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Inseticidas (L24.5)

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Alimentos em contato com a pele (L24.6)
Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Plantas, exceto alimentos (L24.7)
Dermatite de Contato por Irritantes devida a
outros agentes: Corantes (L24.8)
Urticária Alérgica (L50.0)
Urticária devida ao Calor e ao Frio (L50.2)
Urticária de Contato (L50.6)
Queimadura Solar (L55)

Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)
Flúor ou seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 11)
Fósforo (Z57.5) (Quadro 12)
Alimentos, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro 27)
Plantas, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro 27)
Agentes químicos, não especificados anteriormente, em exposição
ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Agrotóxicos e outros produtos químicos (X48.-; Z57.4 e Z57.5)
Quadro 27)
Exposição ocupacional a calor e frio (W92,-; W93.-; Z57.6) (Quadro
27)
Exposição ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos que
afetam a pele (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)
Exposição ocupacional a radiações actínicas (X32.-; Z57.1) (Quadro
27)
Radiação Ultravioleta (W89.-; Z57.1) (Quadro 27)

Outras Alterações Agudas da Pele devidas a
Radiação Ultravioleta (L56. -): Dermatite por
Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2);
Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações
Agudas Especificadas da Pele devidas a
Radiação Ultr avioleta (L56.8); Outras
Alterações Agudas da Pele devidas a
Radiação Ultravioleta, sem outra
especificação (L56.9);
Alterações da Pele devidas a Exposição
Radiações não-ionizantes (W89.-; X32.-; Z57.1) (Quadro 27)
Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.
-):
Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações:
Dermatite Solar, “Pele de Fazendeiro”, “Pele
de Marinheiro” (L57.8)
Radiodermatite (L58.-):Radiodermatite
Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)
Aguda (L58.0); Radiodermatite Crônica
(L58.1); Radi odermatite, não especificada
(L58.9); Afecções da pele e do tecido
conjuntivo relacionadas com a radiação, não
especificadas (L59.9)
Outras formas de Acne: “Cloracne” (L70.8)
Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos,
Monoclorobenzeno, Monobromobenzeno, Hexaclorobenzeno (X46.;
Z57.5) (Quadro 13)
Derivados do fenol, pentaclorofenol e do hidrobenzonitrilo (X49,-;
Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)
Policloretos de Bifenila (PCBs) (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)
Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e Óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos (X49.-; Z57.5)
do Tecido Subcutâneo: “Elaioconiose” ou
(Quadro 27)
“Dermatite Folicular” (L72.8)
Outras formas de hiperpigmentação pela
Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro
melanina: “Melanodermia” (L81.4)
1)
Clorobenzeno e Diclorobenzeno (X46.-; Z57.4 e Z57.5)(Quadro 13)
Alcatrão, Breu, Betume, Hulha Mineral, Parafina, Creosoto, Piche,
Coaltar ou resíduos dessas substâncias (Z57.8) (Quadro 20)
Antraceno e Dibenzoantraceno (Z57.5) (Quadro 20)
Bismuto (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)
Citostáticos (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)
Composto nitrogenados: Ácido nítrico, Dinitrofenol (X49.-; Z57.5)
(Quadro 27)
Naftóis adicionados a corantes (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
Óleos de corte (Z57.5) (Quadro 27)

