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Disciplina: Ergonomia               Professora: Caroline de Oliveira Martins 

      

Tema 2: Doenças ocupacionais e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho 

 

 Segundo a OIT (2013), acidentes e doenças relacionados ao trabalho causam a morte 

de 2,34 milhões de indivíduos anualmente (figura 1), além da perda anual de 4% do 

produto interno bruto mundial (aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em 2012). As 

doenças ocupacionais/profissionais são: 
 

[...] doenças contraídas em resultado de uma exposição a fatores de 

risco subjacentes a uma atividade profissional. O reconhecimento 

da origem profissional de uma doença, ao nível individual, exige 

que se estabeleça uma relação causal entre a doença e a exposição 

do trabalhador a determinados agentes perigosos no local de 

trabalho. Esta relação é normalmente determinada com base em 

dados clínicos e patológicos, aliados ao historial ocupacional 

(anamnese) e à análise das funções profissionais, à identificação e 

avaliação dos riscos profissionais, e também à verificação da 

exposição. Quando uma doença é clinicamente diagnosticada e se 

estabelece uma relação causal, a doença é então reconhecida como 

profissional. (p. 4) 
 

 

Figura 1. Dados mundiais sobre doenças e acidentes ocupacionais mortais 

 
Fonte: OIT (2013, p. 4). 

 

 Questionamentos a serem feitos para ajudar a estabelecer o nexo causal entre trabalho e 

doença (BRASIL/OPAS
1
, 2013, p. 31): 

 
• natureza da exposição: o agente patogênico pode ser identificado 

pela história ocupacional e/ou pelas informações colhidas no local 

de trabalho e/ou de pessoas familiarizadas com o ambiente ou local 

de trabalho do trabalhador? 

• especificidade da relação causal e a força da associação causal: o 

agente patogênico ou o fator de risco pode estar contribuindo 

significativamente entre os fatores causais da doença? 
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• tipo de relação causal com o trabalho: de acordo com a 

Classificação de Schilling, o trabalho é considerado causa 

necessária (Tipo I)? Fator de risco contributivo de doença de 

etiologia multicausal (Tipo II)? Fator desencadeante ou agravante 

de doença preexistente (Tipo III)? No caso de doenças relacionadas 

ao trabalho, do tipo II, as outras causas, não-ocupacionais, foram 

devidamente analisadas e hierarquicamente consideradas em 

relação às causas de natureza ocupacional? 

• grau ou intensidade da exposição: é compatível com a produção 

da doença? 

• tempo de exposição: é suficiente para produzir a doença? 

• tempo de latência: é suficiente para que a doença se instale e 

manifeste? 

• registros anteriores: existem registros quanto ao estado anterior 

de saúde do trabalhador? Em caso positivo, esses contribuem para 

o estabelecimento da relação causal entre o estado atual e o 

trabalho? 

• evidências epidemiológicas: existem evidências epidemiológicas 

que reforçam a hipótese de relação causal entre a doença e o 

trabalho presente ou pregresso do segurado? 

 

 A classificação a seguir (figura 2) auxilia a compreensão da doença ocupacional 

(BRASIL
1
, 2013): 

 

Figura 2. Classificação de Schilling 

 
 

 Brasil
2
 (2013):  

O Ministério da Saúde mantém uma rede de 150 Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) que prestam 

assistência aos trabalhadores que adoecem ou se acidentam, 

promovem, protegem e recuperam os trabalhadores, além de 

investigar as condições de segurança dos ambientes de trabalho. 
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 Cerest (BVS, 2013):  

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

é um local de atendimento especializado em Saúde do Trabalhador. 

Além de atender diretamente o trabalhador, serve como uma fonte 

geradora de conhecimento, ou seja, tem condição de indicar se as 

doenças ou os sintomas das pessoas atendidas estão relacionados 

com as atividades que elas exercem, na região onde se encontram. 

Esses dados podem ser de extrema valia para as negociações feitas 

pelos sindicatos e também para a formulação de políticas públicas. 

O que é: 

• Unidade regional especializada no atendimento à saúde do 

trabalhador; 

• Tem como modelo a Atenção Básica de Saúde; 

• É vinculado à Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (Renast). 

O que faz: 

• Presta assistência especializada aos trabalhadores acometidos por 

doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho; 

• Realiza promoção, proteção, recuperação da saúde dos 

trabalhadores; 

• Investiga as condições do ambiente de trabalho utilizando dados 

epidemiológicos em conjunto com a Vigilância Sanitária. 

