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RESUMO 

 

O sistema respiratório é importante para os seres humanos pois através da troca gasosa é 

fornecido oxigênio, substância vital para nossa sobrevivência. Algumas substâncias 

encontradas em produtos cosméticos possuem efeito tóxico, podendo comprometer sua 

função. Já o complexo ombro é uma articulação hipermóvel que contribui para a maioria dos 

movimentos de membro superior; profissionais que utilizam esse segmento repetitivamente 

estão suscetíveis a lesões e incapacidades funcionais. O presente estudo teve como objetivo 

avaliar a prevalência de sintomas respiratórios e lesões musculoesqueléticas em profissionais 

cabeleireiros da cidade de Maringá- PR, e correlacionar sua existência com o tempo de 

profissão e com a carga horária de trabalho semanal. Foram submetidos ao estudo 

profissionais entre 20 e 70 anos; os sintomas respiratórios foram avaliados através de uma 

entrevista e os questionários DASH e SPADI foram utilizados para avaliar a funcionalidade 

de membro superior. Com a metodologia utilizada, constatou-se que, dos 19 profissionais da 

área avaliados, 68,42% apresentaram alguma queixa respiratória, 31,5 % relataram dispneia, 

65,5% se queixaram de tosse, sendo que 37% sentem outros sintomas além dos respiratórios 

durante o alisamento, tendo como principais a ardência nos olhos e garganta e cefaleia. Já em 

relação a dor houve uma média apenas de 14,4% e a incapacidade foi observada em 13,2% no 

DASH e 10% no SPADI. Portanto conclui-se que é alta a prevalência de sintomas 

respiratórios, ao contrário dos achados dos questionários ortopédicos que não revelaram 

disfunção de punho, mão e ombro nos profissionais cabeleireiros. Contudo, sugere-se que 

novos estudos sejam feitos com um número maior de participantes, para que se obtenha a 

confirmação desses achados. 

 

Palavras-chave: saúde do trabalhador, sistema respiratório, ombro, DORT.  

 

 

 

 

 



PREVALENCE OF RESPIRATORY AND ORTHOPEDIC SYMPTOMS IN 

PROFESSIONAL HAIRDRESSERS FROM MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT 

 

The respiratory system is important for human beings because the oxygen is provided through 

gas exchange, a vital substance for our survival. Some substances found in cosmetic products 

have a toxic effect and may compromise their function. The shoulder complex is a 

hypermobile joint that contributes to the majority of upper limb movements; professionals 

who use this segment repeatedly are susceptible to lesions and functional disabilities. The 

present study aimed to evaluate the prevalence of respiratory symptoms and musculoskeletal 

injuries in hairdressing professionals from Maringá-PR and to correlate that existence with the 

profession time and the weekly working hours. Professionals between 20 and 70 years old 

were submitted to the study; respiratory symptoms were assessed through an interview and 

the DASH and SPADI questionnaires were used to evaluated upper limb functionality. With 

the methodology used, it was found that, of the 19 professionals in the area evaluated, 68.42% 

had some respiratory problem, 31.5% reported dyspnea, 65.5% complained of coughing, and 

37% felt other symptoms besides of the breathing during the straightening, which the main 

ones are burning eyes and throat and headache. In relation to pain there was an average of 

only 14.4% and the incapacity was observed of 13.2% in DASH and 10% in SPADI. 

Therefore, it is concluded that the prevalence of respiratory symptoms is high, contrary to the 

results of orthopedic questionnaires that did not reveal fist, hand and shoulder dysfunction in 

hairdressing professionals. However, it is suggested that additional studies with a larger 

number of participants in order to obtain confirmation of these results. 

 

Keywords: worker health, respiratory system, shoulder, Osteomuscular Work-Related 

Disease (OWRD)



 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Os profissionais cabeleireiros são expostos, em seu local de trabalho, diariamente e 

por períodos prolongados a agentes químicos, físicos e riscos ergonômicos devido a 

movimentos realizados no trabalho e a postura adotada durante o mesmo (HASSAM e 

BAYOMY, 2015). Dependendo das atividades realizadas ocorrem exposições a diferentes 

produtos, e, sendo o sistema respiratório uma porta de entrada em relação a substâncias 

tóxicas e nocivas, efeitos adversos podem ser gerados e, consequentemente doenças 

ocupacionais (LORENZINI, 2012). 

