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RESUMO 
 

O aumento da prevalência das Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) tem sido explicada por mudanças no trabalho que 

tem se caracterizado pelo estabelecimento de metas e produtividade. Tal fato não leva em 

conta as características psicofisiológicas dos trabalhadores, que adoecem em consequência 

das atividades profissionais que exercem e, ainda, das condições adversas em que seu trabalho 

foi realizado. Esse estudo teve como objetivo analisar as LER/DORT notificadas no estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil, de 2010 a 2014 em relação ao perfil da população, aspectos 

epidemiológicos e características desses agravos. Trata-se de um estudo epidemiológico 

descritivo com corte transversal utilizando dados secundários captados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em maio de 2015. Utilizou como área de 

abrangência o do Rio Grande do Norte. Foram coletados dados referentes aos agravos 

relacionados ao trabalho, as LER/DORT, cedidos pelo Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) da Secretaria Estadual de Saúde. Os dados foram processados com o 

auxílio do programa Microsoft Excel® 2013 e apresentados em tabelas, em frequência 

absolutas (n) e frequência relativa (%). Os resultados apresentaram um total de 403 

notificações de LER/DORT, onde a grande maioria 72% (290) foi registrada no município de 

Natal. Quanto ao perfil dos trabalhadores notificados, 88,59% (357) possuem idade entre 25 e 

54 anos, 62,78% (253) eram do sexo feminino, e em relação a escolaridade, 31,51% (127) 

tinham ensino médio completo. As ocupações mais acometidas foram costureiras (indústria de 

confecção) com 24,97% (97), seguido de pedreiros, da construção civil com 3,23% (13) e de 

operadores de caixa com 2,99% (12). Sobre a situação de trabalho, 75,93% (306) tinham 

carteira assinada, entretanto, foram emitidas a Comunicação de Acidente do trabalho (CAT) 

somente em 67% (270) dos casos. Em relação aos sinais e sintomas, a dor e limitação dos 

movimentos foram os mais apontados com respectivamente 98,01% (395) e 95,04% (383) das 

notificações. Das notificações, 94,29% (380) apontaram exposição a movimentos repetitivos 

em seu local de trabalho. Os diagnósticos específicos de maior ocorrência foram as sinovites e 

tenossinovites (CID M 65), com 30,02% (121) das notificações, seguido de dorsalgias (CID 

M 54) com 19,35% (78) e lesões no ombro (CID M 75) com 15,88% (64). Foram afastados do 

trabalho 81,64% (329) dos trabalhadores notificados com LER/DORT. A evolução que mais 

predominou entre os casos foi a incapacidade temporária com 75,68% (305). Concluiu-se que 

o SINAN representa uma potencial base de dados para caracterizar o perfil das LER/DORT, 

necessitando, entretanto, de uma melhora nos registros de cobertura e na qualidade dos dados. 

Além disso, este estudo reflete a necessidade de implementação de estratégias de proteção aos 

trabalhadores por parte das empresas, sinalizando para ações de promoção, prevenção e 

reabilitação visando a redução desses agravos e a melhora dos indicadores de saúde do 

trabalhador no Rio Grande do Norte. 

 

Palavras-Chave: Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos cumulativos. Doenças 

profissionais. Sistemas de informação em saúde.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The increasing prevalence of Repetitive Strain Injury / Work-Related Musculoskeletal 

Disorders (RSI / MSDs) has been explained by changes in the work that has been 

characterized by setting goals and productivity. This fact does not take into account the 

psycho-physiological characteristics of workers who become ill as a result of professional 

activities engaged in and also the adverse conditions in which his work was done. This study 

aimed to analyze the RSI / MSDs reported in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, 2010-

2014 compared to the profile of the population, epidemiological aspects and features of these 

diseases. It is a descriptive epidemiological cross-sectional study using secondary data 

obtained in the Notifiable Diseases Information System (SINAN) in May 2015 was used as 

the area covered by the Rio Grande do Norte. Data were collected regarding the grievances of 

work-related RSI / MSDs, assigned by the Worker's Health Reference Center (CEREST) of 

the State Health Department. Data were processed with the help of Microsoft Excel® 2013 

and presented in tables in absolute frequency (n) and relative frequency (%). The results 

showed a total of 403 notifications of RSI / MSDs, where the vast majority 72% (290) was 

recorded in Natal. Regarding the profile of notified employees, 88.59% (357) have aged 

between 25 and 54 years, 62.78% (253) were female, and in relation to education, 31.51% 

(127) had high school complete. The most affected occupations were seamstresses (the 

clothing industry) with 24.97% (97), followed by masons, construction with 3.23% (13) and 

cashiers with 2.99% (12). About the work situation, 75.93% (306) had a formal contract, 

however, were sent to Communications Occupational accidents (CAT) only 67% (270) of the 

cases. Regarding the signs and symptoms, pain and limitation of movement were the most 

mentioned respectively with 98.01% (395) and 95.04% (383) of notifications. Notifications, 

94.29% (380) showed exposure to repetitive movements in their workplace. The most 

frequent specific diagnoses were synovitis and tenosynovitis (CID F 65), with 30.02% (121) 

of notifications, followed by back pain (CID F 54) to 19.35% (78) and shoulder injuries (ICD 

M 75) with 15.88% (64). They were away from work 81.64% (329) of workers reported with 

RSI / MSDs. Evolution more prevalent among cases was temporary disability with 75.68% 

(305). It was concluded that the SINAN is a database of potential to characterize the profile of 

RSI / MSDs, requiring, however, an improvement in the coverage of records and data quality. 

In addition, this study reflects the need to implement protection strategies to workers by 

companies, signaling promotion, prevention and rehabilitation aimed at reducing these 

injuries and the improvement of occupational health indicators in Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Occupational health. Cumulative trauma disorders. Occupational diseases. 

Information systems in health.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As Lesões por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT) são processos mórbidos que podem ser iniciados ou exacerbados por diferentes 

atividades profissionais e caracterizados pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, 

tais como: dor, parestesia, sensação de fadiga, compressão de nervos periféricos e síndromes 

miofasciais. Tais sintomas são na maioria das vezes causas das incapacidades profissionais 

temporárias ou permanentes resultado da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema 

osteomuscular (CHIAVEGATO FILHO; PEREIRA JÚNIOR, 2004). 

O aumento da prevalência das LER/DORT tem sido explicado por mudanças nos processos 

de trabalho cuja organização tem se caracterizado pelo estabelecimento de metas e produtividade, 

não levando em conta as características psicofisiológicas e sociais dos trabalhadores (BRASIL, 

2012).  

As mudanças ficaram mais evidentes a partir da revolução industrial, em que os quadros 

clínicos decorrentes da sobrecarga estática e dinâmica do sistema osteomuscular expandiram-se 

devido ao desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades 

funcionais individuais do trabalhador. Porém foi apenas a partir da segunda metade do século XX 

que tais disfunções adquiriram expressão em número e relevância social. 

É importante lembrar que o processo da industrialização no Brasil se deu de forma tardia e 

ao mesmo tempo acelerada, permitindo que, na atualidade, conviva-se com a existência de 

ambientes e condições de trabalho que variam desde os cenários mais modernos até às condições 

mais rudimentares de trabalho, inclusive com a existência de trabalho escravo e infantil (BRASIL, 

2011). 

Os trabalhadores adoecem, muitas vezes em consequência direta das atividades profissionais 

que exercem ou exerceram, e das condições adversas em que seu trabalho foi realizado. Dessa 

forma, o trabalho impacta no perfil de morbimortalidade dos trabalhadores, ao contribuir de forma 

direta nos acidentes de trabalho e as chamadas doenças profissionais, e indiretamente, nas doenças 

relacionadas com o trabalho (BRASIL, 2011).  

Nesse contexto, a saúde necessita cada vez mais de constantes e progressivos investimentos 

para seu cultivo e prevenção. No trabalho, são necessárias ações voltadas ao que as empresas 

denominam de Promoção à Saúde no Trabalho, situadas em um amplo contexto, cujo tema é uma 
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área de domínio político-governamental chamada de Saúde do Trabalhador (MOSER; KERHIG, 

2006). 

Em relação às políticas praticadas pelas empresas no âmbito da proteção e cuidados com a 

saúde do trabalhador, nota-se uma grande preocupação com a prevenção das LER/DORT, por meio 

de programas de exercícios laborais compensatórios, ou ginástica de pausa, além de intervenções 

ergonômicas nos postos de trabalho. De modo geral, esses programas encontram-se norteados pelas 

Normas Regulamentadoras (NRs) em Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho, 

tendo como destaque a NR 17, que trata de ergonomia (MOSER; KERHIG, 2006). 