Quem é atendido: 

• Trabalhador encaminhado pela Rede Básica de Saúde; 

• Trabalhador formal dos setores privados e públicos; 

• Trabalhador autônomo; 

• Trabalhador informal; 

• Trabalhador desempregado acometido de doença relacionada ao 

trabalho realizado. 

Como é o atendimento: 

Uma equipe de profissionais qualificados faz um diagnóstico do 

estado de saúde do usuário. Se for constatada a relação da doença 

com o trabalho, ele é atendido no ambulatório de saúde do 

trabalhador, caso contrário, é encaminhado a outros serviços da 

Rede SUS. 

Que documentos levar: 

• Carteira de identidade; 

• Carteira profissional; 

• Exames; 

• Laudos; 

• Atestados médicos relacionados com a doença ou acidente de 

trabalho. 

O que o Cerest não faz: 

• Atendimento de emergência; 

• Exames admissionais e demissionais; 

• Exames periódicos; 

• Exame de mudança de função. 
 

 A Comunicação de Acidente de Trabalho/CAT (BRASIL
3
, 2013) foi 

[...] prevista inicialmente na Lei nº 5.316/67, com todas as 

alterações ocorridas posteriormente até a Lei nº 9.032/95, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. 

A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente do 

trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela 

empresa ao INSS, sob pena de multa em caso de omissão. 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html
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Cabe ressaltar a importância da comunicação, principalmente o 

completo e exato preenchimento do formulário, tendo em vista as 

informações nele contidas, não apenas do ponto de vista 

previdenciário, estatístico e epidemiológico, mas também 

trabalhista e social. 

 

 Na CAT deve ser registrado pelo médico que prestou atendimento ao trabalhador o 

diagnóstico do problema salutar (figura 3), incluindo código na Classificação 

Internacional de Doenças/CID (ex.: G56.0 - Síndrome do túnel do carpo): 

 

Figura 3. Informações prestadas pelo médico na CAT 

 
 

 Dentre as doenças ocupacionais, as pneumoconioses constituem-se no cenário mundial 

como fenômeno generalizado e as perturbações mentais e musculoesqueléticas são 

relativamente novas e cada vez mais comuns (OIT, 2013); 

 

 Na Paraíba, o estudo de Almeida com dados de 2002 até 2008 evidenciou que houve 

baixa frequência de hospitalizações por pneumoconioses possivelmente devido à 

subnotificação, problemas no diagnóstico e dificuldade de acesso do trabalhador aos 

serviços de saúde especializados (BRASIL
4
, 2013); 

 

 No tocante às perturbações musculoesqueléticas (BRASIL
5
, 2013, p. 7), 

A dor relacionada ao trabalho é descrita desde a Antiguidade 

(DEMBE, 1996), mas o registro clássico sobre a descrição de 

vários ofícios e danos à saúde a eles relacionados está contido na 

obra de Ramazzini (1985). São citadas as afecções dolorosas 

decorrentes dos movimentos contínuos da mão realizados pelos 

escribas e notários, cuja função era registrar manualmente os 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pneumoconiose&show_tree_number=T
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pensamentos e os desejos de príncipes e senhores, com atenção 

para não errar.  

Com a Revolução Industrial, tais quadros clínicos configuraram-se 

claramente como decorrência de um desequilíbrio entre as 

exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades 

funcionais individuais, tornando-se mais numerosos. A partir da 

segunda metade do século XX, adquiriram expressão em número e 

relevância social, com a racionalização e a inovação técnica na 

indústria, atingindo, inicialmente, de forma particular, perfuradores 

de cartão. 

 

 De acordo com Santos (2011), a sigla LER (Lesões por Esforços Repetitivos) é uma 

tradução de Repetitive Strain Injuries (RSI), enquanto DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), que tem sido encontrado mais 

recentemente na literatura internacional (Work-related Musculoskeletal Disorders – 

WMSD), é um termo genérico dado a um conjunto de afecções heterogêneas, 

acometendo músculos, tendões, sinóvias, articulações, vasos e nervos, que pode surgir 

em trabalhadores expostos a determinadas condições ocupacionais; 

A alta prevalência de LER/Dort tem sido explicada por 

transformações do trabalho e das empresas cuja organização tem se 

caracterizado pelo estabelecimento de metas e produtividade, 

considerando suas necessidades, particularmente de qualidade dos 

produtos e serviços e aumento da competitividade de mercado, sem 

levar em conta os trabalhadores e seus limites físicos e 

psicossociais.  