Além de muitos postos de trabalho darem origem a lesões osteomusculares, 

principalmente em membros superiores e cintura escapular, provocando estresses musculares, 

dores e fadiga, tais sintomas que muitas vezes podem ser evitados com providências simples e 

quando não tratados com a devida importância trazem problemas econômicos e a saúde do 

trabalhador (VALENTE, MEJIA E AZEVEDO, 2011). 

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo dentro do mercado de produtos cosméticos 

que, por sua vez, vem evoluindo intensamente e ocupa o segundo lugar em produtos capilares. 

Uma das técnicas mais procuradas pelas mulheres atualmente é a “Escova Progressiva” que 

utiliza produtos alisantes de cabelo compostos de formaldeído que é uma substância capaz de 

alisar e reduzir o volume do cabelo. Segundo o órgão regulador Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Brasil-ANVISA é permitido a utilização de 0,2% de concentração de 

formaldeído nos produtos alisadores (PEXE et al., 2019).  

Sendo assim, concentrações de formaldeído nos produtos cosméticos acima do 

permitido pela lei em ambiente ocupacional trazem preocupantes riscos aos profissionais e 

aos clientes que estão expostos. Este produto químico possui efeito tóxico ao corpo 

principalmente ao sistema respiratório, tendo a capacidade de diminuir a função pulmonar 

mesmo que as concentrações do produto sejam baixas, gerando problemas respiratórios nas 

vias aéreas superiores e inferiores, agravando doenças pulmonares pré-existentes e até mesmo 

ocasionando a asma. Foi descoberto ainda que muitos produtos de alisamento que contém 

formaldeído, são descritos com nomes diferentes como formalina, metanal, formalito, formol 

ou metilenoglicol, que são formaldeídos dissolvidos em água (DAHLGREN e TALBOTT, 

2017).  

Além do formaldeído essa ocupação acompanha a exposição a um grande número de 

agentes químicos, sensibilizando e irritando as vias aéreas (HASSAN e BAYOMY, 2015), 

como os aerossóis em sprays, composto de minúsculas partículas usadas para fixar e modelar 
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o cabelo, e quando inaladas causam uma resposta obstrutiva nas vias aéreas, podendo 

provocar uma inflamação pulmonar, levando em consideração sua concentração e a duração 

da exposição, pois o sistema respiratório possui um mecanismo de defesa, composto por 

macrófagos e sua superfície mucociliar, que reage de acordo com seus agressores (GARCIA, 

2014). Portanto, a exposição prolongada a grandes quantidades desse agente acarreta uma 

ineficácia desse mecanismo de defesa não reagindo a agressão causada pelo mesmo 

(BELOTO e BERTOLINI, 2005). 

Outro produto utilizado com frequência em salões de beleza é a amônia, encontrada 

nos tonalizantes e descolorantes capilares, e é considerada um agente nocivo, podendo causar 

alterações como falta de ar, inflamações, broncoespasmo, edema pulmonar e obstrução das 

vias aéreas, sendo o persulfato de amônia apontado como um dos principais causadores de 

desordens pulmonares provocando rinite, sendo este um fator predisponente para 

desenvolvimento de asma ocupacional (GARCIA, 2014).  

Além dos sintomas respiratórios relatados pelos cabeleireiros, no estudo de PEXE et 

al. (2019), foram encontradas queixas relacionadas a ergonomia e dor em membros superiores 

e inferiores. Uma síndrome bastante comum identificada nesses profissionais é a DORT- 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, causada por movimentos repetitivos, 

longos períodos de trabalho, curto tempo para realização do serviço, exigência de qualidade, 

postura inadequada e ambiente desfavorável. Pacientes que possuem essa síndrome 

geralmente relatam: parestesia, sensação de peso, dor e fadiga, além de perda de força 

muscular. A evolução deste distúrbio pode levar a incapacidades funcionais, limitações nas 

atividades de vida diária e atividades ocupacionais e diminuição da qualidade de vida 

(RAMOS e FREITAS, 2014).  

A profissão em questão demanda esforços principalmente manuais, envolvendo 

fabricação de produtos, construção de penteados e realização de atividades e serviços de 

forma geral; essas atividades são possíveis de serem realizadas devido ao sistema 

musculoesquelético, sendo muito comum a ocorrência de distúrbios em suas estruturas nesses 

profissionais em decorrência  de movimentos repetitivos, principalmente de membros 

superiores, afetando diretamente sua condição de saúde (KOZAK et al., 2019). 