Ainda sobre as ações preventivas no ambiente laboral, vale destacar a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), que agem com o intuito de contribuir para a formação da cultura 

de prevenção nas empresas, a fim de repercutir diretamente na efetiva melhoria da qualidade de 

vida dos trabalhadores, reduzindo ou eliminando os riscos relativos a acidentes de trabalho e de 

doenças ocupacionais. A CIPA é obrigatória, através da Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, 

que rege as ações de segurança e medicina do trabalho, no caso a Norma Regulamentadora NR5 

(MAIA et al., 2014). 

Para acompanhar as questões epidemiológicas e preventivas nesta área, a Vigilância em 

Saúde do Trabalhador (VISAT) através dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST), atua como eixo fundamental para consolidar as ações em Saúde do Trabalhador no 

SUS, pois através dela se podem prevenir os agravos decorrentes da relação saúde-trabalho e 

promover a saúde no ambiente de trabalho. Com a VISAT, tem-se um processo contínuo de 

detecção, conhecimento, pesquisa, identificação dos fatores de risco ocupacionais, estabelecimento 

de medidas de controle e prevenção e avaliação dos serviços de forma permanente (SCHERER et 

al., 2007). 

Portanto, para que a VISAT seja efetiva, é necessário que haja um Sistema de Informações, 

contendo os dados e informações importantes para o desenvolvimento das ações e estratégias mais 

adequadas para a saúde do trabalhador. Pensando nisso, em 2004, o Ministério da Saúde publicou a 

Portaria 777/04, que tornou de notificação compulsória vários agravos à saúde relacionados ao 

trabalho, incluindo, as LER/DORT. Tais notificações são feitas através do Sistema de Informação 

denominado Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 2004).  

Os casos notificados ao SINAN devem ter também Comunicação de Acidente do Trabalho 

(CAT) emitida, caso o trabalhador tenha vínculo empregatício vigente, regido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e seja segurado do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) do INSS, 
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podendo o médico assistente ou serviço de saúde abrir a CAT ou fazer esta solicitação ao 

empregador (BRASIL, 2007). 

Esse Sistema de Informação auxilia significativamente a vigilância do trabalhador e objetiva 

a coleta dos dados dos acidentes de trabalho, que são analisados e utilizados para desenvolver 

projetos e ações em Saúde do Trabalhador. Além disso, ele viabiliza a transparência dos órgãos de 

gestão pública, o que é essencial para a consolidação da democracia e do direito de cidadania. Dessa 

forma, acredita-se que as notificações de agravos relacionados à Saúde do Trabalhador poderão 

contribuir para o avanço da área de Saúde do Trabalhador no Brasil (SCHERER et al., 2007). 

Porém, um dos maiores desafios para essa área diz respeito à informação, uma vez que os 

sistemas nacionais implantados ainda não contemplam de forma adequada os registros sobre os 

agravos ocorridos. Para estudos, análises e estatísticas utilizam-se dados produzidos pelo INSS, a 

partir das CAT, ou informações isoladas, produzidas ambulatoriamente pelos Serviços e Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador. No caso do SINAN, ressalta-se o sub-registro de agravos 

relacionados ao trabalho, uma vez que seu número é muito baixo quando comparado ao de países 

desenvolvidos (BRASIL 2004a; BRASIL 2011). A publicação da Portaria 777/04, citada 

anteriormente, tem colaborado para suprir esse ponto falho quanto às notificações. 

Dentro desse contexto, os estudos dos agravos relacionados ao trabalho advindos das 

notificações do SINAN possuem importância fundamental no cenário das atividades de vigilância 

em saúde, permitindo a realização do diagnóstico da ocorrência do evento na população, fornecendo 

subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, indicando ainda os 

riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada localidade (CAVALCANTE et al., 2014). 

A disponibilização de informações sobre o perfil dos trabalhadores e a ocorrência dos 

agravos relacionados ao trabalho têm o potencial de subsidiar ações no campo da Saúde do 

Trabalhador, especialmente no planejamento e organização dos serviços e na proposição de 

estratégias de educação e prevenção, pois se sabe que sem ações preventivas e políticas públicas 

direcionadas a essa temática, trabalhadores e empresas sairiam prejudicados. 

Sabendo disso, optou-se por estudar a distribuição dessas notificações no estado do Rio 

Grande do Norte para que assim fosse possível caracterizar as LER/DORT neste estado, traçando 

dessa forma o perfil destes agravos, além de auxiliar na implementação de ações preventivas e 

educativas nessa área.  
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Portanto, este estudo buscou responder à seguinte questão: Qual o perfil das LER/DORT 

notificados a partir do SINAN no estado do Rio Grande do Norte, de 2010 a 2014 na perspectiva 

das ações preventivas na saúde do trabalhador? 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para discorrer sobre o tema proposto, a revisão de literatura foi organizada da seguinte 

maneira: Primeiramente foram realizadas buscas em bases de dados (SCIELO, Periódico CAPES, 

PubMed) utilizando os seguintes descritores: Saúde do trabalhador, DORT, SINAN, Doenças 

ocupacionais, Sistemas de informação em saúde. A partir desta busca, surgiram os seguintes 

tópicos: LER/DORT – Conhecendo as origens e o impacto na saúde do trabalhador; SINAN – 

Como espaço de registro das LER/DORT e sua importância na vigilância em saúde; Políticas 

públicas e Ações preventivas na saúde do trabalhador. 

 

2.1 LER/DORT – CONHECENDO AS ORIGENS E O IMPACTO NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR. 

 

As LER/DORT representam um grupo de afecções musculoesqueléticas relacionadas ao 

trabalho de origem multicausal, complexa e de caráter insidioso no que diz respeito ao 

aparecimento e evolução. Seu acometimento combina fatores biomecânicos da atividade, 

sobrecarga sobre os tendões, posturas inadequadas no posto de trabalho, exposição a temperaturas 

extremas e outros fatores psicossociais, da organização e dinâmica do trabalho como monotonia da 

tarefa, expropriação do controle sobre a atividade, percepção individual sobre a carreira e 

relacionamento com a equipe de trabalho (NEVES,2006). 

Estes agravos normalmente ocorrem durante a fase produtiva dos cidadãos e estão 

relacionadas com queda de produtividade no trabalho, aumento de visitas médicas e de consumo de 

produtos para a saúde, bem como diminuição da qualidade de vida.  

Um levantamento na Holanda indica que, quando somados os custos com queda de 

produtividade, licenças, incapacidade para o trabalho e despesas médicas, os gastos relacionados a 

LER/DORT podem atingir a cifra de 2.1 bilhões de euros (BOSCHMAN et al., 2012).  

Com a expectativa de aumento do uso de computadores, aumento da jornada e sobrecarga de 

trabalho, acredita-se que o número de casos de LER/DORT irá crescer mundialmente nos próximos 

anos e, consequentemente, os gastos associados ao tratamento. Contudo ainda não estão definidas 
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quais as melhores práticas na prevenção e tratamento baseados em evidências científicas (FADEL 

et al., 2013). 

A dor relacionada ao trabalho é descrita desde a antiguidade, mas o registro clássico sobre a 

descrição de vários ofícios e danos à saúde a eles relacionados está contido na obra de Ramazzini 

(2000). São citadas as afecções dolorosas decorrentes dos movimentos contínuos da mão realizados 

pelos escribas e notários, cuja função era registrar manualmente os pensamentos e os desejos de 

príncipes e senhores, com atenção para não errar (RAMAZZINI, 2000). 

Com a Revolução Industrial, 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. Atualmente, as 

expressões de desgaste de estruturas do sistema musculoesquelético atingem várias categorias 

profissionais e têm várias denominações, entre as quais lesões por esforços repetitivos e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT) adotadas pelo Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2012). 

Diferentemente do que ocorre com doenças não ocupacionais, as doenças relacionadas ao 

trabalho têm implicações legais que atingem a vida dos pacientes. O seu reconhecimento é regido 

por normas e legislação, conforme a finalidade.  

A Portaria GM n.º 777 (BRASIL, 2004), do Ministério da Saúde, de 28 de abril de 2004, 

tornou a notificação compulsória de vários agravos relacionados ao trabalho, entre os quais os de 

LER/DORT. Neste caso, não há implicações diretas para o paciente, pois a finalidade é a 

notificação para prevenção de novos casos de agravamento dos já existentes e organização de 

serviços e especialidades necessárias, por meio de intervenções nas áreas de assistência, vigilância e 

planejamento.  

Para os segurados do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), além da notificação aos sistemas 

de informações de saúde, é necessário notificar os casos à Previdência Social. Neste caso, há 

consequências diretas para o paciente, pois – a partir do reconhecimento de uma doença 

ocupacional pela Previdência Social e da incapacidade para o trabalho – ocorre a concessão de 

auxílio-doença por acidente de trabalho para os trabalhadores com necessidade de afastamentos por 

mais de 15 dias (auxílio-doença de espécie 91 – B91).  
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A concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho implica manutenção do 

recolhimento do fundo de garantia durante o afastamento do trabalho e estabilidade durante um ano 

após o retorno ao serviço. 

