 (67,5)

30,9

Faixa etária (anos)

Cor da pele

Situação conjugal

Anos de estudo (escolaridade) (n=1.102)**
530 (48,1)

38,6

363 (50,1)

45,7

167 (44,2)

23,3

9 a 11

12 ou mais

93 (8,4)

40,8

55 (7,6)

50,9

38 (10,1)

26,3

5a8

289 (26,2)

42,2

196 (27,1)

46,4

93 (24,5)

33,3

1a4

190 (17,2)

41,5

110 (15,2)

49,0

80 (21,2)

31,2
Continua...
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Tabela 1. Continuação.
Amostra total
n=1.103

Variável

Mulheres
n=725

Homens
n=378

n (%)

% dor

n (%)

% dor

n (%)

% dor

Quartil I (>1.600)

271 (24,9)

43,9

190 (26,5)

51,5

81 (21,7)

25,9

Quartil II

288 (26,4)

38,8

202 (28,2)

46,0

86 (23,0)

22,0

Quartil III

272 (24,9)

37,5

167 (23,3)

40,1

105 (28,1)

33,3

Quartil IV

259 (23,8)

39,7

157 (22,0)

48,4

102 (27,2)

26,4

Excelente/muito boa/boa

911 (82,8)

35,3*

582 (80,4)

41,6*

329 (87,5)

24,3*

Razoável/ruim

189 (17,2)

64,0*

142 (19,6)

68,3*

47 (12,5)

51,1*

Normal

714 (64,7)

41,3

504 (69,5)

47,0

210 (55,6)

27,6

Sobrepeso

284 (25,7)

39,4

147 (20,3)

48,2

137 (36,2)

29,9

Obeso

105 (9,6)

36,1

74 (10,2)

43,2

31 (8,2)

19,3

943 (85,6)

40,2

651 (89,7)

46,5

292 (77,5)

26,3

Ex-fumante

106 (9,6)

42,4

51 (7,1)

50,9

55 (14,6)

34,5

Fumante

53 (4,8)

37,7

23 (3,2)

47,8

30 (7,9)

30,0

Não bebe

404 (36,6)

39,8

322 (44,4)

43,1*

82 (21,7)

26,8

Bebe em moderação

664 (60,2)

40,6

384 (53,0)

48,9*

280 (74,1)

29,2

35 (3,2)

40,0

19 (2,6)

68,4*

16 (4,2)

6,2

Fisicamente inativo

704 (63,8)

40,6

461 (63,6)

45,7

243 (64,3)

30,8

Fisicamente ativo

399 (36,2)

39,8

264 (36,4)

48,8

135 (35,7)

22,2

178 (16,1)

40,4

111 (15,3)

49,5

67 (17,7)

25,3

925 (83,9)

40,3

614 (84,7)

46,4

311 (82,3)

28,3

12 a 36

312 (28,3)

41,9

218 (30,1)

48,6

94 (24,9)

26,5

37 a 60

255 (23,1)

41,5

175 (24,1)

46,8

80 (21,2)

30,0

61 a 96

261 (23,7)

40,9

171 (23,6)

45,6

90 (23,8)

32,2

97 ou mais

275 (24,9)

36,7

161 (22,2)

45,9

114 (30,1)

26,6

828 (75,9)

30,7*

506 (70,5)

35,9*

322 (86,3)

22,6*

263 (24,1)

69,9*

212 (29,5)

72,6*

51 (13,7)

58,8*

Renda familiar (reais) (n=1.090)**

Autopercepção de saúde (n=1.100)**

Estado nutricional

Hábito de fumar (n=1.102)**
Nunca fumou

Ingestão de álcool

Bebe em excesso
Atividade física

Temperatura no trabalho
Extrema (termoprocessados)
10º/ambiente (corte/evisceração)
Tempo de trabalho (meses)

Transtornos mentais comuns (n=1.091)**
Não
Sim

*Diferenças com valores p<0,05 para teste χ de Pearson para heterogeneidade de proporções (variáveis categóricas) ou de tendência linear
(variáveis ordinais); **número total de observações diferentes entre algumas variáveis em razão de perdas de informação (missing).
2
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DISCUSSÃO