Esses movimentos repetitivos estão relacionados diretamente com os clientes, pois na 

maior parte do tempo os cabelereiros ficam com os braços elevados, chamado de arco 

doloroso do ombro, onde o mesmo apresenta abdução e flexão entre 70 e 120 graus de 

amplitude de movimento, que é um fator predisponente para dores intensas e distúrbios na 

articulação do ombro (RAMOS e FREITAS, 2014; KOZAK et al., 2019). Mesmo sendo um 
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trabalho comum entre as pessoas de todo o mundo, trabalhar em salões de beleza e ser 

cabeleireiro, em relação a saúde ocupacional, ainda é uma das atividades menos estudadas 

(HASSAN e BAYOMY, 2015). 

 Por esse motivo há necessidade de investigar como essas exposições ocupacionais 

estão influenciando na capacidade respiratória e como esses riscos ergonômicos afetam 

ortopedicamente esses profissionais. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA  

 

Os profissionais cabeleireiros são expostos diariamente em seu local de trabalho a 

agentes químicos, físicos e riscos ergonômicos.  A realização de movimentos repetitivos de 

ampla magnitude e a postura adotada durante trabalho, torna-os suscetíveis a doenças 

ocupacionais de âmbito ortopédico. A exposição e inalação de produtos químicos são nocivos 

para o organismo, mesmo que em baixas concentrações, favorecendo a instalação de 

distúrbios respiratórios.  

Por esse motivo, justifica-se a realização desse estudo que avaliou a prevalência de 

sintomas respiratórios e distúrbios musculoesqueléticos em profissionais cabeleireiros. 

 

2.2 OBJETIVOS 

  

GERAL: 

-Avaliar a prevalência de sintomas respiratórios e distúrbios musculoesqueléticos em 

profissionais cabeleireiros da cidade de Maringá- PR.   

ESPECÍFICOS: 

-Correlacionar a existência de lesões musculoesqueléticas e sintomas respiratórios com o 

tempo de profissão. 

-Correlacionar a existência de lesões musculoesqueléticas e sintomas respiratórios com a 

carga horária de trabalho semanal. 
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2.3 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo de natureza transversal foi realizado nos salões de beleza da cidade 

de Maringá -PR, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniCesumar, 

CAAE: 33545820.7.0000.5539. Foram incluídos no estudo profissionais cabeleireiros 

selecionados aleatoriamente, com idade entre 20 e 69 anos. Após o aceite pelo CEP, foram 

realizadas visitas aos salões, explicando a dinâmica do estudo, seu objetivo e as questões por 

ele abordadas; na sequência os cabeleireiros recrutados assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO 1). Para dar início ao estudo foram coletados dados pessoais, 

através de uma ficha de avaliação respiratória (ANEXO 2), que continha: idade, sexo, 

problemas de saúde, estilo de vida e hábitos como tabagismo e etilismo, e dados profissionais 

como: tempo de trabalho na área, carga horária de trabalho e utilização de equipamento de 

proteção individual (EPI) e perguntas simples e claras sobre a existência de sintomas 

respiratórios relacionados ao trabalho.  

Em seguida aplicou-se os questionários DASH (ANEXO 3) e SPADI (ANEXO 4). O 

DASH- Disabilities of the arm, shoulder, and hand, é um instrumento validado para avaliar 

disfunções em todo membro superior: braço, ombro e mão. Este questionário possui 30 itens 

que incluem dificuldade em executar tarefas com o membro superior, sintomas de dor, 

fraqueza, formigamento, rigidez e dor relacionado ao movimento, além de avaliar o impacto 

social, ocupacional, no sono e na autoimagem que disfunções nessa extremidade podem gerar 

no indivíduo. Para cada questão houve a possibilidade de cinco respostas que foram então 

calculadas gerando uma escala de 0 que significa sem incapacidade até 100 que significa 

grave incapacidade (NERYS e WILLIAMS, 2014).   

Já o questionário SPADI- Shoulder Pain and Disability Index, é utilizado para avaliar 

de forma específica a qualidade de vida, dor e incapacidade relacionadas as disfunções de 

ombro. É subdividido em dor (cinco itens) e funcionalidade (oito itens), cada item terá a 

atribuição numérica de 0 a 10, e a pontuação final foi transformada em porcentagem de 0 a 

100% onde quanto maior a pontuação pior é a disfunção no segmento ombro (MARTINS, 

2010).  