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 em 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, 2012). 

Na década de 1980, foi observada a elevada incidência de tendinites entre bancários e 

funcionários da Receita Federal cuja tarefa principal era digitação. O fato exigiu uma investigação 

médica apurada e constatou-se que fatores da organização do trabalho como volume excessivo de 

tarefas e sistemas de incentivo e metas geravam sobrecarga física e mental. Iniciou-se, então, a 

mobilização de trabalhadores da área de processamento de dados para o reconhecimento desse tipo 

de adoecimento, que foi aceito pelo Ministério da Previdência Social que o denominou 

“tenossinovite do digitador”. (SANTOS FILHO; BARRETO, 2008). 

Entretanto, apenas no final da década de 1990 é que a classificação das Lesões por Esforços 

Repetitivos (LER) como doença relacionada ao trabalho ocorreu, quando o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) investiu na mudança de nome de LER para DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) (SIQUEIRA; COUTO, 2013). 

Nessa temática, percebe-se a gravidade da doença e o seu reflexo na vida laboral do 

profissional, haja vista inúmeros levantamentos realizados acerca do assunto vêm mostrando custos 

e afastamentos temporários ou definitivos da força de trabalho, com diagnósticos de acometimentos 

de LER/DORT (SANTOS FILHO; BARRETO, 2008). 

Em relação às funções ou ocupações com maiores frequências de LER/DORT registradas 

podemos citar: digitadores, caixa e/ou escriturários de bancos, caixas de supermercados, costureiras, 

passadeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha, telefonistas, embaladores, soldadores e chapeadores 

de estaleiros, trabalhadores da indústria e construção civil expostos a atividades com alta 

repetitividade e força (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012). 

Já quanto aos sinais e sintomas mais comuns, além da dor, são os acometimentos dos tecidos 

moles como músculos, tendões, ligamentos, vasos, nervos e as articulações de diferentes partes do 

corpo especialmente região cervical, membros superiores e inferiores, coluna lombar e quadril 

(BRASIL, 2012).  
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As principais limitações da LER/DORT são atribuídas à diminuição da destreza das mãos, 

evidenciada na digitação, escrita, dificuldade na pega, manuseio de pequenos objetos como lápis, 

talheres e ainda em manter braços elevados (BOSCHMAN et al., 2012).  

Os principais diagnósticos deste agravo entre os trabalhadores brasileiros são: A síndrome 

cervicobraquial (M53.1); Dorsalgia (M54.); Lumbago com ciática (M54.4); Sinovites e 

tenossinovites (M65.); Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a 

pressão, de origem ocupacional (M70.); Lesões do ombro (M75.); Tendinite bicipital (M75.2); 

Bursite do ombro (M75.5); outras entesopatias, tais como: Epicondilite lateral e medial (M77.)  

(BRASIL, 2012). 

Uma vez diagnosticadas, cabe aos profissionais de saúde traçar objetivos não somente 

voltados à humanização do atendimento e qualificação nos serviços de saúde, mas também voltados 

à postura em manter uma atitude ativa frente às possibilidades de prevenção a este agravo, na busca 

de ações de vigilância a fim de evitar o surgimento de novos casos (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, tendo em vista a complexidade deste agravo e a frequência cada vez 

crescente de sua ocorrência entre trabalhadores, entende-se como necessárias ações de intervenção 

multiprofissional, como pesquisas multicêntricas a partir de instrumentos adequados que viabilizem 

descobertas de nexos entre doença e tipo de trabalho, para que sejam criadas estratégias preventivas 

mais eficazes.  

No manual de LER/DORT do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), encontra-se um 

fluxograma que demonstra as possíveis formas de referenciar os trabalhadores acometidos por este 

agravo no sistema de saúde, e é apresentado a seguir: 

                              Fluxograma 1 – LER/DORT/MS 
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2.2 O SINAN COMO ESPAÇO DE REGISTRO DAS LER/DORT E SUA IMPORTÂNCIA 

NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) também são considerados tecnologias em saúde, 

definidas como todo e qualquer método/dispositivo utilizado para promover a saúde, impedir a 

morte, tratar doenças e melhorar a reabilitação ou o cuidado do indivíduo ou da população. Além 

disso, as tecnologias devem promover a segurança, equidade e efetividade, sendo que a 

consideração dos princípios éticos é fundamental para a implementação de tecnologias eficazes 

(SCUSSIATO, 2012). 

Estes sistemas são entendidos como organizadores das informações oriundas da área básica 

e das especialidades estando ligados à captação, processamento e difusão de dados. Tem como 

objetivo a produção de informações a partir da análise de dados sendo ferramentas apoio e tomada 

de decisão (SCUSSIATO, 2012). 

O surgimento destes sistemas se justifica pelo crescimento populacional acentuado nas 

últimas décadas e a mudança no perfil sócio demográfico e epidemiológico no Brasil. Soma-se a 

isso o consequente aumento das demandas em saúde, surgindo a necessidade de informatização dos 

registros em saúde a fim de facilitar o armazenamento dos dados pertinentes à saúde brasileira 

(BRASIL, 2007).  

Com a implantação, pelo Ministério da Saúde (MS), da notificação compulsória de agravos 

relacionados ao trabalho, em 2004, através da Portaria 444/04, a questão da cobertura e qualidade 

de informações apresentou grande avanço. Tais notificações são feitas através do Sistema de 

Informação denominado Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN (BRASIL, 

2004). 

Apesar da melhoria do sistema de informação, as coordenações na área de gerência de 

informações, em todos os níveis de gestão do sistema de saúde, ainda identificam inadequação às 

suas demandas. Muitas vezes, isto decorre da falta de recursos humanos e de equipamentos 

tecnológicos para viabilizar o gerenciamento das informações o mais próximo do ideal 

(LAGUARDIA et al., 2004).   

Fonte: Brasil (2012) 
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Portanto, para que o SINAN responda adequadamente ao objetivo preconizado, há 

necessidade de manutenção de ordem técnica, bem como uma qualificação e quantificação dos 

recursos humanos para o processo de registro e análise dos agravos em saúde, perpassando assim 

desde investigação dos casos, preenchimento das fichas de notificação, alimentação, 

armazenamento e processamento do banco de dados dos agravos em saúde. Isto poderá resultar em 

um maior atendimento das necessidades populacionais em vista de um melhor planejamento de 

políticas públicas de saúde (BRASIL, 2007).  

Informações sobre saúde contidas em bancos de dados secundários são fontes valiosas de 

pesquisas. No entanto, possuem vieses decorrentes da complexidade da prestação de cuidados e 

utilização dos serviços de saúde. Uma avaliação mais completa da qualidade dos dados dos SIS de 

uso já estabelecido requer avaliações sumativas com estudos qualitativos e mais aprofundados de 

verificação dos aspectos subjetivos. É preciso reconhecer que o uso dos SIS no Brasil vem 

melhorando significativamente, porém, seu aprimoramento constitui-se num processo contínuo de 

avaliações e ajustes (ALVARES et al., 2015). 

A melhoria da qualidade do registro em saúde, mediante incentivo à sua estruturação com 

campos obrigatórios, de forma padronizada, com ou sem a incorporação de sistemas eletrônicos, 

tem um potencial inequívoco como infraestrutura necessária para uma adequada atenção à saúde e 

uma organização dos serviços capaz de aproximar-se da integralidade do cuidado, com equidade e 

acesso universal (VASCONCELLOS; GRIBEL; MORAES, 2008). 

O SINAN viabiliza a transparência dos órgãos de gestão pública, o que é essencial para a 

consolidação da democracia e do direito de cidadania. Assim, acredita-se que as notificações de 

agravos relacionados à Saúde do Trabalhador através deste sistema de informação poderão 

contribuir para o avanço da área de Saúde do Trabalhador no Brasil (SCHERER et al., 2007). 

Sua utilização efetiva permitirá a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um 

evento na população, podendo ainda fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de 

notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, 

contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área 

geográfica (BRASIL, 2007). 

O seu uso sistemático, de forma descentralizada, contribuirá para a democratização da 

informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e as 

tornem disponíveis para a comunidade. Pode, portanto, tornar-se um instrumento relevante para 
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auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja 

avaliado o impacto das intervenções (BRASIL, 2007). 

A composição do instrumento de coleta de dados do SINAN para os agravos relacionados ao 

trabalho fornece informações importantes para as ações de vigilância dos ambientes de trabalho 

como o ramo de atividade econômica da empresa (CNAE), a ocupação, a situação no mercado de 

trabalho, o tempo de trabalho na ocupação, endereço da empresa, dentre outras (ALVARES et al., 

2015).  