Observou-se que a média do IMC foi de 24,6 kg/m2 (dp
=11). Logo, mais de metade da amostra (64,7%) estava com
o IMC normal. Cerca de 85% dos sujeitos da investigação
nunca fumaram e 63,8% foram considerados inativos fisicamente. Entre as características ocupacionais, 84% da amostra
trabalhava sob temperatura abaixo de 12ºC, e mais da metade
(51,4%) atuava na empresa havia no máximo 60 meses.
A prevalência de dor musculoesquelética relacionada
ao trabalho foi de 40,3% (IC95% 37,4–43,2) na amostra
geral, 46,8% (IC95% 43,2–50,5) nas mulheres e 27,8%
(IC95% 23,2–32,3) nos homens. Já a presença de transtornos mentais comuns na amostra total de trabalhadores
foi de 24,1 (IC95% 21,6–26,8), sendo maior nas mulheres
do que nos homens (Tabela 1).
Na Tabela 1 são apresentados os resultados encontrados
para a prevalência de dor musculoesquelética relacionada
ao trabalho na amostra total de trabalhadores. Os dados
são estratificados por sexo, segundo características sociodemográficas, comportamentais, de saúde e ocupacionais.
Viu‑se prevalência significativamente maior de dor musculoesquelética entre os trabalhadores que consideravam a
sua saúde razoável ou ruim (percepção negativa de saúde),
sendo esse resultado similar tanto nos homens quanto
nas mulheres. Verificou-se, também, maior prevalência
de dor musculoesquelética entre as mulheres de pele de
cor branca e entre aquelas que relataram maior consumo
de bebidas alcoólicas.
No que se refere à associação principal de investigação deste
estudo, na análise bruta, constatou-se que os trabalhadores com
transtornos mentais comuns apresentavam prevalência duas
vezes mais elevada de dor musculoesquelética quando comparados com aqueles sem transtornos mentais comuns (RP=2,27;
IC95% 1,99–2,58). Quando estratificada por sexo, a prevalência
do desfecho foi quase 2,6 vezes maior (RP=2,59; IC95% 1,91–
3,52) entre os homens e duas vezes maior (RP=2,01; IC95%
1,75–2,32) entre as mulheres, quando comparados àqueles sem
transtornos mentais comuns (Tabela 2). Após análise ajustada
para potenciais fatores de confusão, as RP permaneceram cerca
de duas vezes maior nos trabalhadores com presença de transtornos mentais comuns quando comparados aos trabalhadores
sem transtornos, tanto para a análise na amostra total quanto
para a análise estratificada por sexo. Ademais, o efeito persistiu
independentemente do modelo de ajuste (Tabela 2), e maior
efeito da presença de transtornos mentais comuns sobre a dor
musculoesquelética ocorreu entre os homens.

Este estudo identificou alta ocorrência de dor musculoesquelética entre os trabalhadores investigados, especialmente entre as mulheres. Após o controle para potenciais
fatores de confusão, verificou-se associação significativa
entre dor musculoesquelética e presença de transtornos
mentais comuns entre os trabalhadores. Assim, observou-se
que aqueles com transtornos mentais comuns apresentaram
prevalência em torno de duas vezes maior de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho quando comparados
àqueles sem transtornos mentais.
A prevalência de dor musculoesquelética relacionada ao
trabalho encontrada neste estudo foi semelhante à vista em
Tabela 2. Razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas para
a associação entre dor musculoesquelética relacionada ao trabalho e presença de transtornos mentais comuns na amostra
total e estratificada por sexo, em trabalhadores de um frigorífico do Sul do Brasil, 2010 (n=1103).
Variável

Análise Bruta
RP (IC 95%)

Modelo 1
RP (IC 95%)

Modelo 2
RP (IC 95%)

Transtornos mentais
Amostra total
Não

1

Sim

2,27 (1,99–2,58)

1

1

1,95 (1,70–2,24)a 1,95 (1,69–2,25)d

Homens
Não

1

Sim

2,59 (1,91–3,52)

1

1

2,45 (1,79–3,37)b 2,39 (1,70–3,37)e

Mulheres
Não

1

1

Sim

2,01 (1,75–2,32)