[...] Os casos de LER/Dort, no Brasil, foram primeiramente 

descritos como tenossinovites ocupacionais. Foram apresentados, 

no XII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (1973), casos de tenossinovites ocupacionais em 

lavadeiras, limpadoras e engomadeiras, recomendando-se que 

fossem observadas pausas de trabalho daqueles que operavam 

intensamente com as mãos. (BRASIL
5
, 2013, p. 7) 

 

 Segundo o Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde 

(BRASIL/OPAS
2
, 2013, p. 425): 

A norma técnica do INSS sobre DORT (Ordem de Serviço/INSS 

n.º 606/1998) conceitua as lesões por esforços repetitivos como 

uma síndrome clínica caracterizada por dor crônica, acompanhada 

ou não de alterações objetivas, que se manifesta principalmente no 

pescoço, cintura escapular e/ou membros superiores em 

decorrência do trabalho, podendo afetar tendões, músculos e 

nervos periféricos. O diagnóstico anatômico preciso desses eventos 

é difícil, particularmente em casos subagudos e crônicos, e o nexo 

com o trabalho tem sido objeto de questionamento, apesar das 

evidências epidemiológicas e ergonômicas. 

Os sinais e sintomas de LER/DORT são múltiplos e diversificados, 

destacando-se: 

• dor espontânea ou à movimentação passiva, ativa ou contra-

resistência; 

• alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, dormência, 

formigamento, sensação de diminuição, perda ou aumento de 

sensibilidade, agulhadas, choques; 
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• dificuldades para o uso dos membros, particularmente das mãos, 

e, mais raramente, sinais flogísticos e áreas de hipotrofia ou atrofia. 

 

 Para Santos (2011), o principal sintoma dos DORT é a dor, que geralmente inicia após 

períodos de sobrecarga no trabalho, apresentando-se menor no início do quadro, 

surgindo no fim do expediente e aliviando com o sono (repouso noturno). Nos casos 

graves, a dor torna-se contínua. Parestesia, sensação de inchaço, edema, tônus muscular 

aumentado, contratura muscular, cefaléia, instabilidade emocional, depressão e insônia 

também podem ser vivenciados pelo trabalhador. Quanto às causas, interagem entre si 

e no trabalhador os fatores de risco biomecânicos, organizacionais e psicossociais, 

gerando desequilíbrio orgânico e social;  

Nascimento (2000) classifica os fatores causais múltiplos 

associados aos DORT, que levam ao estresse osteomuscular e 

emocional, em dois grupos. 

O primeiro se refere a fatores predisponentes como alterações 

anatômicas (estreitamento das polias de movimento, maior 

angulação articular, frouxidão ligamentar ou capsular, 

encurtamento ósseo, hipertrofia muscular, entre outros), gravidez 

(alterações hormonais), mudanças estruturais no corpo próprios da 

senilidade, diabetes, hipotireodismo, fraturas, constituição física e 

psíquica. Onde todos esses fatores favorecem o surgimento de 

lesões relacionadas à atividade profissional.  

Os fatores desencadeantes comporiam a segunda causa dos 

DORTs, sendo os mais comuns à presença de riscos biomecânicos 

(forças excessivas a realizar tarefas repetitivas, posturas 

inadequadas e compressão mecânicas de estruturas delicadas), 

organizacionais do trabalho (mobiliário, pressão de produção, 

urgência em executar as tarefas, condições precárias de materiais) e 

os aspectos psicossociais, que são as percepções que o trabalhador 

tem dos fatores organizacionais como, repercussões relativas à 

carreira, a carga e ao ritmo do trabalho e as relações interpessoais 

do trabalho. (p. 23) 

 

 A seguir encontram-se exemplos de esforços físicos que podem ser prejudiciais à saúde 

em algumas tarefas ocupacionais (figura 4), bem como os principais fatores que 

contribuem para os DORT (quadro 1), suas possíveis consequências, exemplos e 

soluções (WHO, 2014);   

 

Figura 4. Esforços físicos que podem ser prejudiciais ao trabalhador 

 

 
Fonte: adaptado de WHO (2004, p. 6). 