 Os dados coletados foram discutidos de forma descritiva e os mais relevantes 

apresentados por meio de gráficos e tabelas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Profissionais de salão de beleza possuem uma carga horária exaustiva, utilizando 

produtos químicos em seus procedimentos capilares repetidas vezes durante o dia, além de 

movimentos contínuos cortando e escovando o cabelo de seus clientes; todos esses 

procedimentos e movimentos tornam os cabeleireiros um público alvo de exposições a 

agentes lesivos no sistema respiratório e lesões ergonômicas por estresse físico, dores e 

fadiga. Baseado nisso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de sintomas 

respiratórios e distúrbios musculoesqueléticos em profissionais cabeleireiros da cidade de 

Maringá- PR 

Embora atualmente tenha se observado um aumento de profissionais do sexo masculino no 

ramo da beleza, no presente estudo a amostra foi composta por 94,7% de indivíduos do sexo 

feminino e somente 5,3% do sexo masculino (Tabela 1), um cenário que se assemelha a 

pesquisas anteriores (BELOTO e BERTOLINI, 2006; GARCIA, 2014; VALENTIM et al., 

2016). Quanto à idade, a média encontrada foi de 41,6 anos, estando a faixa etária dos 

trabalhadores entre 28 e 69 anos.   

Tabela1- Caracterização da amostra quanto ao sexo. 

   

SEXO                                    n        % 

FEMININO               18              94,70% 

MASCULINO                1             5,30% 

TOTAL               19           100% 

   

 

Em relação às características dos trabalhadores, a prática do tabagismo foi encontrada 

em 10,5% participantes, 21,1% relataram serem ex-tabagistas e 68,4 % nunca fumaram; esses 

dados corroboram com o estudo de GARCIA (2014), que relatou uma amostra de 15,1% 

fumantes, 19,2 ex-fumantes e 65,7 não fumantes. Dentre os 2 participantes tabagistas ativos, 

ambos apresentaram sintomas respiratórios, dos 4 ex-tabagistas somente 1 não relatou 

nenhuma queixa respiratória.  

Apesar de tanto os tabagistas quanto os que nunca fumaram terem relatos 

respiratórios, sabe-se que a longo prazo os tabagistas possuem chance de um pior quadro. 
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Quanto ao histórico de doenças prévias, 10 dos entrevistados relataram não ter nenhum 

antecedente e 9 possuíam algum antecedente, sendo 4 participantes com antecedentes 

sistêmicos, 5 respiratórios e 1 com ambos. Sobre os antecedentes respiratórios, 3 participantes 

com rinite/sinusite, 1 participante com histórico de pneumonia e 2 relataram gripes 

frequentes. 

Analisando as características do processo de trabalho, observou-se um tempo de 

exercício da profissão considerável, que variou entre 8 a 40 anos de trabalho, obtendo uma 

média de 18 anos de serviço. Foi verificado que todos os profissionais deste estudo 

apresentam tempo de profissão superior a 8 anos, comparando com os estudos de BELOTO 

E BERTOLINI (2006) E GARCIA (2014), os quais relataram que a maioria dos 

profissionais estão nesta profissão há mais de 8 anos. 

É de grande importância estar atento a jornada de trabalho desses profissionais, pois 

expressa a exposição ocupacional diária. Foi identificado que a média de carga de trabalho 

semanal é de 5 dias/semana, e que 100% da amostra tem mais de 8 horas/dia de jornada, que 

é semelhante ao estudo de GARCIA (2014) que relatou uma jornada superior a 8 horas/dia 

em 63,5% dos trabalhadores estudados. Outros dados da jornada de trabalho encontrados no 

presente estudo corroboram com os resultados desse autor: tanto o horário de encerramento 

do serviço quanto os intervalos são incertos, 73,5% possuem somente 1 intervalo (sendo 

42,1% com duração de 1h e 42,1% 30min de almoço), e que na grande maioria das vezes o 

intervalo é dependente da demanda, ou seja, enquanto houver cliente, haverá atendimento. 

Segundo o estudo de Dias et al., (2007) apud Valentim et al., (2016, p.3) essa carga 

horária excessiva é uma das causas da origem de LER/DORT em razão da contínua 

movimentação durante um grande intervalo de tempo; os sintomas podem também estar 

relacionados ao emocional, estresse, depressão e cansaço. Para Silva et al., (2009) apud 

Valentim et al., (2016, p.3) os fatores que colaboram para essa síndrome são: falta de 

pausas, jornada diária com carga horária superior a 8 horas/dia e necessidade de execução de 

tarefas durante esse tempo; informações que coincidem com os dados encontrados nesse 

estudo.  