Os dados do SINAN devem seguir um fluxo entre as três esferas do governo (municipal, 

estadual e federal). Os casos identificados e notificados pelas unidades sentinelas devem ser 

passados para o município, o qual é responsável por enviar para o nível estadual e este para a União. 

As três esferas devem consolidar os dados, avaliar a regularidade, completitude, consistência e 

integridade dos mesmos, realizar análises epidemiológicas e divulgá-las (BRASIL, 2007). 

 

                  Fluxograma 2 – Informações do SINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Dentro desse contexto, trata-se de um sistema relevante, entre outros, para o planejamento 

da saúde pública, pois define prioridades de intervenção e permite a avaliação da eficácia das 

ações/intervenções. No entanto, faz-se necessária a manutenção periódica e a atualização da base de 

dados para o acompanhamento da situação epidemiológica dos agravos notificados. Do contrário, os 

Fonte: Brasil (2007) 
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dados poderão se tornar ineficazes devido ao número de inconsistências, geradas pelo não 

preenchimento dos campos da ficha de notificação (BRASIL, 2006). 

Portanto, para que as informações sejam aproveitadas no planejamento e na avaliação das 

ações de saúde do trabalhador, a boa qualidade delas é de fundamental importância. Assim, o 

responsável pelo setor de informações das Unidades Sentinela e das Secretarias Municipais de 

Saúde deverá manter uma avaliação sistemática da qualidade do preenchimento das fichas de 

investigação, bem como de sua digitação. Fichas com muitos campos em brancos, erros de 

digitação, duplicidade de registro devem ser permanentemente monitoradas (BAHIA, 2009). 

Assim, os resultados da vigilância, a partir do SINAN, devem ser usados com o objetivo de 

proteger e promover a saúde coletiva e do indivíduo no local de trabalho e servir de subsídio para 

pesquisas que possam trazer novos planejamentos (HAGBERG et al., 2012). 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES PREVENTIVAS NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

As políticas públicas no campo da saúde e segurança no trabalho constituem ações 

implementadas pelo Estado visando garantir que o trabalho, base da organização social e do direito 

humano fundamental, seja realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida, da realização pessoal e social dos trabalhadores, sem prejuízo para sua saúde, integridade 

física e mental (SCUSSIATO, 2012) 

Atualmente, as políticas públicas e ações voltadas para a atenção à saúde do trabalhador 

estão estruturadas basicamente em quatro ministérios (Saúde, Trabalho e Emprego, Previdência 

Social e Educação), em duas fundações (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e 

Segurança do Trabalho (FUNDACENTRO) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)) e em centros 

de atenção à saúde do trabalhador do SUS que compõem a Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador (RENAST), especialmente os CERESTs inseridos nas secretarias estaduais e 

municipais de saúde (VASCONCELLOS, 2007). 

A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST) é uma normativa 

nacional de apoio e melhoria das condições de saúde e ocupacional dos trabalhadores. Tem como 

objetivo a superação da fragmentação, desarticulação e superposição das ações implementadas 

pelos setores: Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente. Suas diretrizes são: as 

responsabilidades institucionais e mecanismos de financiamento, gestão, acompanhamento e 
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controle social, que deverão orientar os planos de trabalho e ações intra e intersetoriais (BRASIL, 

2004a).  

Os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social são responsáveis 

pela implementação e execução da PNSST, sem prejuízo da participação de outros órgãos e 

instituições que atuem na área. 

Em 2002, a partir da necessidade para orientação e abordagem visando à integralidade na 

saúde dos trabalhadores em geral, surgiu a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST). Constitui-se em outro dispositivo legal que deve atuar na definição das 

diretrizes, na regulação e pactuação das ações e no apoio político e técnico, por meio dos Centros de 

Referências em Saúde do Trabalhador (CEREST) (BRASIL, 2009). 

A área de saúde do trabalhador apresenta-se em crescente expansão nos últimos anos devido 

às demandas que surgiram das necessidades de adequações de saúde e segurança do trabalho, bem 

como do processo de trabalho das mais diversas profissões, a fim de evitar as patologias de origem 

ocupacional (NAVARRO, 2006). 

Uma das consequências desse crescimento foi a inserção de especialidades na área da saúde 

do trabalhador, como medicina, engenharia, enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico 

de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, sendo estas profissões que 

compõem a equipe de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), necessário à empresa conforme seu dimensionamento de trabalhadores (BRASIL, 2014). 

Algumas empresas que possuem um olhar mais amplo e enxergam a importância das ações 

preventivas em saúde do trabalhador e por isso vão além da equipe obrigatória do SESMT, podendo 

ainda agregar outras especialidades da saúde, como a fisioterapia, educação física, psicologia, 

psiquiatria, que são importantes no que diz respeito a temas como a ergonomia, atividade física no 

ambiente laboral e a saúde mental. 

 Uma equipe multidisciplinar no ambiente laboral é capaz de fazer planejamentos e 

estratégias na prevenção de várias doenças, levando ao cumprimento das legislações trabalhistas 

vigentes e ao tratamento digno ao trabalhador (HAEFFNER, 2014). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1. GERAL 

Descrever o perfil das Lesões por Esforço Repetitivo / Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), registrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2014, segundo 

variáveis associadas e compreender sua distribuição à luz da saúde do trabalhador.  

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar os municípios de maior ocorrência das LER/DORT; 

 Traçar o perfil da população acometida por LER/DORT no estado do Rio Grande do Norte 

quanto a idade, sexo, escolaridade, situação de trabalho; 

 Identificar a ocupação de maior prevalência dentre as notificações; 

 Conhecer os principais sinais e sintomas de LER/DORT notificadas no RN; 

 Verificar as doenças, através do CID-10 com maior prevalência no RN; 

 Discutir as consequências da LER/DORT para o trabalhador e para as empresas mediante, 

respectivamente, a identificação da evolução dos casos (incapacidade temporária, permanente) 

e o número de dias de afastamento do trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com corte transversal realizado a partir de 

dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do 

período de 2010 a 2014 cedidos pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Rio Grande 

do Norte (CEREST-RN).  

 

4.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Esse estudo teve como área de abrangência o estado do Rio Grande do Norte-RN, composto 

por 167 municípios. O RN tem uma população estimada de 3.442.175 de habitantes e com uma 

população economicamente ativa (PEA) de 1.538 milhões. 

 

4.3 FONTE DOS DADOS 

 

Como fonte de dados, utilizou-se o SINAN, que é um sistema online constituído por um 

conjunto de fichas padronizadas referentes à lista de doenças de notificação compulsória, entre elas 

a de acidentes e agravos da saúde do trabalhador. Uma de suas funcionalidades é a obtenção das 

informações sobre a situação de saúde dos trabalhadores após o acidente, através dos registros dos 

agravos em que são acometidos no exercício de seu trabalho formal e informal atendidos na rede de 
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saúde (BRASIL, 2007).  Os dados foram provenientes dos registros das fichas de LER/DORT e 

estes foram fornecidos por meio de uma planilha no Excel. 

A ficha de notificação (ANEXO 01) contém 60 campos de preenchimento, além de 

informações adicionais para a investigação de cada caso. Os campos de preenchimento da ficha de 

notificação de LER/DORT foram divididos por estratos: dados gerais, notificação individual, dados 

de residência, antecedentes epidemiológicos, específicos de LER/DORT, conclusão do caso, 

informações complementares e investigador (BRASIL, 2007). 

As variáveis foram do tipo socioeconômica, da organização de trabalho, relacionadas e 

específicas do agravo. 

 

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os registros analisados foram dados secundários de “domínio público” conforme Portaria nº 

66 de 10 de dezembro de 2004 e foram fornecidos pelo SINAN/Ministério da Saúde, além de 

cedidos pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Secretaria Estadual de 

Saúde do RN em maio de 2015. O banco era composto das fichas de notificação de acidentes de 

trabalho incluindo as LER/DORT ocorridos no Estado do Rio Grande do Norte entre 2007 e 2015 

em planilha de EXCEL.  