. 

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=flog%EDstico
http://aulete.uol.com.br/parestesia
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Quadro 1. Principais fatores que contribuem para os DORT 

Fator Possível resultado ou consequência Exemplo 
Solução ou exemplo de prática 

adequada 

Efetuação de muita força Sobrecarga excessiva dos tecidos 
Levantar, carregar, empurrar e puxar 

objetos pesados 

Evitar manipulação de objetos 

pesados 

Manipulação de cargas durante 

longos períodos 

Doenças degenerativas, 

especialmente na região lombar 
Deslocar objetos com as mãos 

Reduzir massa de objetos ou o 

número de manipulações diárias 

Manipulação de objetos 

frequentemente repetida 

Fadiga e sobrecarga das estruturas 

musculares 

Trabalhar com montagem, digitação 

por longos períodos, operações de 

check-out (ex.: caixa de supermercado) 

Reduzir frequência de repetição 

Trabalho com postura corporal 

desfavorável 

Sobrecarga de elementos ósseos e 

musculares 

Trabalhar com tronco muito curvado 

ou torcido, trabalhar com mãos e 

braços acima dos ombros 

Trabalhar com tronco reto e braços 

próximos do corpo 

Carga estática muscular 
Atividade muscular duradoura e 

possível sobrecarga 

Trabalhar com braços acima da 

cabeça ou em espaço confinado 

Alternar ativação e relaxamento de 

músculos 

Inatividade muscular 
Perda da capacidade funcional de 

músculos, tendões e ossos 

Sentar por longos períodos com 

pouca demanda muscular 

Periodicamente ficar de pé, alongar 

musculatura, fazer ginástica laboral e 

atividades esportivas 

Manipulações repetitivas 
Queixas inespecíficas das 

extremidades superiores (DORT) 

Ativação repetida dos mesmos 

músculos sem relaxamento  

Interrupção frequente da atividade e 

realização de pausas alternando 

tarefas 

Aplicação de vibração 

Disfunção dos nervos, redução do 

fluxo sanguíneo, transtornos 

degenerativos 

Usar ferramentas manuais que 

vibram, sentar em veículos que 

vibram 

Usar ferramentas e assentos que 

atenuem vibração 

Fatores ambientais físicos 
Interação com carga mecânica e 

agravamento dos riscos 

Usar ferramentas manuais em baixas 

temperaturas 

Usar luvas e ferramentas aquecidas 

quando estiver em baixas 

temperaturas 

Fatores psicossociais 
Aumento do esforço físico e 

absenteísmo 

Extrema pressão temporal, pouco 

controle sobre decisões, baixo 

suporte social  

Rotatividade nas tarefas, 

enriquecimento do trabalho, redução 

dos fatores sociais negativos 
 

Fonte: adaptado de WHO (2004). 
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 Sobre diferenças entre gêneros e DORT, Santos (2013, p. 22) ressalta que: 

Apesar de atingir homens e mulheres, o gênero feminino é o mais 

acometido pelo fato de que as mulheres, além de exercerem suas 

profissões fora de casa, realizam também as atividades do lar. 

Outro fator que pode ser ressaltado é dos equipamentos, em sua 

grande maioria, serem projetados a partir de padrões masculinos, 

ocasionando má adaptação das mulheres e possibilitando maior 

fadiga de suas fibras musculares. 

 

 Publicação do Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana de Saúde 

(BRASIL/OPAS
2
, 2013) traz, dentre diversas doenças ocupacionais, informações 

detalhadas (definição, epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico, tratamento e outras 

condutas, prevenção e bibliografia) sobre doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho, como dorsalgia (envolvendo cervicalgia, 

ciática, lumbago com ciática): 

A cervicalgia não devida a transtorno do disco intervertebral 

cervical ou síndrome tensional do pescoço ou síndrome dolorosa 

miofascial, acometendo os músculos da cintura escapular e 

cervicais, caracteriza-se pela presença de dor espontânea ou à 

palpação e/ou edema em região cervical, sem história de 

comprometimento de discos cervicais. 

Ciática (M54.3) e lumbago com ciática (M54.4) caracterizam-se 

por dor na região lombar, que pode se irradiar para o(s) membro(s) 

inferior(es) e evoluir para um quadro persistente de dor isolada em 

membros inferiores. 