1,88 (1,61–2,18)

1
c

1,87 (1,60–2,18)e

Modelo 1: análise ajustada pelo método backward, em que as variáveis
foram excluídas uma a uma, permanecendo no modelo final as variáveis
com significância menor que 5% (p<0,05); Modelo 2: análise ajustada para
todas as variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de
saúde e ocupacionais, independentemente da significância estatística;
a
ajustado para sexo, cor da pele, autopercepção de saúde e ingestão
de álcool; bajustado para autopercepção de saúde; cajustado para
cor da pele, autopercepção de saúde e ingestão de álcool; dajustado
para sexo, faixa etária, cor da pele, situação conjugal, anos de estudo,
renda familiar, autopercepção de saúde, estado nutricional, hábito de
fumar, ingestão de álcool, atividade física, temperatura no ambiente
laboral e tempo de trabalho; eajustado para faixa etária, cor da pele,
situação conjugal, anos de estudo, renda familiar, autopercepção de
saúde, estado nutricional, hábito de fumar, ingestão de álcool, atividade
física, temperatura no ambiente laboral e tempo de trabalho; IC95%:
intervalo de confiança de 95%.
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pesquisa anterior, incluindo trabalhadores da mesma categoria
profissional (trabalhadores de frigoríficos)18, contudo salientase que resultados diferentes são identificados em trabalhadores de outras categorias profissionais, incluindo os da área
da enfermagem e da indústria de plástico14,19. Dessa forma,
pode-se atribuir que essas diferenças decorram principalmente pelo tipo e pela especificidade das atividades desenvolvidas pelas diversas categorias profissionais20, incluindo,
por exemplo, características ergonômicas de trabalho, posição
e movimentos realizados e jornada de trabalho, bem como
presença ou ausência de pausas durante o expediente.
Maior prevalência de dor musculoesquelética foi constatada entre as mulheres trabalhadoras quando comparadas
aos homens, sendo esse resultado semelhante a estudos
anteriores19,21 e consistentes. Essa diferença é apontada na
literatura, principalmente pelas características do trabalho.
Nesse sentido, estudos demonstram que as mulheres geralmente ocupam atividades laborais com funções mais repetitivas, menos valorizadas, sob controle mais rígido e em
situações mais penosas do que os homens22,23. Essas características também são constantemente associadas ao sofrimento e adoecimento mental24,25. Além das características
ocupacionais, estudos anteriores mostram outros fatores
que também podem contribuir com essa diferença, como,
por exemplo características biomecânicas do corpo26, adaptação à dor muscular27,28, diferenças sociais e realização de
atividades domésticas29.
Entre os achados principais, verificou-se, também,
maior prevalência de transtornos mentais comuns entre as
mulheres, quando comparadas aos homens. Isso também
foi confirmado em outras pesquisas que utilizaram o mesmo
instrumento de medida, porém em grupos populacionais
diferentes6,30. Observou-se associação maior entre transtornos mentais comuns e dor musculoesquelética relacionada ao trabalho nos homens. Ou seja, a magnitude dessa
associação foi mais robusta entre os homens do que entre
as mulheres, no entanto cabe destacar que, para todas as
medidas encontradas, os intervalos de confiança foram mais
estreitos para as mulheres, indicando menor variabilidade
dessas medidas (medidas mais precisas em decorrência do
maior tamanho de amostra). Com base nesses resultados, é
possível considerar a hipótese de que, apesar de os homens
possuírem, em geral, um limiar de dor mais alto do que as
mulheres, elas podem ser mais tolerantes e resilientes do que
os homens. A resiliência consiste na capacidade de percepção