No entanto, o período escolhido para ser analisado foi constituído de 2010 a 2014 por se 

tratar de uma série histórica dos últimos cinco anos completos, tendo sido excluído o ano de 2015, 

por estar incompleto. 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Dos 60 campos da ficha de notificação de LER/DORT, foram selecionadas 13 para a 

construção e desenvolvimento do instrumento deste estudo: 

 Município de notificação; 

 Características demográficas e socioeconômicas do trabalhador: Sexo 

(masculino/feminino/ignorado); Idade (faixa etária); Escolaridade (em anos); Ocupação 

(campo aberto); Situação no Mercado de Trabalho; 

 Características da LER/DORT: 
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o Sinais e sintomas: Alteração de sensibilidade, Dor, Diminuição de força muscular, 

Limitação de movimentos, Diminuição do movimento, Sinais flogísticos; 

o Exposição no local de trabalho: Prêmios de produção, movimentos repetitivos, ambiente 

estressante, tempo de pausas, jornada de trabalho de mais de 6 horas; 

o Diagnóstico específico CID 10: diagnóstico específico CID 10 de LER/DORT que 

acometeu o trabalhador; 

o Afastamento do trabalho para tratamento: Existência afastamento do trabalhador com 

LER/DORT para tratamento de saúde; 

o Tempo de afastamento do trabalho para o tratamento: Quantidade de tempo cronológico de 

afastamento do trabalho para tratamento em horas, dia(s), mês(s), ano(s); 

 

 Conclusão do caso: 

o Evolução do caso: Expressa qual foi à conclusão do caso; 

o Emissão de CAT: Existência preenchimento e emissão da CAT 

As variáveis escolhidas contemplam os objetivos desta pesquisa, de modo a caracterizar o 

perfil sócio demográfico e econômico dos trabalhadores notificados com LER/DORT, além de 

detalhar este agravo. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Em um primeiro momento foi realizada uma análise descritiva das variáveis adotadas na 

pesquisa para observar sua distribuição. Em seguida após a verificação de erros e as inconsistências 

dos registros, as variáveis foram agrupadas e categorizadas para realização da descrição das 

variáveis quanto as suas frequências absolutas e relativas diante dos objetivos propostos. 

Os resultados foram calculados com o auxílio do programa Microsoft Excel® 2013 e 

apresentados em tabelas de contingência, em frequências absolutas (n) e relativas (%), seguindo a 

mesma sequência da ficha de notificação do SINAN. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi realizado com base em dados secundários agregados, de acesso público, sem 

a identificação dos nomes e endereços dos sujeitos, portanto, não sendo necessária a submissão a 
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um Comitê de Ética e Pesquisa. Foi obtido o consentimento escrito do gestor estadual para a 

utilização dos dados do CEREST-RN conforme Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

que regulamenta as normas de pesquisa com seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

No Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2014, foram notificados 403 casos de 

LER/DORT. A seguir é apresentado um esquema com a exibição dos resultados de forma mais 

dinâmica e concisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de ocorrência 

Perfil da população 

Perfil LER/DORT 

 Natal (n = 290; 72%) 

 Caicó (n = 59; 14,6%) 

 Demais municípios (n = 54; 

13,4%) 

 Sexo feminino (n = 253; 62,78%) 

 Faixa etária:  

 25 a 54 anos (n = 357; 88,59%) 

 Escolaridade:  

 Ensino. Médio completo (n = 127; 

31;51%) 

 Ocupação:  

 Costureiro (n = 97; 24,97%)  

 Pedreiro (n = 13; 3,23%)  

 Operador de caixa (n = 12; 2,99%) 

 Situação no mercado de trabalho:  

 Empregado registrado (n = 306; 

75,93%) 

 Sinais e sintomas: 

 Dor (n = 395; 98,01%) 

 Fatores de risco no local de trabalho: 

 Movimentos repetitivos (n = 380; 

403 notificações 
2010 2011 2012 2014 2013 

65 56 94 97 91 

Fluxograma 3 – Exibição de resultados  
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Em relação a distribuição das notificações de LER/DORT, por ano, no período de analisado, 

observa-se um aumento gradual de registros ano a ano, tendo destaque o ano de 2013 (24,07%, 97).  

Tabela 1 – Notificações de LER/DORT, registrados por ano, RN de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

 ANO (n) (%) 

2010 65 16,13 

2011 56 13,90 

2012 94 23,33 

2013 97 24,07 

2014 91 22,58 

TOTAL 403 100 

     Fonte: SINAN (2015) adaptado 

Em relação aos municípios com maior ocorrência de casos de LER/DORT observa-se que 

Natal, capital do estado, apresenta 72% (290) das notificações, seguido de Caicó com 14,6% (59). 

Nota-se, portanto, uma maior concentração das notificações em Natal. Para fins de organização da 

apresentação da tabela 2, optou-se por agregar os municípios com apenas uma notificação no 

período de 2010 a 2014.  

 

Tabela 2 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por município de notificação, RN, 

de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

 

MUNICÍPIO NOTIFICAÇÃO RN 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

240810 Natal 22 36 82 69 81 290 72,0 

240200 Caicó 32 10 0 15 2 59 14,6 

241415 Tenente Laurent. Cruz 7 1 7 2 0 17 4,22 

240220 Canguaretama 1 3 2 3 0 9 2,23 

Fonte: SINAN (2015) 
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240630 Lagoa de Pedras 0 0 0 2 3 5 1,24 

240800 Mossoró 1 1 0 0 2 4 0,99 

241120 Santa Cruz 0 2 0 2 0 4 0,99 

241470 Várzea 1 1 0 1 0 3 0,74 

MUNICÍPIOS COM 1 NOTIFIC. 1 1 3 3 4 12 3 

Total  65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Quanto ao perfil social, há uma predominância de LER/DORT na faixa etária dos 35 aos 44 

anos (n = 146; 36,2%), no sexo feminino (n = 253; 62,78%) e com baixo nível de escolaridade. No 

caso, cerca de 50% tem no máximo o ensino médio.  

 

 

Tabela 3 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por faixa etária, sexo e 

escolaridade, RN de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

FAIXA ETÁRIA 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

<1 Ano 0 1 0 0 0 1 0,25 

15-24 5 0 3 5 4 17 4,22 

25-34 14 15 30 25 17 101 25,1 

35-44 24 23 32 33 34 146 36,2 

45-54 21 14 23 23 29 110 27,3 

55-64 1 3 6 11 7 28 6,95 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

SEXO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Feminino 50 34 61 51 57 253 62,78 

Masculino 15 22 33 46 34 150 37,22 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

ESCOLARIDADE 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Não se aplica 0 1 0 0 0 1 0,25 

Ign/Branco 6 9 15 13 5 48 11,91 

Analfabeto 1 1 0 3 1 6 1,49 

1ª a 4ª série incompleta do EF 5 6 10 7 11 39 9,68 

4ª série completa do EF 5 2 7 3 1 18 4,47 

5ª a 8ª série incompleta do EF 9 10 10 12 9 50 12,41 

Ensino fundamental completo 3 2 16 4 9 34 8,44 

Ensino médio incompleto 5 6 8 11 12 42 10,42 

Ensino médio completo 21 15 24 37 30 127 31,51 

Ensino superior incompleto 5 2 1 4 9 21 5,21 

Ensino superior completo 5 2 3 3 4 17 4,22 

Total  65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 
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Quanto às ocupações com maior predominância, identificaram-se as de costureiro (n = 97; 

24,97%), pedreiro (n = 13; 3,23%) e operador de caixa (n = 12; 2,99%). Optou-se por agrupar as 

ocupações que no período de 2010 a 2014 não somaram mais que 3 notificações de LER/DORT.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por ocupação, RN de 2010 a 2014, 

Natal-RN, 2015 

OCUPAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Costureiro na conf em serie 11 13 38 17 18 97 24,97 

Pedreiro 3 2 2 3 3 13 3,23 

Operador de caixa 1 1 1 4 4 12 2,99 

Trabalhador agricultura 1 1 5 3 0 10 2,49 

Caixa de banco 0 1 2 3 3 9 2,24 

Operador de abertura (fiacao) 0 0 3 3 3 9 2,24 

Bordador, a mao 6 3 0 0 0 9 2,24 

Mot. De onibus urbano 0 1 1 2 4 8 1,99 

Embalador, a mao 1 1 1 1 4 8 1,99 

Tecnico de enfermagem 1 0 1 4 1 7 1,74 

Cozinheiro geral 2 0 0 3 2 7 1,74 

Trab agrop em geral 4 1 0 2 0 7 1,74 

Digitador 3 1 0 0 2 6 1,49 

Cobrador de transp. Coletivos 1 0 2 1 2 6 1,49 

Copeiro 0 0 1 0 4 5 1,24 

Vigilante 0 0 1 3 1 5 1,24 

Produtor agricola polivalente 4 0 0 1 0 5 1,24 

Aux de corte (conf. De roupas) 0 0 3 1 1 5 1,24 

Mecanico de man de maq texteis 0 2 0 2 0 4 1,00 

Passadeira de pecas confec. 0 0 2 1 1 4 1,00 

Ocupações 3 notificações.* 5 7 7 14 3 36 8,96 

Ocupações 2 notificações.** 7 5 8 9 14 44 10,95 

Ocupações 1 notificações.*** 15 17 16 20 20 87 21,64 

Total 65 56 93 97 91 403 100 

* Ocupações que não somaram mais que três notificações de LER/DORT cada uma no período estudado. 
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** Ocupações que não somaram mais que duas notificações de LER/DORT cada uma no período estudado. 

