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Introdução: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT) são danos decorrentes da utilização excessiva imposta ao sistema osteomuscular, sem tempo para recupe-
ração e atingem várias categorias profissionais. Atualmente os profissionais que trabalham em instituições que pos-
suem acervos necessitam usar microcomputadores nas suas atividades diárias podendo adquirir lesões, caso não haja 
uma política de prevenção à saúde nas instituições. Considerando-se que as doenças ocupacionais causadas pela 
postura sentada afetariam somente as costas, o pescoço e as pernas dos profissionais, este estudo questiona quais as 
regiões referidas com maiores graus de dor por trabalhadores de uma biblioteca. Objetivos: avaliar a prevalência 
de dor musculoesquelética em trabalhadores de uma biblioteca universitária privada do município de Vitória de Santo 
Antão. Método: Foi realizado estudo transversal e descritivo, por meio da aplicação de um questionário contendo da-
dos pessoais e ocupacionais e do Diagrama de Corllet adaptado a uma amostra de conveniência composta por oito tra-
balhadores. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo Seres Humanos conforme 
orientação da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e teve como 
número de aprovação (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE) 50917015.4.0000.5060. Todos os 
participantes foram esclarecidos com relação ao estudo e metodologia utilizada e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). A análise estatística dos dados obtidos foi realizada utilizando-se o programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 18 e apresentadas por meio de análises descritivas de 
frequência. Resultados: A amostra foi composta predominantemente por mulheres (62,5%), com faixa etária entre 
30 e 50 anos (75%) e com 3º grau completo (62,5%). De acordo com os dados analisados, 75% trabalhavam há cinco 
anos na instituição, 87,5% trabalhavam oito horas por dia e 62,5% raramente praticavam atividade física. A prevalência 
de sintomas musculoesqueléticos foi observada em 75% da amostra, sendo os maiores graus de dor relatados pelos 
trabalhadores na região do pescoço (50%), região cervical (37,5%) e ombro direito (37,5%). Conclusão: Houve 
maior prevalência de dor musculoesquelética nas regiões do pescoço, cervical e ombro direito, predispondo às doenças 
ocupacionais como as mialgias tensionais e tendinites. A implantação de programas de ginástica laboral bem como o 
incentivo à prática de atividade física como medidas de promoção à saúde podem melhorar a qualidade de vida destes 
trabalhadores e prevenir as doenças ocupacionais como LER e DORT. 
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