A carga horária de trabalho é de extrema importância para estimar a exposição 

ocupacional pois esta reflete diretamente  na saúde do trabalhador; um tempo de trabalho 

maior que o permitido por lei, ou seja acima de 8 horas/dia, leva a uma exposição que 

consequentemente irá gerar maior o prejuízo a saúde (GARCIA, 2014; TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO-TST, 2019). 
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Em relação aos EPI’s, 100% dos cabeleireiros do estudo relataram utilizar máscara, 

luvas e avental, sendo que 73,5% utilizam o tempo todo e 26,5% apenas durante os 

procedimentos; percentuais semelhantes foram descritos por  BORGES (2016), que 

encontrou o uso de EPI’s por 90% dos profissionais entrevistados, porém ao acompanhá-los 

no seu dia a dia notou que a informação não era verídica. LORENZINE (2010) mostrou no 

seu estudo que a preocupação dos profissionais era apenas proteger as mãos, não contando 

com todos os EPI’s necessários de acordo com a legislação. Esse cenário se dava por um 

pré-conceito dos cabeleireiros quanto a apresentar uma aparência não agradável para os seus 

clientes.  

Sabe-se que a pandemia mundial da COVID-19 vivenciada na atualidade obrigou 

toda a população, e não só os profissionais cabeleireiros, a se conscientizarem e se 

protegerem com o uso de equipamentos específicos, principalmente as máscaras. O uso de 

máscaras relatado por todos os entrevistados nesse estudo pode ter sido influenciado pela 

prevenção adotada contra a infecção pelo vírus Sarscov-2; por esse motivo, outros estudos 

devem ser feitos após o término da pandemia para observar se haverá negligência a respeito 

dos EPI’s por parte dos profissionais cabeleireiros.  

 No que se refere ao tipo de ventilação encontrada nos ambientes de trabalho 

visitados, constatou-se que 63% trabalham em locais fechados com ar condicionado, 10% 

em locais fechados sem ar condicionado e 27% em ambientes com janelas e portas abertas. 

Ou seja, a maioria alegou estar com sistema de ventilação por ar condicionado, o que 

recorda o estudo de GARCIA (2014), que também encontrou prevalência de ambientes 

nesse sistema de ventilação.  

Em relação aos sintomas respiratórios, dos 19 cabeleireiros entrevistados, 13 deles 

relataram algum sintoma (Figura 1). Destes, 11 possuem tempo de serviço superior a 10 anos, 

sendo possível sugerir que haja relação de tais sintomas ao tempo de exposição aos produtos. 

Quanto ao relato de dispneia, 31,5% confirmaram apresentá-la em grandes esforços e 65,5% 

se queixaram de tosse, sendo que 37% sentem outros sintomas além dos respiratórios durante 

o alisamento de progressiva, tendo como principais ardência nos olhos e garganta e cefaleia 

(Figura 2), o que corrobora com dados declarados pela ANVISA, como riscos à utilização do 

formol. BELOTO E BERTOLINI (2006) constataram que, dos 100 profissionais do seu 

estudo, 61% relataram sintomas de desconforto respiratório ao utilizar produtos químicos em 

procedimentos capilares.  
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31,58%

68,42%

PRESENÇA DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

NÃO APRESENTARAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

APRESENTARAM ALGUM SINTOMA RESPIRATÓRIO

 

Figura 1- Presença de sintomas respiratórios entre os cabeleireiros entrevistados. 

31,50%

68,50%

PRESENÇA DE DISPNÉIA

DISPNÉIA A GRANDES ESFORÇOS NÃO APRESENTA DISPNÉIA

 

Figura 2- Presença do sintoma dispneia entre os profissionais entrevistados. 

 

  De acordo com PAGLIOTO et al., (2017) considera-se dor para complexo ombro 

quando a pontuação no questionário SPADI for igual ou superior a 30. No presente estudo 

somente 3 dos 21 participantes obtiveram pontuação superior a 30, ou seja, não houve 

prevalência de dor no ombro entre os participantes, o que contraria os achados de AWETO et 

al., (2015) que, em seu trabalho sobre prevalência de distúrbios musculoesqueléticos 
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relacionados ao trabalho em cabeleireiros, descobriu que as 3 partes do corpo mais propensas 

a DORT são a coluna lombar com 76,3% da amostra, ombro com 60,2%  e pescoço com  

46,3%. MUSSI e GOUVEIA (2008) descreveram semelhantemente que os locais do corpo 

mais acometidos foram ombro com 49%, pescoço com 47% e costas com 39%. Ele constatou 

ainda a presença de DORT em 71% da amostra, relatando que a síndrome está relacionada a 

postura desconfortável e aspectos psicossociais. A média dos itens incapacidade e dor são 

respectivamente 10% e 14,4% apresentados na Tabela 2.    