*** Ocupações que não somaram mais que uma notificação de LER/DORT cada uma no período estudado. 

 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Quanto à situação no mercado de trabalho, observa-se uma importante diferença de casos de 

LER/DORT entre os trabalhadores com carteira registrada (CLT) (n = 306; 75,93%), e os demais 

grupos somados (n = 97; 24,07%).  

 

 

 

Tabela 5 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por situação no mercado de 

trabalho, RN, de 2010  a 2014, Natal-RN, 2015 

 

SITUAÇÃO NO MERC DE TRABALHO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Empregado registrado 32 42 83 69 80 306 75,93 

Autônomo 20 6 0 8 2 36 8,93 

Serv. Público. Estatutário 7 1 2 9 3 22 5,46 

Desempregado 1 1 3 5 4 14 3,47 

Trab. Avulso 4 0 5 0 0 9 2,23 

Empregado não registrado 0 4 0 2 2 8 1,99 

Ignorado/Branco 0 2 0 1 0 3 0,74 

Serv. Público Celetista 1 0 1 0 0 2 0,50 

Trabalho temporário 0 0 0 1 0 1 0,25 

Cooperativado 0 0 0 1 0 1 0,25 

Outros 0 0 0 1 0 1 0,25 

Total  65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Em relação à sintomatologia apresentada pelos trabalhadores acometidos, observa-se que a 

dor (n=395; 98,01%) foi o sintoma de ocorrência mais elevada entre os casos notificados, seguido 

por limitação dos movimentos (n=383; 95,04%) sendo estes os mais representativos e 

característicos sintomas dos trabalhadores com LER/DORT deste estudo, disposta a seguir: 

Tabela 6 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por sinais e sintomas apresentados, 

RN de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

ALTER. SENSIBILIDADE 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 3 5 0 4 2 14 3,47 

Sim 26 44 83 69 78 300 74,44 
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Não 36 7 11 24 11 89 22,08 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

DIMIN. FORÇA 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 2 4 0 4 1 11 2,73 

Sim 36 47 89 81 90 343 85,11 

Não 27 5 5 12 0 49 12,16 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

DIMIN. MOVIMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 2 4 1 2 1 10 2,48 

Sim 61 51 89 80 89 370 91,81 

Não 2 1 4 15 1 23 5,71 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

DOR 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 1 3 1 0 0 5 1,24 

Sim 63 53 93 95 91 395 98,01 

Não 1 0 0 2 0 3 0,74 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

LIMIT. MOVIMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 1 2 0 1 0 4 0,99 

Sim 60 54 92 86 91 383 95,04 

Não 4 0 2 10 0 16 3,97 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

SINAIS FLOGISTICOS 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 5 5 0 7 4 21 5,21 

Sim 19 36 86 55 77 273 67,74 

Não 41 15 8 35 10 109 27,05 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

A Tabela 7 aponta o total de notificações de LER/DORT segundo a exposição aos fatores de 

risco no local de trabalho, destacando-se os movimentos repetitivos (n = 380; 94,29%) e a jornada 

de trabalho superior a 6 horas (n = 350; 86,85%). 

Tabela 7 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados segundo exposição em seu local de 

trabalho, RN de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

 

AMBIENTE ESTRESSANTE 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 1 2 1 11 4 19 4,71 

Sim 38 42 73 67 70 290 71,96 

Não 26 12 20 19 17 94 23,33 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

JORNADA + 6H 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 2 1 0 11 5 19 4,71 

Sim 54 52 89 78 77 350 86,85 
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Não 9 3 5 8 9 34 8,44 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

MOVIM. REPETITIVOS 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 0 1 0 9 0 10 2,48 

Sim 61 52 91 86 90 380 94,29 

Não 4 3 3 2 1 13 3,23 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

PRÊMIOS DE PRODUÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 2 3 1 12 4 22 5,46 

Sim 23 28 60 38 39 188 46,65 

Não 40 25 33 47 48 193 47,89 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Em relação aos diagnósticos específicos de LER/DORT conforme classificação CID-10, 

diante da grande variedade de diagnósticos notificados, houve necessidade de agregar algumas 

doenças por grupos através do CID-10. Em contrapartida, as doenças que tiveram poucas 

notificações no período (menos de 3) também foram agregadas em um só grupo. Assim, observou-

se um predomínio das Sinovites e Tenossinovites (M 65) (n = 12; 30,02%), seguido de Dorsalgia 

(M 54) (n = 78; 19,35%) e lesões no ombro (M 75) (n = 64; 15,88%), como demonstra a tabela a 

seguir: 

Tabela 8 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por diagnóstico (CID M), RN, de 

2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

 

DIAGNÓSTICO - CID M 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

M65 - Sinovite e tenossinovite 16 17 38 25 25 121 30,02 

M54 - Dorsalgia 21 15 16 15 11 78 19,35 

M75 - Lesões do ombro 8 6 10 16 24 64 15,88 

G56 - Mononeuropatias dos MMSS 1 1 4 6 6 18 4,47 

M77 - Outras entesopatias (Epicon.) 4 0 4 4 6 18 4,47 

M51 - Outros transt. de discos Intervert 1 5 9 9 5 29 7,20 

M53 - Outras dorsopatias  9 1 0 0 1 11 2,73 

OUTROS DIAGNOSTICOS (- 3 NOTIFIC.)* 5 11 13 22 13 64 15,88 

TOTAL 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

* Diagnósticos que não somaram mais que 3 notificações de LER/DORT cada um no período estudado. 

  

A Tabela 9 apresenta notificações de LER/DORT que resultaram em afastamento do 

trabalhador. Com uma representação significativa de afastamento (n=329; 81,64%) 

Tabela 9 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registradas que geraram afastamento, RN de 
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2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

AFASTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Sim 34 44 89 81 81 329 81,64 

Não 27 9 3 8 6 53 13,15 

Ign/Branco 4 3 2 8 4 21 5,21 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Quanto ao tempo de afastamento, houve maior predominância de afastamento em dias (n= 

176; 43,67%). Vale ressaltar o elevado número de notificações com dado ignorado ou em branco (n 

= 81; 20,10%). (Tabela 10) 

Tabela 10 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por tempo de afastamento, RN,de 

2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

TEMPO AFASTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 32 14 7 17 11 81 20,10 

Horas 1 0 1 1 0 3 0,74 

Dias 17 17 40 42 60 176 43,67 

Meses 14 22 37 27 17 117 29,03 

Anos 1 3 9 10 3 26 6,45 

TOTAL 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

Em relação à evolução dos casos de trabalhadores com LER/DORT, a tabela 11 mostra a 

predominância dos casos evoluindo com incapacidade temporária (n = 305; 75,68%).  

 

Tabela 11 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por evolução do caso, RN de 2010 

a 2014, Natal-RN, 2015 

EVOLUÇÃO DO CASO 2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Incapacidade Temporária 34 35 85 69 82 305 75,68 

Cura não confirmada 25 11 1 1 2 40 9,93 

Ign/Branco 1 7 1 19 6 34 8,44 

Incapacidade perm. parcial 4 0 3 2 1 10 2,48 

Cura 1 3 2 2 0 8 1,99 

Outra 0 0 2 4 0 6 1,49 

Incapacidade perm. total 0 0 0 0 0 0 0 

Óbito por dort 0 0 0 0 0 0 0 

Óbito por outra causa 0 0 0 0 0 0 0 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

Fonte: SINAN (2015) adaptado. 
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A tabela 12 apresenta o total de notificações registradas com a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) emitida, indicando a predominância de emissão com n=270 (67%). 

Tabela 12 – Distribuição de notificações de LER/DORT, registrados por emissão de CAT, RN 

de 2010 a 2014, Natal-RN, 2015 

 CAT EMITIDA  2010 2011 2012 2013 2014 (n) (%) 

Ign/Branco 2 1 4 2 8 17 4,22 

Sim 25 37 77 63 68 270 67,00 

Não 22 10 12 15 15 74 18,36 

Não se aplica 16 8 1 17 0 42 10,42 

Total 65 56 94 97 91 403 100 

      Fonte: SINAN (2015) adaptado. 

 

 

6 DISCUSSÃO  

 

Em relação ao total de notificações das LER/DORT por ano, analisando o período de 2010 a 

2014, percebe-se um crescimento significativo de 2011 para 2012, igualmente relatado por 

Galdino, Santana e Ferrite (2012) e Alvares et al.(2015) sobre os agravos relacionados ao trabalho, 

em nível nacional.  

