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INTRODUÇÃO

Dor musculoesquelética (DME) é a queixa mais comum em tatuadores, com prevalência de 50% a 75%. O 

Sedentarismo, variabilidade de posturas, além da exposição prolongada são os principais fatores de risco para essa 

condição. Apesar da alta prevalência, há uma escassez de investigações para melhor identificação dos subgrupos de 

DME assim como os fatores psicossociais predominantes.

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi identificar as principais características da DME e fatores psicossociais tatuadores com 

DME.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional seguindo as recomendações STROBE. Trata-se de uma amostra por 

conveniência, composta por tatuadores profissionais, de ambos os sexos com idade entre 18 e 50 anos. Os critérios de 

inclusão foram: Relatar DME no momento da avaliação, ser capaz de responder à avaliação e possuir ao menos um ano 

de experiência profissional. O critério de exclusão foi: recusar-se a responder ou não participar da pesquisa 

integralmente. Todos concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido, que anteriormente foi submetido 

ao comitê de ética e pesquisa pelo número CAAE 77301417.2.0000.5291.

Os dados foram coletados através do questionário sociodemográfico, Questionário Nórdico de Sintomas 



Musculoesqueléticos e inventário auto aplicado sobre fatores psicossociais (escala Likert).

A DME Localizada (DME-L) foi definida como presença de até duas regiões álgicas no mesmo seguimento corporal, a 

DME Difusa (DME-D) presença de três ou mais regiões álgicas no mesmo seguimento e a DME Espalhada (DME-E) 

presença de ao menos uma região álgica em cada seguimento corporal.

Os dados foram analisados no SPSS e apresentados em proporções, média e desvio padrão. A distribuição dos dados 

foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação entre os grupos foi realizada pelo ANOVA e posteriormente o 

Teste U de Wann-Whitney,. Foi considerado o valor de significância estatística menor que 5% (p < 0,05).

RESULTADOS

Participaram do estudo 52 tatuadores, 35 com DME Localizada (DME-L) e 17 com DME Espalhada (DME-E). DME-L 

apresentaram 3,0 (1,5) locais dolorosos e as regiões cervical e lombar foram mais predominantes. DME-E 5,4 (1,2) 

locais dolorosos e as regiões cervical, punho/mão e lombar foram mais predominantes bem como menor prevalência de 

escolaridade superior do nível superior, e maior nível de ansiedade. Fatores psicossociais são mais presentes em 

tatuadores com DME-E.

CONCLUSÃO

A DME Localizada é mais frequente nos tatuadores, porém a prevalência DME Espalhada foi elevada. O nível de 

satisfação é o principal aspecto psicossocial que difere os grupos de DME.