das adversidades da vida e adaptação a elas, assim como no
controle e enfrentamento de problemas que podem afetar
negativamente a saúde31.
Avalia-se este estudo como uma das primeiras pesquisas
a testar uma possível associação entre transtornos mentais
comuns e a ocorrência de dor musculoesquelética relacionada ao trabalho em um grupo populacional de trabalhadores de frigoríficos. Dessa forma, foi verificada associação
significativa entre transtornos mentais comuns e dor musculoesquelética. Achados semelhantes foram evidenciados
por diversos estudos prévios sobre o tema4,7,10,12,13, e essa
associação pode ser explicada por inúmeros fatores, principalmente biológicos e mecânicos.Os fatores biológicos que
explicam a presença de dor musculoesquelética em pessoas
com transtornos mentais comuns revelam que estes seguem
as mesmas vias descendentes do sistema nervoso central
(SNC)32. Os neurônios nociceptores enviam sinais de dor
da região periférica do corpo, por meio da medula, para o
cérebro. Diretamente ligado a esse sistema de transmissão,
existe um sistema modulatório que objetiva proteger o organismo das ameaças externas atenuando os sinais internos,
de modo que tais sinais são suprimidos, e exacerbam-se os
sinais externos. No entanto, com a depleção da serotonina
e da noradrenalina que ocorre em indivíduos com transtornos mentais, esse sistema tende a perder o seu efeito de
modulação, de maneira que os sinais internos do organismo
são exacerbados33,34.
Por outro lado, entre os fatores mecânicos, ressalta-se que
o movimento repetitivo realizado pelo trabalhador no seu
posto de trabalho resulta na sensibilização de um neurônio
nociceptor periférico e se inicia uma sensação dolorosa,
também conhecida como hiperalgesia, que normalmente
cessa quando a inflamação desaparece32. No entanto, injúrias repetidas podem resultar em alodinia, que se caracteriza por uma disfunção da atividade cerebral que acaba se
manifestando como uma sensação de dor quando, em geral,
o estímulo não é doloroso35. Isso pode acontecer porque a
mensagem que as fibras nervosas mandam ao cérebro está
alterada, e, como consequência, há desgastes sobre o corpo
e sobre o SNC que desencadeiam ou agravam os sintomas
ansiosos ou depressivos, por exemplo33.
Este estudo utilizou o delineamento transversal, que tem
entre as suas principais vantagens rapidez na sua execução
e baixo custo, além de, em geral, ser útil para gerar questões
de pesquisa, porém a escolha desse delineamento acabou
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tornando-se também uma limitação, em decorrência de os
dados terem sido coletados em um único momento. Assim, a
associação verificada no presente artigo está permeada
pela incerteza temporal das variáveis analisadas, não sendo
possível precisar se os transtornos mentais comuns favorecem
o aparecimento da dor musculoesquelética ou a pioram.
Portanto, a realização de estudos com abordagem prospectiva pode elucidar melhor a associação aqui estudada.
Ressalva-se que a avaliação da presença de dor musculoesquelética e de transtornos mentais comuns foi autorreferida pelos trabalhadores investigados, sendo essas
informações passíveis de viés de informação. Além disso,
os resultados devem ser interpretados à luz do trabalhador
sadio, considerando o fato de que aqueles que estavam em
licença havia mais de 10 dias foram excluídos do estudo, e
isso pode ter subestimado as prevalências relatadas.Já entre
os aspectos positivos do estudo, cabe destacar o tamanho
da amostra de trabalhadores investigados, além do baixo
número de recusas ao estudo. Outra característica que atesta
a validade interna da presente investigação é a utilização
de instrumentos amplamente empregados na literatura
científica, traduzidos para a língua portuguesa e validados

para seu uso no Brasil. Ademais, os resultados encontrados
demonstraram consistência ao recorrer a dois modelos de
análise multivariável, bem como pela estratificação das
análises por gênero.

CONCLUSÃO
Este estudo identificou alta ocorrência de dor musculoesquelética entre os sujeitos investigados, especialmente
entre as mulheres, e, após o controle para potenciais fatores
de confusão, verificou-se associação significativa entre dor
musculoesquelética e presença de transtornos mentais
comuns entre os trabalhadores. Assim, constatou-se que os
indivíduos com transtornos mentais comuns apresentaram
prevalência em torno de duas vezes maior de dor musculoesquelética relacionadas ao trabalho quando comparados com
aqueles sem transtornos mentais comuns. Considerando o
cenário pesquisado, os resultados desta investigação alertam
para a importância de medidas preventivas visando à diminuição da dor musculoesquelética e melhoria da saúde
mental dos trabalhadores.
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