Vale salientar que tal fato não significa necessariamente que o número de casos tenha 

aumentado nesta ordem em nível populacional. É possível que tenha ocorrido o aumento dos 

registros armazenados das notificações deste agravo no SINAN, relacionado à iniciativa do 

Ministério da Saúde em incluir indicadores de saúde do trabalhador no pacto pela vida, 

estabelecendo-se metas progressivas de aumento do número de notificações desses agravos em 

todo o território brasileiro (BRASIL, 2009). 

Ressalta-se que as LER/DORT são de difícil diagnóstico, associadas ao trabalho com 

comprovação de nexo causal, o que pode dificultar a notificação deste agravo (BRASIL, 2012). 

Apesar disso, a portaria 1.984 do Ministério da Saúde de 12 de setembro de 2014 reforça a 

notificação compulsória de LER/ DORT (BRASIL, 2014). 

Em sua maioria, as notificações de LER/DORT foram identificadas em municípios mais 

desenvolvidos economicamente, no âmbito da construção civil, mecanização da agricultura e 

indústria, caso de Natal e Caicó.  

O fato de o Estado possuir 167 municípios e apenas 20 apresentarem notificações, sendo 

mais concentrado na capital, talvez se justifique por ser nessas cidades que se encontram as 
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unidades das regionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte 

(URSAP), o que favorece a concentração e a valorização do registro das informações em saúde.   

A concentração na capital do Estado se justifica por atuar como principal centro de expansão 

do Estado, respondendo por uma importante fatia do PIB estadual: cerca de 50%. Há ainda a 

indústria, que tem a Região Metropolitana como principal foco de expansão, sobretudo devido à 

importância da construção civil (e serviços imobiliários) e da indústria de transformação (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2014).  

No caso de Caicó, encontra-se atrás apenas de Natal na distribuição de notificação por 

município o que leva a inferir-se, segundo Cavalcante (2014), que a concentração de casos ocorra 

devido à presença da sede da IV Regional de Saúde do Estado, como também pela grande 

quantidade de bordadeiras, fabricantes de queijos artesanais e bonelarias no município. 

Ainda em relação à distribuição de LER/DORT por municípios de notificação, chama a 

atenção a presença do município Tenente Laurentino Cruz, antecedido por Natal e Caicó, com 

4,22% (n=17), pois se trata de um município cuja população estimada é de 5.677 habitantes, sendo 

552 o número de pessoal ocupado total e tem como economia principal a agricultura. Também 

chama a atenção para o fato do município de Mossoró apresentar apenas 4 notificações (0,99%), no 

período de 2010 a 2014, uma vez que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, tendo 

consequentemente a segunda maior quantidade de trabalhadores no estado e ainda por ter o 2º 

maior PIB do Estado e se destacar pela agropecuária e presença da indústria extrativa mineral. 

(IBGE, 2010).  

O caso de Mossoró demonstra uma possível existência de subnotificações dos agravos 

relacionados ao trabalho ou a eficiência extrema das políticas de saúde do trabalhador e ações 

preventivas das empresas.  

Para Cavalcante (2014) e Facchini et al. (2005), em estudos realizados no Brasil, a ausência 

de notificação não indica, necessariamente, a inexistência de casos, e sim subnotificação. 

Em relação ao perfil da população acometida, a distribuição de notificações por faixa etária, 

sexo e escolaridade, os resultados assemelham-se com os da literatura pesquisada, onde nos 

estudos de Haeffner (2014), Meziat Filho e Silva (2011), Meucci et al. (2013) e Coggon et al. 

(2013) observou-se predominância da idade de 25 a 54 anos, sendo a faixa etária dos 35 aos 44 

anos com maior número de notificações, do sexo feminino, e de trabalhadores com baixa 

escolaridade.  
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No que se refere à faixa etária, o maior número notificações observado em trabalhadores de 

25 a 54 anos em todo o período analisado, encontra-se em concordância com o fato de ser maior a 

exposição desses indivíduos enquanto componentes da população economicamente ativa. 

O fato do sexo feminino ser em geral mais acometido por LER/DORT pode ser explicado 

por diversos motivos, especialmente pelas diferenças anatomofisiológicas em relação aos homens, 

como a altura, peso, composição osteomuscular, além da “dupla jornada” assumida pelas mulheres, 

cuidar de filhos, realização de tarefas domésticas entre outras. Isso tudo somado pode acarretar em 

sobrecarga física e mental e, como consequência, resultar em LER/DORT (MACIEL; 

FERNANDES; MEDEIROS, 2006; MAGNANO et al., 2010).  

O estudo de Cavalcante et al.(2013), sobre agravos relacionados ao trabalho em geral no 

RN, identificou maior predominância do sexo masculino, o que divergiu dos resultados do presente 

trabalho. 

Quanto ao nível de escolaridade, dois estudos realizados no Brasil encontraram maiores 

prevalências de LER/DORT em níveis baixos de escolaridade. Em trabalhadores do sul do país 

com menos de cinco anos completos de estudo tiveram maior associação (MEUCCI et al., 2013).  

Em pesquisa multicêntrica realizada em dezoito (18) países sobre LER/DORT, os maiores 

riscos foram encontrados em trabalhadores com baixo nível de escolaridade, em especial menos 

que 14 anos completos de estudo, sendo inferior a probabilidade da ocorrência desse agravo em 

níveis maiores de escolaridade (COGGON et al., 2013).  

Uma vez esse perfil populacional caracterizado, pode-se inferir a necessidade de realizar 

ações de promoção a saúde do trabalhador, sobretudo, nas populações mais desfavorecidas 

economicamente.  

Em relação à ocupação dos trabalhadores, observou-se uma maior predominância nas 

atividades envolvendo costura, construção civil, e operadores de caixa. Pode-se inferir, portanto, 

que a ocupação pode ser outro determinante no acometimento do trabalhador por LER/DORT, uma 

vez que, tais atividades citadas caracterizam-se pela existência de movimentos repetitivos, além de 

postura inadequada, que são fatores de risco para as LER/DORT. Os resultados desse estudo estão 

em conformidade com a literatura, como visto em um estudo de base populacional na região Sul do 

Brasil na qual a lombalgia teve maior prevalência em trabalhadores da indústria e comércio 

(MEUCCI et al., 2013). Em outros dois estudos realizados na França, sintomas 

musculoesqueléticos acometeram mais trabalhadores da indústria e da construção civil 

(HAGBERG et al., 2012). 
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No que se refere à situação no mercado de trabalho, observou-se uma concentração de 

trabalhadores no setor formal da economia, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

em consonância  com outros estudos, como os de Haeffner (2014) e Meziat Filho e Silva (2011) 

que evidenciam que as estatísticas oficiais dos agravos relacionados ao trabalho no Brasil, 

tradicionalmente, têm origem em dados da CAT, instrumento de informação do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) que gera benefícios previdenciários aos trabalhadores do mercado formal. 

No entanto, de acordo com os resultados desse estudo, há uma diferença entre o número de 

notificações de CAT (n=270; 67%) emitidas e o de empregados registrados (n=306; 75,93%), o 

que mostra a não emissão de CAT por parte das empresas.  

   Por fim, os fatos dos empregados registrados representarem o universo de maior 

concentração de notificação já era esperado, pois estes trabalhadores possuem maior estabilidade 

empregatícia para informar que eventos adversos do trabalho podem estar influenciando na vida. 

Além disso os locais de trabalho podem possuir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) que estaria mais atenta à promoção da saúde do trabalhador. 

Quanto aos sinais e sintomas citados pelos trabalhadores notificados neste estudo, 

destacaram-se principalmente a dor, a limitação dos movimentos, que assim como o estudo de 

Haeffner (2014) e Moraes e Bastos (2013), ainda acrescenta sintomas de estresse.  

De acordo com Coggon (2013), a sintomatologia dolorosa gerada por LER/DORT e por 

mecanismo de somatização de sintomas pode influenciar em fatores relacionados psicofisiológicos, 

o que pode reduzir a capacidade laboral e qualidade de vida dos trabalhadores.  

Em geral, as queixas de LER/DORT mais comuns são dor localizada, irradiada ou 

generalizada, desconforto, fadiga e sensação de peso. Muitos relatam formigamento, dormência, 

sensação de diminuição de força e fadiga, edema e enrijecimento muscular, choque e falta de 

firmeza nas mãos. (BRASIL, 2012). 

Ao analisar a distribuição de notificações de LER/DORT segundo a exposição aos fatores de 

risco em seu local de trabalho, obteve-se como resultado a presença de movimentos repetitivos e 

jornada diária com mais de 6 horas como os mais citados pelos trabalhadores.  