Parafenilenodiamina e seus derivados (X49.-; Z47.5) (Quadro 27)
Poeira de determinadas madeiras (Z57.3) (Quadro 27)
Quinino e seus derivados (Z57.5) (Quadro 27)
Sais de ouro (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)
Sais de prata (Seqüelas de Dermatite Crônica de Contato) (X44.-;
Z57.5) (Quadro 27)
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Leucodermia, não classificada em outra parte Arsênio e seus compostos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)
(Inclui “Vitiligo Ocupacional”) (L81.5)
Hidroquinona e ésteres derivados (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
Monometil éter de hidroquinona (MBEH) (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
para-Aminofenol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
para-Butilfenol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
para-Cresol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
Catecol e Pirocatecol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)
Clorofenol (X46.-; Z57.4 e Z57.5)(Quadro 27)
Outros transtornos especificados da
Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos: minocloropigmentação: “Porfiria Cutânea Tardia”
benzeno, monobromo-benzeno, hexaclorobenzeno (X46.-; Z57.4 e
(L81.8)
Z57.5) (Quadro 13)
Ceratose Palmar e Plantar Adquirida (L85.1) Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro
1)
Úlcera Crônica da Pele, não classificada em Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)
outra parte (L98.4)
Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana (Z57.8) (Quadro
27)
Geladura (Frostbite) Superficial (T33):
Cloreto de etila (anestésico local) (W93.-; Z57.6) (Quadro 13)
Eritema Pérnio
Frio (X31.-; W93.-; Z57.6) (Quadro 27)
Geladura (Frostbite) com Necrose de Tecidos Cloreto de etila (anestésico local) (W93.-; Z57.6) (Quadro 13)
(T34)
Frio (X31.-; W93.-; Z57.6) (Quadro 27)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Introdução
As LER/DORT (Lesões Por Esforços Repetitivos /Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao
Trabalho) vêm assumindo a liderança das estatísticas relativas às Doenças Ocupacionais no país.
Esse fato não se limita à realidade nacional, vez que as informações divulgadas internacionalmente
acerca desses distúrbios também apontam para a extensão do problema, ao tempo em que nos
convidam a empreender esforços para a prevenção e a adoção de medidas terapêuticas e de
reabilitação eficazes para reduzir a incidência desses agravos e de suas repercussões em diversos
setores da vida econômica e social do país e, particularmente, na qualidade de vida dos
trabalhadores.
Na sociedade pós-moderna, essas doenças, descritas desde o século XVIII, adquirem padrão de
epidemia e se constituem em um problema social de grandes proporções. Foram as transformações
ocorridas no mundo do trabalho, como a introdução de novas tecnologias e a forma como o trabalho
vem sendo organizado, com ritmo intenso, pausas curtas ou inexistentes, entre as atividades;
repetitividade; pressão temporal; trabalho monótono; mobiliário inadequado; exigências de
produtividade; e etc que se constituíram em cenário de florescimento das LER/DORT (Antunes,
1999).
No Brasil, as LER/DORT foram definidas, pelo Ministério da Saúde, como “afecções que podem
acometer tendões, sinóviais, músculos, nervos, fáscias, ligamentos, isolada ou associadamente,
com ou sem a degeneração dos tecidos, atingindo principalmente, porém não somente, os membros
superiores, região escapular e pescoço“ (Brasil, 2000).
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Oliveira (1998) ressalta que o termo LER/DORT parte do pressuposto de que o esforço e a
repetitividade são os geradores da lesão. Reconhece a realidade desse pressuposto para grande
número de casos, entretanto, esclarece que nem sempre esses fatores são os únicos ou os mais
importantes, citando a velocidade, a resistência, as sobrecargas, a temperatura ambiente, as
vibrações, etc. como elementos importantes no aparecimento das lesões.
A Resolução Nº 197 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo privilegia a origem ocupacional
das LER e enumera três situações que podem de forma combinada ou não, concorrer para a
manifestação das lesões: uso repetitivo de grupos musculares, uso forçado de grupos musculares e
manutenção de postura inadequada (São Paulo, 1992).
Freqüentemente, aos fatores biomecânicos são associados os aspectos da organização do trabalho.
Para Assunção (1995), a elucidação do quadro de LER/DORT só é possível se a abordagem partir
do trabalho. Ela propõe a investigação da relação do desgaste músculo-tendinoso-neurológicoarticular com as condições de trabalho: ritmo, tempo, postura, equipamento, etc.
Barreira apresenta a abordagem ergonômica como uma contribuição para a prevenção das LER. “A
prevenção destas disfunções músculo-esqueléticas depende de criteriosa análise dos fatores de
risco envolvidos em dada situação de trabalho e da implantação de um programa de intervenção
correta” (Barreira, 1994: 51)
.
A participação de todos os setores envolvidos na produção (trabalhadores e gerentes) é
fundamental para a eficácia de programas desse tipo. Programas verticais que não interfiram na
forma como o trabalho se organiza provavelmente terão resultados limitados, comparados às
experiências de intervenção participativa.
Mais recentemente tem se observado a necessidade de aprofundamento do estudo da dor, que
corresponde à principal queixa dos trabalhadores acometidos com LER/DORT, não apenas como
um sintoma que compõe os quadros clínicos, mas enquanto um fenômeno complexo,
multidimensional e subjetivo que necessita abordagem terapêutica multiprofissional e interdisciplinar,
sendo, portanto, um dos desafios do campo da saúde do trabalhador (Yeng & Hsing, 2000).
É necessário que haja mudança nos processos de trabalho em direção à humanização das
condições e ambientes de trabalho. A abordagem terapêutica deve privilegiar a interdisciplinaridade
e as ações devem ser desenvolvidas em todos os setores que têm interface com a saúde dos
trabalhadores.