[...] As dorsalgias estão entre as queixas mais freqüentes da 

população geral, segundo inquéritos de prevalência realizados em 

diversos países do mundo. Dentre elas destaca-se a lombalgia ou 

dor lombar, tanto em jovens como em idosos. Ocupa lugar de 

destaque entre as causas de concessão de auxílio-doença 

previdenciário e de aposentadoria por invalidez. Inquéritos 

recentes, realizados em trabalhadores nos Estados Unidos, 

mostraram uma prevalência de 17,6%, atingindo mais de 22 

milhões de indivíduos. 

A dorsalgia pode ser sintoma de inúmeras doenças. Episódios 

agudos de lombalgia costumam ocorrer em pacientes em torno de 

25 anos e, em 90% dos casos, a sintomatologia desaparece em 30 

dias, com ou sem tratamento medicamentoso, fisioterápico, com ou 

sem repouso. O risco de recorrência é de cerca de 60% no mesmo 

ano ou, no máximo, em dois anos. São fatores que contribuem para 

a recidiva: idade, postura ergonômica inadequada e fadiga no 

trabalho. 

A lombalgia crônica, dor persistente durante três meses ou mais, 

corresponde a 10% dos pacientes acometidos por lombalgia aguda 

ou recidivante. A média de idade desses pacientes é de 45 a 50 

anos. Os seguintes fatores têm sido associados à cronicidade da 

lombalgia: trabalho pesado, levantamento peso, trabalho sentado, 

falta de exercícios e problemas psicológicos. A prevalência de 

lombalgia crônica em trabalhadores da construção civil nos 

Estados Unidos é de 22,6%. Estudos realizados no Brasil, em 

trabalhadores da saúde, mostram cifras próximas a essas. 

Os casos descritos como ocupacionais são associados a atividades 

que envolvem contratura estática ou imobilização, por tempo 
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prolongado, de segmentos corporais, como cabeça, pescoço ou 

ombros, tensão crônica, esforços excessivos, elevação e abdução 

dos braços acima da altura dos ombros, empregando força, e 

vibrações do corpo inteiro. 

[...] O quadro clínico é caracterizado por dor na região cervical 

posterior, que piora com movimentos e tensão, podendo irradiar 

para o braço (dor referida). Pode associar-se a queixas de fraqueza, 

fadiga muscular, tontura e parestesias que não acometem território 

especifico, além de aumento do tônus ou contratura muscular com 

pontos de dor miofascial ou bandas dolorosas em musculatura 

cervical, da base do crânio e dos ombros. 

[...] A abordagem medicamentosa pode incluir: 

• repouso no leito, nos casos agudos com posição supina, pernas 

levantadas de 7 a 10 dias; 

• analgésicos (particularmente se está contra-indicado o uso de 

AINE); 

• antiinflamatórios; 

• relaxantes musculares e antidepressivos tricíclicos 

(particularmente em caso de dor crônica); 

• fisioterapia passiva: calor superficial ou profundo (ultra-som), 

resfriamento, massagem relaxante, mobilização segmentar da 

coluna e estimulação nervosa transcutânea; 

• fisioterapia ativa, com exercícios e reeducação postural; 

• medidas de educação e orientação dos pacientes (ginástica, 

técnicas de relaxamento e mudanças de estilo de vida); 

• a cirurgia pode ser indicada em uma proporção mínima de 

pacientes. 

[...] Suspeita ou confirmada a relação da doença com o trabalho, 

deve-se: 

• informar ao trabalhador; 

• examinar os expostos, visando a identificar outros casos; 

• notificar o caso aos sistemas de informação em saúde 

(epidemiológica, sanitária e/ou de saúde do trabalhador), por meio 

dos instrumentos próprios, à DRT/MTE e ao sindicato da 

categoria; 

• providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador seja segurado 

pelo SAT da Previdência Social, conforme descrito no capítulo 5; 

• orientar o empregador para que adote os recursos técnicos e 

gerenciais adequados para eliminação ou controle dos fatores de 

risco; 

• articular entre os setores de assistência e vigilância e aqueles que 

irão realizar a reabilitação, física, profissional e psicossocial. É 

importante o acompanhamento do retorno do trabalhador ao 

trabalho, na mesma atividade, com modificações ou restrições, ou 

para outra atividade de modo a garantir que não haja progressão ou 

agravamento do quadro. (p. 452-454) 
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