Tabela 2 – Demonstração da média dos valores obtidos no questionário SPADI, quanto a dor 

e  incapacidade apresentados pela amostra. 

DOMÍNIO PERCENTUAL 

INCAPACIDADE                10% 

DOR                 14,40% 

 

De acordo com HUDAK, AMADIO e BOMBARDIER (1996), no questionário 

DASH a pontuação é considerada como: excelente quando for inferior a 20 pontos, bom 

entre 20 a 39 pontos, regular de 40 a 60 pontos e ruim superior a 60 pontos. Dos 21 

participantes, 85,7% apresentaram pontuação excelente no quesito incapacidade, 9,5% 

participantes foram enquadrados no nível bom e 4,8% dos participantes no nível ruim. No 

domínio trabalho 9,5% profissionais foram encaixados em regular, 9,5% em bom, 4,8% 

ruim e 76,2% excelentes. Sobre a prática de algum instrumento ou esporte apenas 5 

responderam, sendo 4 considerados excelentes e 1 bom.  

Observou-se que, com os resultados deste questionário não se pode afirmar que há 

prevalência de disfunção de mão, punho e ombro em cabeleireiros, porém BRADSHAW et al. 

(2011), que estudaram a mesma população através de autorrelato, constataram problemas de 

saúde relacionados a dor no ombro, pulso/mão. As médias das pontuações deste questionário 

foram demonstradas na Tabela 3.  

Tabela 3- Demonstração das médias dos valores encontrados no questionário DASH, quanto 

a incapacidade em relação ao trabalho profissional e atividades recreativas como a prática 

esportiva. 

DOMÍNIOS           % 
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INCAPACIDADE 13,20% 

TRABALHO  14,70% 

ESPORTE 9,30% 

 

Apesar dos achados desses questionários não encontrarem prevalência de disfunções 

de membro superior em cabeleireiras, alguns relatos feitos pelos participantes evidenciaram 

muitas queixas de dor nas pernas, pés e coluna, geralmente relacionados com a postura e 

tempo em pé, o que corrobora com os achados de BRADSHAW et al., (2011) que 

observaram nos relatos do seu estudo dor nas costas superior e inferior, pernas e pés. Ainda 

sobre a dor nas costas mais estudos se depararam com esse achado, sendo eles o de MUSSI 

e GOUVEIA (2008) e AWETO et al., (2015).    

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com os dados obtidos, pode-se concluir que existe uma considerável prevalência de 

distúrbios respiratórios nos profissionais cabeleireiros pelos relatos de sintomatologia, como 

dispneia e antecedentes respiratórios. No entanto, os questionários de avaliação ortopédica 

aplicados não revelaram disfunções osteomusculares em membros superiores nessa amostra, 

apesar de muitos profissionais relatarem dores em outras partes do corpo, como membros 

inferiores e coluna. Tais dados indicam que outros estudos devem ser realizados de forma 

mais abrangente em relação as queixas desses profissionais para maiores elucidações.  

Acredita-se que, em decorrência da situação de isolamento social que estamos 

vivendo, o fato de os questionários terem sido realizados de modo não presencial, e o baixo 

número de participantes alcançados tenha limitado os resultados dessa pesquisa. O número 

reduzido de participantes justifica-se pela obrigatoriedade de fechamento dos 

estabelecimentos comerciais ou horário reduzido de sua abertura, de acordo com os decretos 

em vigor no período da coleta de dados. 

 Portanto, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas no período pós-pandemia 

utilizando o teste da espirometria e um número maior de participantes, para que se tenha 

dados mais objetivos sobre os distúrbios respiratórios nessa população.   
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

ANEXO 1- TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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ANEXO 2- Ficha de avaliação respiratória 
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ANEXO 3 QUESTIONÁRIO DASH- versão em português. 
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Fonte: ORFALE, A.G et al. DASH Brasil. 2003 
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ANEXO- QUESTIONÁRIO SPADI- versão em português. 

 

 

Fonte: MARTINS, J, et al. 2010. 

 