Aspectos Epidemiológicos das LER/DORT
Para uma compreensão mais abrangente da distribuição das LER/DORT, numa perspectiva espaçotemporal, em diferentes grupos populacionais, é necessário, além do incremento da coleta,
consolidação e sistematização dos dados já existentes, um esforço intersetorial e interinstitucional
para o aumento da capacidade de notificação. Isto deve incorporar a capacitação das equipes
municipais de saúde para ações de diagnóstico e tratamento e de vigilância com intervenção nos
ambientes de trabalho.
As lacunas dos estudos epidemiológicos sobre as LER/DORT no Brasil são grandes. Existem vários
trabalhos descritos na literatura internacional que destacam picos de ocorrência da doença, tais
como: a cãibra dos telegrafistas na Grã-Bretanha, entre 1908 e 1911; a desordem ocupacional
cervicobraquial no Japão, nos anos 60 e 70; a LER na Austrália e Nova Zelândia nos anos 70 e 80.
No Brasil, as LER/DORT têm sido apontadas como importante problema de saúde pública, nas
regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Salvador nos anos 90 (Rio 1990; Souza et al,
2000).
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No ano de 1994 nos Estados Unidos, o United States Bureau of Labour Statistics encontrou 332.000
casos de LER, representando cerca de 65% de todas as doenças do trabalho. Esses dados,
relacionados em documento publicado pelo Ministério da Saúde, impressionam pela magnitude do
problema. Em 1998, nesse país, foram registrados 650.000 novos casos de LER/DORT.
Os dados disponíveis no Brasil são os fornecidos pelos Ambulatórios, Núcleos e Centros de
Referência da Saúde do Trabalhador de alguns estados e municípios.
Dados do NUSAT-RJ (Núcleo de Saúde do Trabalhador do Rio de Janeiro) do período de março de
97 a março de 98 evidenciam que 67,8% dos trabalhadores atendidos apresentam diagnóstico de
LER/DORT. No ambulatório do CEREST/Santos (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)
o número de diagnósticos relacionados às LER/DORT em 1996 correspondeu a 50,6% dentre todas
as doenças diagnosticadas. No ano seguinte, 1997, este número sobe para 54,8%.
No Centro de Referência em Saúde do Trabalhador CERSAT, Contagem – MG, dados do relatório
de gestão 1999-2000 sobre a distribuição dos diagnósticos realizados em primeiras consultas
apontam as LER/DORT totalizando 81,4% dos diagnósticos realizados (Contagem, 2000).
Na Bahia, no ambulatório do Cesat as LER/DORT ocupam atualmente o primeiro lugar na
distribuição das doenças ocupacionais diagnosticadas. Na tabela seguinte verifica-se o crescimento
do percentual de diagnósticos de LER/DORT no período de 1991 a 1999.
Tabela 1:
Distribuição dos trabalhadores com diagnóstico de LER/DORT, por ano.
Coast/Cesat/Sesab, Salvador 1991-1999.
ANO
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Fonte: Bahia, 2000.

