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CHRONIC PAIN AND QUALITY OF LIFE IN HYGIENIZATION SECTOR WORKERS 

OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

RESUMO  

Introdução: a dor crônica é uma condição com alta prevalência entre trabalhadores, que gera 

repercussões na qualidade de vida, no entanto são escassas informações naqueles que tem 

como atividade laboral a higienização. Objetivo: caracterizar a presença de dor crônica e o 

nível de qualidade de vida em trabalhadores da higienização. Metodologia: estudo 

transversal, que incluiu auxiliares de limpeza de uma instituição de ensino superior 

comunitária do interior do Sul do Brasil. Foi aplicado questionário elaborado com questões 

sociodemográficas, clínicas e laborais. A presença de dor crônica foi mensurada por meio da 

Escala Graduada de Dor Crônica Brasil que é composta por 8 questões relacionadas a dor nos 

últimos 6 meses. A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário WHOQOL-bref 

que é composto por 26 questões, que geram 4 domínios, sendo eles físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. A entrevista foi realizada por meio digital. Resultados: A 

amostra foi composta por 26 auxiliares de limpeza, com média de 12 anos de atuação na 

instituição e carga horária de 40 horas semanais. A escala graduada de dor crônica identificou 

que dos 26 trabalhadores que responderam ao questionário, 8 apresentavam dor crônica, 6 

com dor não persistente e os demais que não apresentavam dor no momento da pesquisa. Foi 

identificado dor de baixa interferência em 3 trabalhadores e de alta interferência em 7. Foi 

observado majoritariamente baixa qualidade de vida em todos os domínios, ou seja, para os 

domínios físico (n=15), psicológico (n=17), relações sociais (n=16) e meio ambiente (n=23). 

Conclusão: a dor crônica é uma condição frequente em trabalhadores que atuam como 

auxiliares de limpeza de uma instituição de ensino superior, assim como percepções negativas 

sobre sua qualidade de vida, expressos por pontuações abaixo do ponto de corte em todos os 

domínios analisados. 

Palavras chave: dor crônica, trabalhadores, qualidade de vida, saúde do trabalhador, dor 

musculoesquelética. 

 

ABSTRACT  
Introduction: chronic pain is a condition with high prevalence among workers, which has 

repercussions on the quality of life, however, there is little information in those whose work 

activity is hygiene. Objective: to characterize the presence of chronic pain and the level of 

quality of life in sanitation workers. Methodology: a cross-sectional study, which includes 

cleaning assistants community higher education institution in the interior of southern Brazil. 

A questionnaire elaborated with sociodemographic, clinical and labor questions was applied. 

The presence of chronic pain was measured using the Graduated Scale of Chronic Pain Brazil, 

which is composed of 8 questions related to the last 6 months and quality of life by the 

WHOQOL-bref questionnaire, which consists of 26 questions divided into 4 domains, 

physical, psychological, social relationships and environment. An interview was conducted 

digitally. Results: The sample consisted of 26 cleaning assistants, with an average of 12 years 

of experience at the university and a workload of 40 hours per week. The graduated chronic 

pain scale identified that of the 26 workers who answered the questionnaire, 8 had chronic 

pain, 6 had non-persistent pain and the others had no pain at the time of the survey. Low 

interference pain was identified in 3 workers and high interference in 7. Mostly low quality 



of life was observed in all domains, that is, for the physical (n=15), psychological (n=17), 

social relationships (n=16) and environment (n=23) domains. Conclusion: pain Chronic 

disease is a frequent condition in workers who work as cleaning assistants at a higher 

education institution, as well as negative perceptions about their quality of life, expressed by 

scores below the cutoff point in all disciplined domains. 

 

Keywords: chronic pain, workers, quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A dor crônica é uma condição complexa, frequentemente encontrada em trabalhadores. 

Observa-se um aumento da prevalência deste tipo de dor em vários campos de atuação 

profissional. Dados de Rodrigues et al. (2021) estimam que uma em cada 5 pessoas no mundo 

experimente algum tipo de dor crônica ao longo da vida, sofrendo consequências em suas 

atividades diárias e laborais. Esse tipo de dor se caracteriza por ser constante, persistindo por 

mais de 3 meses, mesmo após a recuperação tecidual (ÇINAR; YILMAZ; AKIN, 2020), com 

sintomas subjetivos e individuais, nem sempre respondendo aos tratamentos propostos. É 

afetada por fatores físicos, emocionais, psicológicos e sociais. Sendo assim, é comum que a 

dor crônica deixe de ser apenas um sintoma para se comportar como uma doença em si, 

trazendo consequências sistêmicas e podendo desencadear outros sintomas como ansiedade, 

depressão e alteração do sono. Quando isso acontece, o indivíduo tende a ter uma diminuição 

das suas capacidades funcionais físicas e psicológicas, o que acaba aumento do sofrimento e 

afetando negativamente sua qualidade de vida (SIQUEIRA, 2018). 

Os impactos da dor crônica na qualidade de vida já foram descritos em trabalhadores 

da indústria, em que 42,7% apresentaram dor crônica, e destes, 23,6% referem que poderiam 

ter feito melhor o seu trabalho, bem como 11,3% eram afetados pela dor no trabalho 

(YAMADA et. al, 2017). Em estudo com portugueses em idade adulta (AZEVEDO et al., 

2012), a prevalência de dor crônica foi de 36,7%, destes 49% relatou a interferência negativa 

da dor no trabalho. Em 2011, uma análise com trabalhadores na Irlanda verificou que 35,5% 

tinham dor crônica e 12% não conseguiram trabalhar ou estavam com a jornada de trabalho 

reduzida por causa da dor (RAFTERY et al., 2011). 

Trabalhadores que atuam com higienização estão expostos a um intenso risco de 

desgaste e adoecimento, tanto físico como mental, pois comumente desenvolvem atividades 

que requerem elevado esforço físico, com riscos químicos, biológicos, psíquicos e 

ergonômicos. As atividades associadas à presença de dor incluem o carregamento de objetos 

e ficar em ortostase com o tronco fletido. Ainda, a sobrecarga de segmentos corporais é 

verificada na força excessiva em algumas tarefas, esforço repetitivo, posturas corporais 

desequilibradas, condições ergonômicas e fatores ambientais (LUZ et al., 2017). 

Nesse contexto, são escassos dados que avaliam a saúde de trabalhadores de 

higienização, analisando dor e qualidade de vida no Brasil, tornando estes indivíduos 

desamparados no campo da pesquisa. Em sua maioria, se opta pela caracterização 

sociodemográfica dos sujeitos ou pela identificação da prevalência de dor musculoesquelética 



e locais em que as lesões tem maior prevalência (ALMEIDA; DUMITH, 2018; LUZ et al., 

2017; MOSER; COSTA; LOPES, 2017). Ainda, a covid-19 alterou a rotina dos trabalhadores, 

com repercussões que estão em exploração no momento. Sendo assim, esta pesquisa visa 

caracterizar a presença de dor crônica nesses trabalhadores, bem como a sua qualidade de 

vida, durante a pandemia de covid-19.  
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