Tal fato correlaciona-se diretamente com o tipo de ocupação do trabalhador, como já foi 

abordado anteriormente, uma vez que as ocupações, tratam-se de atividades que se caracterizam 

pela repetitividade. Vale ressaltar que os fatores de risco não são independentes, eles interagem 

entre si e devem ser sempre analisados de forma integrada. Envolvem aspectos biomecânicos, 

cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho. Por exemplo, fatores organizacionais 
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como carga de trabalho e pausas para descanso podem controlar fatores de risco quanto à 

frequência e à intensidade (BRASIL, 2012). 

No que se refere à distribuição de notificações quanto ao diagnóstico específico das 

LER/DORT conforme classificação CID-10, houve maior predominância das sinovites e 

tenossinovites, dorsalgias e lesões no ombro.  Pode-se inferir então, que há compatibilidade desses 

resultados com as ocupações de maiores concentrações de notificação, uma vez que, nessas 

atividades existe a presença de movimentos repetitivos e sobrecarga osteomioarticular. 

Tais patologias podem ser enquadradas como LER/DORT, e constam da Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social. Dados de 

2002 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) evidenciam que 72% dos trabalhadores que 

receberam benefícios por incapacidade com síndrome cervicobraquial relacionada ao trabalho 

foram bancários. De igual forma, 55,3% dos benefícios por incapacidade concedidos a 

trabalhadores com tenossinovites e sinovites relacionadas ao trabalho foram concedidos a 

bancários (BRASIL, 2012). 

No estudo de Meziat Filho e Silva (2011), realizado com banco de dados secundários da 

previdência social sobre invalidez por dor nas costas, o diagnóstico específico mais prevalente foi 

dos transtornos mentais (10,1%), seguido das doenças do sistema osteomuscular (9,2%). Outro 

importante aspecto a ser destacado é a especificidade do grupo que mais acometeu os casos de 

LER/DORT neste estudo, os agravos do sistema osteomuscular.  

Em uma pesquisa com dados da Previdência Social, em trabalhadores com LER/DORT 

prevaleceram as sinovites (29%) e lesões de ombro (26%) (NAVARRO, 2006). Portanto, tais 

estudos se aproximam dos resultados encontrados nesta pesquisa. 

Uma das consequências mais frequentes das LER/DORT pode ser o afastamento do 

trabalho. Nesse estudo, 81,64% (329) das notificações geraram afastamento, fato que causa 

prejuízo à Previdência e ônus social. Tal afastamento é comumente encontrado em outros estudos 

presentes na literatura (BRASIL, 2012; HAEFFNER, 2014). Vale salientar que os trabalhadores 

afastados, podem ocasionar o presenteísmo, ou seja, trabalhadores que embora estejam doentes 

continuam presentes nas atividades laborais, fato que favorece o agravamento da doença e a 

ocorrência de maiores prejuízos socioeconômicos no futuro.  

O absenteísmo pode estar associado fundamentalmente aos sintomas de LER/DORT, em 

especial a sintomatologia dolorosa, e ainda pode ter relação com outros fatores ocupacionais, tais 
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como: as condições inadequadas de trabalho e insatisfação profissional (RODRIGUES et al., 

2013).  

Esse mesmo autor afirma que as afecções musculoesqueléticas como LER/ DORT, são 

agravos que provocam maior absenteísmo entre servidores públicos. Isso pode ocorrer devido à 

redução da capacidade laboral pela degeneração das estruturas musculoesqueléticas e da dor. 

Segundo Bernstorf e Rosso (2008), a ausência do trabalhador do seu local de trabalho 

sempre acarretará para todas as partes envolvidas (trabalhador, empregador, colegas, família, 

sociedade, etc.) um prejuízo financeiro, de imagem, de moral, entre outras de maior ou menor 

intensidade.  

O próprio trabalhador sempre será o principal prejudicado, pois mesmo ocorrendo na 

empresa redução na produtividade organizacional, aumentando o custo operacional e reduzindo o 

lucro financeiro, sua ausência involuntária ou voluntária causará além de menores ganhos 

(salariais, participação nos lucros, bônus, promoções, etc.), também transtornos emocionais, 

influenciando seu próprio estresse, sua satisfação profissional e sua avaliação de competência num 

ciclo vicioso, pois toda estratégia de resistência está associada com um sentimento de impotência, 

até acarretar em evasão permanente por demissão ou por óbito, afetando a qualidade de vida de 

toda a sociedade. 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que o número de dias de trabalho perdidos em 

razão dos acidentes aumenta o custo da mão de obra no Brasil, encarecendo a produção e 

reduzindo a competitividade do país no mercado externo. Estima-se que o tempo de trabalho 

perdido anualmente devido aos acidentes de trabalho seja de 106 milhões de dias, apenas no 

mercado formal, considerando-se os períodos de afastamento de cada trabalhador (BRASIL, 2004). 

Por fim, em relação a distribuição de LER/DORT por evolução do caso, houve 

predominância de incapacidade temporária, com 75,68% (305). Tal fato reforça a importância da 

educação em saúde que seria uma prática para atuar no nível da doença que ainda não é irreversível 

em sua maioria.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo observou-se o aumento da ocorrência das LER/DORT ano a ano, 

principalmente de 2011 para 2012, tendo como os municípios de maior número de notificações 

Natal, como predominante, seguido de Caicó e Tenente Laurentino Cruz (ambos da Região do 

Seridó).  

Em relação ao perfil da população, o sexo feminino foi o que mais predominou, além da 

faixa etária dos 35 aos 44 anos com baixo nível de escolaridade que teve um maior número de 

notificações.  

Diante disto, pode-se perceber a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde do 

trabalhador, com ênfase para trabalhadores com baixo nível de escolaridade, principalmente nas 

localidades com maior número de notificações. Para tanto, são necessários entendimentos junto à 

classe trabalhadora e empresas, para que façam adesão às políticas de proteção ao trabalhador 

através de ações preventivas, diretas, de fácil aplicação. 

As ocupações com maior número de notificações foram nos setores da indústria (confecção), 

construção civil (pedreiro) e comércio (operador de caixa).  
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Já o sintoma mais citado entre os trabalhadores com LER/DORT foi a dor e a limitação dos 

movimentos. As sinovites e tenossinovites, seguido de dorsalgias e lesões no ombro foram os 

diagnósticos mais predominantes.  

De acordo com esses resultados, pode-se sugerir uma relação de nexo causal entre as 

ocupações e as patologias notificadas, uma vez que se tratam de atividades caracterizadas por 

movimentos e posturas inadequadas, que são fatores de risco para as LER/DORT.  

Tal fato indica a necessidade de maior atenção dos órgãos fiscalizadores quanto às 

conformidades com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho nas empresas com estes 

tipos de atividade, e ainda, maior atuação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Portanto, cabe ressaltar a importância e impacto desses dados para a saúde do trabalhador, 

tendo em vista o ônus causado nas empresas decorrente do afastamento do trabalhador, que 

precisará substituí-lo, bem como prejuízo para o próprio trabalhador, visto que os trabalhadores, 

muitas vezes provedores do sustento familiar passam a depender de assistência à saúde, o que causa 

grande impacto no âmbito familiar e compromete o meio de produção na sociedade.  

Para minimizar essa condição, tornam-se necessários uma abordagem adequada e o 

tratamento corretos desses agravos, evitando afastamentos prolongados e maiores limitações 

funcionais dos trabalhadores acometidos, fatos que geram maiores prejuízos socioeconômicos.  

Estes aspectos podem ser através da incorporação de projetos que primem pela qualidade de 

vida, com abordagem laboral, que venham permitir a reinserção ao ambiente de trabalho dos 

trabalhadores afastados. 

Em relação aos registros de notificações no SINAN, este estudo também possibilitou 

conhecer a necessidade de uma maior abrangência e conhecimento das LER/DORT. Por isso, 

conclui-se que o SINAN é um banco importante para pesquisa, e o uso de fontes secundárias 

permite utilizar amostras maiores, com baixo custo, e maior flexibilidade metodológica.  

No entanto, ao trabalhar com tais dados secundários algumas limitações são encontradas 

como, dados não preenchidos ou completados de forma incorreta. O preenchimento inadequado das 

fichas impossibilita a análise de algumas variáveis pelas inconsistências dos dados. 

Isto demonstra a necessidade de treinamentos, assim como um maior comprometimento por 

parte dos profissionais nos registros das LER/DORT, bem como um monitoramento qualificado 

junto às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Unidades Regionais de Saúde pública (URSAP) e 
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Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte, para que de fato as 

políticas de proteção ao trabalhador sejam elaboradas a partir de dados mais fidedignos. 
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Anexo A - FICHA DE INVESTIGAÇÃO – SINAN – LER/DORT 
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