Total de doenças
relacionadas ao trabalho
696
536
453
527
452
928
946
806
558

Total LER/DORT

LER/DORT (%)

29
49
47
65
128
448
603
479
319

4,2
9,1
10,4
12,3
28,3
48,5
65,0
64,1
57,2

A faixa etária predominante de trabalhadores acometidos por LER nos dados da série histórica da
demanda do Cesat é de 30 a 49 anos. A distribuição desses trabalhadores por sexo, no ano de
1999, apresentou predominância do sexo feminino, com 84% dos diagnósticos de LER/DORT
(Bahia, 2000).
Esses dados reproduzem os encontrados em diversos estudos sobre as LER/DORT, evidenciando
como uma das características epidemiológicas desses distúrbios a predominância do sexo feminino.
O crescimento do setor de serviços da economia, tradicionalmente concentrador da mão-de-obra
feminina explica, em parte, essa distribuição desigual.
A distribuição no ano de 1999 por ramo de atividade revela que os Bancos e o Comércio varejista
vêm liderando o número de casos. Veja quadro abaixo.
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Quadro I
Principais ramos econômicos dos trabalhadores com diagnóstico de
LER/DORT atendidos no período de 1997 a 1999.
1997
Banco
Comércio varejista
Administração do Estado
Indústria química/petróleo
Saúde
Ensino
Indústria têxtil
Comunicação
Atividades jurídicas, contábeis
Indústria alimentícia

Fonte: Bahia, 2000.

1998
Comércio varejista
Banco
Saúde
Ensino
Administração do Estado
Comunicação
Indústria química/petróleo
Atividades associativas
Prestação de serviços em
informática
Prestação de serviços (outros)

1999
Banco
Comércio varejista
Saúde
Comunicação
Ensino
Transporte terrestre
Atividades associativas
Indústria química/ petróleo
Administração do Estado
Edição/impressão de jornais e
revistas

Esses dados demonstram que a exposição ocupacional aos fatores de risco para as LER está
disseminada em atividades diversificadas da economia, exigindo da sociedade ações de maior
complexidade para combater e controlar a distribuição desses agravos na população de
trabalhadores.
Neste capítulo, será apresentada uma abordagem de vigilância à saúde com enfoque para os
fatores de risco associados a estes agravos, os quadros clínicos de comprometimento músculoesquelético de membros superiores mais freqüentes no ambulatório do Cesat, uma orientação
quanto ao procedimento diagnóstico/diagnóstico diferencial, exames complementares e tratamento.

