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Introdução: o corpo de bombeiro militar tem como missão básica a preservação da vida, do meio ambiente e do 
patrimônio. Atua no combate ao incêndio, salvamento e busca (alturas, terrestre e mergulho), salvamento aquático e 
atendimento pré-hospitalar em ambiente extra-hospitalar. Trabalham em situações que exigem rápidas decisões e estão 
vulneráveis a grande estresse por está constantemente lidando com a vida e a morte. Desta forma pode-se observar 
que na atividade laboral dos bombeiros militares há uma sobre carga mental de trabalho. Carga mental é o resultado 
da interação entre as exigências da tarefa e a capacidade de realização humana. Outro aspecto relevante sobre os 
bombeiros militares é a grande ocorrência de sintomas osteomusculares, que é um dos problemas mais grave no campo 
da saúde do trabalhador. Objetivo: Analisar a carga mental de trabalho dos bombeiros militares de Pernambuco bem 
como os desconfortos osteomusculares com o objetivo correlacionar a carga mental de trabalho e os sintomas osteo-
musculares nesses profissionais. Método: Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, os participantes 
responderam o questionário NASA-TLX, para analise da carga mental e o CORLLET para avaliar dor/desconfortos 
musculoesqueléticos, participaram 31 Bombeiros Militares do Grupamento de busca e salvamento, na cidade de Abreu 
e Lima- PE, aprovado pelo comitê de ética ( CAAE 55408516.0.0000.5193). Os dados coletados a partir dos instru-
mentos avaliativos foram analisados estatisticamente no programa BioEstat 5.0. Para a análise descritiva utilizou-se 
percentagens, média e desvios padrões. O índice de correlação de Pearson foi utilizado para analisar a correlação entre 
os escores do diagrama de Corllet e do NASA-TLX. Como nível de significância estatística, foi considerado um p<0,05. 
Resultados: Na avaliação da dor/desconforto 100% dos sujeitos apresentaram algum tipo de dor/desconforto os-
teomuscular onde 71% dos sujeitos apresentaram dor/desconforto grave, os seguimentos mais acometidos são: costas 
inferiores, joelhos, cervical, costas médias, ombros e pernas. Na carga mental de trabalhado as escores mais elevadas 
foram: nível de esforço, nível de frustação e exigência mental. A média de escores da carga global foi de 7,71 ± 1,44. 
Verificou-se uma correlação significativa entre o número de segmentos com dor/desconforto e hemicorpo esquerdo e 
demanda exigência mental (p= 0,018; r=0,42) e o número de seguimentos com dor/desconforto no tronco e nível de es-
forço ( p=0,006; r=0,48). Conclusão: A carga mental de trabalho causa repercussões no sistema musculoesquelético 
dos bombeiros militares, contribuindo para desenvolvimento de dor/desconforto nesses profissionais. 
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