Vigilância à Saúde do Trabalhador Aplicada aos Determinantes das
LER/DORT
Considerando os critérios para hierarquização dos problemas em saúde do trabalhador, conforme
discutido no capítulo sobre vigilância de ambientes de trabalho, é que se chegou ao delineamento
das lesões por esforços repetitivos/ distúrbios ósteo-musculares relacionados com o trabalho
(LER/DORT) como importante questão a ser abordada.
Sobre este problema devem ser estruturadas ações que visem garantir o acolhimento dos
trabalhadores já atingidos e, especialmente, ações para prevenção das desordens e para promoção
da saúde dos trabalhadores nas atividades ocupacionais com maior prevalência.
Embora reconhecendo os limites da intervenção ergonômica nas atividades de trabalho, tendo em
vista a existência de um contexto determinante das LER/DORT que ultrapassa o Setor Saúde, é
possível admitir que ações de intervenção na organização do trabalho, no processo e postos de
trabalho podem desempenhar um efeito na redução e controle desta morbidade. Assim, ultrapassar
os limites do diagnóstico individual, em direção a uma ação coletiva, deve ser o princípio orientador
da abordagem das LER/DORT no Sistema Único de Saúde (SUS).
O modelo de vigilância das desordens músculo-esqueléticas pode ser baseado na vigilância dos
riscos e/ou na vigilância de agravos. Uma questão habitualmente discutida diz respeito à
insuficiência da vigilância, baseada unicamente no controle dos dados médicos, o que, para alguns
autores seria a concepção que caracteriza a vigilância da saúde e não a vigilância em saúde. Nesta
última concepção, a vigilância incorpora a abordagem dos aspectos tecnológicos e sociais
(Machado, 1996; Pinheiro,1996).
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Portanto, a VISAT deve incluir a Vigilância Epidemiológica das populações trabalhadoras e a
vigilância dos processos produtivos e processos de trabalho no estudo das desordens músculoesqueléticas relacionadas com o trabalho.
Tendo em vista as informações precedentes neste capítulo acerca dos ramos econômicos nos quais
tem sido referida a maior ocorrência de LER/DORT, as ações de vigilância podem se orientar por
esses dados para definição das áreas de intervenção. Além disso, as ocupações sobre as quais a
equipe já disponha de informações sobre casos de LER/DORT poderão ser eleitas prioritariamente
para essas ações.
A vigilância à saúde pode utilizar dados primários ou secundários. No primeiro caso, o estudo é
planejado no contexto da ação de vigilância e, portanto, os dados serão obtidos para este fim
específico. Os instrumentos utilizados poderão ser questionários, entrevistas e exames físicos,
estes obtidos no curso do estudo. No caso do estudo com dados secundários, fontes pré-existentes
como prontuários médicos, registros de reabilitações e licenças médicas serão utilizados. Da
mesma forma, para o estudo do processo de trabalho e riscos, tanto registros históricos existentes,
quanto o levantamento de informações no curso da ação de vigilância serão de grande utilidade.
Importante ressaltar a relevância do conhecimento acerca da saúde e do trabalho com a utilização
de metodologias qualitativas, em estudos antropológicos ou sociológicos.
Considerando que a VISAT reúne informações para viabilizar a ação, uma questão crucial neste
campo diz respeito às ações de intervenção sobre as condições de saúde e de trabalho. Portanto, a
abordagem dos indivíduos e do ambiente de trabalho deve ser viabilizada e integrada dentro da
VISAT. As intervenções possíveis, compreendendo diferentes níveis de abordagem, vão desde as
ações de educação, às medidas baseadas na higiene industrial, intervenções ergonômicas e de
organização de serviço de saúde.
Algumas situações encontradas nos ambientes de trabalho podem indicar ações de vigilância para
LER/DORT, antecedendo a ocorrência dos quadros. Dentre estas situações são apontadas (Brasil,
1994): trabalho exigindo grande esforço físico ou posturas rígidas/fixas (sentado todo o tempo ou em
pé); introdução de novas tecnologias ou mudanças no processo de produção; taxa de absenteísmo
elevada; rotatividade elevada; freqüência e gravidade de acidentes elevada; presença maciça de
trabalhadores jovens; queixas de dores musculares; pagamento de prêmio de produtividade;
conflitos freqüentes (incluindo greves); trabalho exigindo movimentos repetitivos; trabalho em turnos;
trabalho exigindo grande precisão e qualidade.
Uma vez definida a necessidade de vigilância de LER/DORT no trabalho, em uma primeira parte a
abordagem deve ser feita de forma a permitir o conhecimento geral do contexto da empresa e das
condições de trabalho. É uma aproximação que visa introduzir o investigador no local de trabalho a
ser analisado. Para isto, deve-se proceder à descrição da empresa com base em informações
gerais sobre o processo e fluxo da produção: procedência e aprovisionamento de matéria-prima,
principais fornecedores, principais compradores, vias de acesso, porte da empresa, existência de
sazonalidade da produção, mercado de mão de obra; patologias mais freqüentes, declaradas
formalmente pela empresa ou informadas pelos trabalhadores, com levantamento dos setores de
trabalho dos atingidos; descrição das condições identificadas em um pré-diagnóstico. Esta análise
deve incluir o estudo das normas da empresa (horários, processo produtivo), organização do
trabalho (tipos de aprendizagem, divisão de tarefas, modos operatórios, margem de liberdade,
critérios de qualidade), identificação de mobiliário, máquinas, equipamentos, ferramentas e das
relações profissionais (Abrahao,1993; Lima,1998).
Nas ações de vigilância dos ambientes de trabalho deve-se investigar as condições reais de trabalho
e não apenas julgar suficientes as informações sobre o trabalho prescrito. As bases reais
encontradas para realização das atividades cotidianas é que devem ser conhecidas.
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Entendendo os fatores de risco
Alguns aspectos devem ser investigados no ambiente de trabalho porque têm sido amplamente
associados positivamente com a ocorrência de LER/DORT (Dembe, 1996; Kuorinka & Forcier, 1995;
Barreira,1994; Anderson et al., 1994), os aspectos biomecânicos e organizacionais.
a - Os aspectos biomecânicos
Dentre estes aspectos têm sido referidos a repetitividade, movimentos manuais com emprego de
força, posturas viciosas de membros superiores, pressão mecânica localizada por contato, esforço
estático dos membros superiores e uso de ferramentas manuais inadequadas e vibratórias.
Para se entender a repetitividade, recorre-se ao conceito de trabalho cíclico que é aquele no qual
após uma seqüência de tarefas, repete-se uma seqüência igual ou muito semelhante. E o trabalho
tem sido entendido como repetitivo quando seu ciclo dura menos do que 30 segundos, ou, durando
mais que 30 segundos, mais da metade do ciclo é ocupado com o mesmo tipo de elemento.
A identificação do tipo de esforço desenvolvido durante a atividade é importante para compreensão
das LER/DORT e, especialmente, para identificação de situações de risco:
I. O esforço dinâmico se caracteriza pela presença de movimento, que na estrutura muscular
corresponde à ocorrência de contração, encurtamento, seguida de relaxamento e
alongamento. É sabido que o músculo se nutre no período de relaxamento, tendo em vista
que, durante o esforço, sua pressão interna ultrapassa a pressão arterial do sangue,
impedindo o fluxo.
II. O esforço estático é gerador de alto grau de fadiga muscular, já que se caracteriza pela
manutenção da contração muscular e conseqüente impedimento do aporte sangüíneo. Esta
situação no ambiente de trabalho pode envolver, principalmente, os membros superiores e
região lombar.
III.
Algumas situações comumente implicam esforço estático como ao trabalhar com o corpo fora do
eixo vertical, operando uma máquina que requer inclinação do tronco; ou ao ser realizado esforço
para sustentação de carga com membros superiores; quando se necessita apertar pedais, utilizando
um dos pés; ao trabalhar com braços acima do nível dos ombros, como o eletricista ao realizar
atividades de manutenção ou, ainda, ao trabalhar sentado ou em pé o dia inteiro numa posição fixa.
Uma vez que a equipe de vigilância seja conhecedora dos aspectos biomecânicos associados à
ocorrência de LER/DORT, ela deve investigar a presença destes nos ambientes de trabalho sob
estudo. Além disto, verificar qualidade da cadeira no trabalho sentado, características de mesa de
trabalho com computador, de caixa registradora e de caixa de banco, uso de ferramentas manuais
vibratórias, situações de trabalho que impliquem manutenção de braços suspensos, trabalho
sentado realizado em balcão ou bancadas projetadas para o trabalho em pé.
b - Os aspectos organizacionais
Apesar da necessária compreensão acerca dos fatores biomecânicos, mais recentemente, alguns
estudiosos têm considerado os aspectos organizacionais como os principais determinantes das
LER/DORT. Assim, a partir da discussão da autonomia ou grau de controle do trabalhador sobre
sua atividade é que se compreende a relevância dos aspectos organizacionais na determinação
destas patologias. Alguns chegam a afirmar que, sem o necessário “poder” dos trabalhadores
diante do seu trabalho, a possibilidade de prevenção das LER/DORT se torna inviável.
A fragmentação da atividade (apertar parafusos numa linha de montagem), pressão de tempo (ao
final do ciclo já há outro a ser feito), incentivos à produtividade, ritmo de trabalho induzido por esteira
de produção ou equivalente, possibilidade de aumento do ritmo da esteira pela supervisão, horasextras ou dobras de turno são reconhecidos como fatores de risco.
Outros aspectos podem ser ressaltados como possíveis protetores para o desgaste músculoesquelético e, neste sentido, é importante investigar, na ação de vigilância nos ambientes de
trabalho, a existência de variedade e diversidade de funções, enriquecimento de tarefas, autonomia
e discernimento do trabalhador sobre o conteúdo do seu trabalho, possibilidade de pausa entre um
ciclo e outro, pausas regulares, facilidade de interromper o trabalho para necessidades fisiológicas,
relação adequada entre número de pessoas e produção exigida.
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É interessante investigar também o histórico relativo ao quadro permanente de pessoal e a
existência de mudanças recentes, seja pela restrição de pessoal (demissões, aposentadorias), seja
pela sua ampliação, tendo em vista que a desproporção entre pessoal disponível e exigências do
trabalho pode determinar sobrecarga (Wisner, 1994).
Pausa no trabalho é uma noção que parece sintetizar boa parte da discussão acerca da autonomia
dos trabalhadores na prevenção das LER/DORT. Isto porque, a partir da compreensão da
fisiopatologia destas desordens, decorrentes do sobreuso de algumas estruturas do corpo além da
sua capacidade de adaptação (músculos, tendões, sinóvias), fica evidente que uma vez tendo a
liberdade de interromper periodicamente o trabalho, de fazer a pausa ao sentir o menor sinal de
cansaço, de regular, enfim, sua atividade, o trabalhador estará prevenindo a ocorrência dessas
doenças.
Importante ressaltar que a pausa se caracteriza por ser um momento em que o trabalhador deve
estar livre de toda e qualquer atividade de caráter obrigatório, ainda que esta atividade obrigatória
tenha o rótulo de medida de prevenção. Neste sentido, podemos lembrar a ginástica laboral, que,
embora seja uma boa alternativa no conjunto de medidas para prevenção de LER/DORT, não deve
ter um caráter compulsório.
É interessante observar alguns resultados de pesquisas que referem altas prevalências de
LER/DORT em trabalhadores que operam em postos de trabalho nos quais as condições do
mobiliário eram inadequadas, quando era baixo o grau de controle (autonomia), ao passo que esta
prevalência era muito baixa para aqueles que mesmo operando em postos de trabalho com
condições físicas inadequadas, tinham alto grau de controle (Faucett & Rempel, 1994). O que estes
estudos mostram é que a importância das condições biomecânicas enquanto determinantes de
LER/DORT se apresenta nos contextos de trabalho nos quais os trabalhadores não detêm
autonomia ou grau de liberdade sobre o que fazem.
Esta discussão do grau de controle e demanda psicológica vem sendo feita por pesquisadores
interessados em compreender melhor o sofrimento psíquico, na sua relação com o trabalho. Estes
autores têm encontrado maiores prevalências de estresse naqueles trabalhadores com menor graus
de autonomia (Araújo, 1999; Fernandes, 1998).
Portanto, ao desenvolver ações de vigilância em ambientes de trabalho com vistas à prevenção de
LER/DORT é imprescindível que a equipe técnica se aproprie das informações acerca da
organização do trabalho na empresa, do grau de controle dos trabalhadores sobre sua atividade,
grau de exigência ou demanda e sobre a existência de pausas, consequentemente.
Mas, além dos aspectos organizacionais e biomecânicos referidos até agora, é importante ressaltar
que alguns chamados fatores administrativos têm sido identificados como elementos que interagem
com os demais fatores de risco referidos para determinação do agravamento e ou manutenção dos
quadros de LER/DORT. Dentre estes fatores, Barreira (1994) cita o baixo nível de atenção
dispensada pela direção da empresa em verificar e eliminar riscos potenciais, resistência
manifestada diante das queixas dos trabalhadores, estrutura inadequada dos serviços de saúde
quanto à vigilância da saúde, falta de implementação de projetos de ergonomia, seja de correção ou
de concepção, baixa integração entre direção, setores de saúde, segurança e higiene do trabalho.
Atuando nos processos de trabalho: breves comentários
Uma vez concluído o diagnóstico das condições de trabalho, busca-se a implementação das ações
de adequação, conforme discutido no capítulo 4. É nesta etapa que o chamado discurso da
prevenção pode se traduzir, ou não, em ações efetivas. Isto porque, o momento da intervenção é
aquele que exige uma sensibilização e compromisso dos diversos níveis hierárquicos da empresa
no processo de mudança. Além disto, pode exigir investimento financeiro, seja para adequação das
instalações físicas, com a adoção de medidas de engenharia e aquisição de maquinário e mobiliário
adequados, seja para modificação da organização de trabalho. Rever a organização do trabalho
pode implicar redimensionamento de equipes de trabalho, introdução de pausas, redução de
jornadas de trabalho, entre outras ações.
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Tem sido bastante referida pelos autores da ergonomia a metodologia de trabalho que privilegia a
formação de comitês multidisciplinares por local de trabalho. Essas equipes atuariam no processo
de implantação das mudanças, monitorando e avaliando os resultados obtidos. Às equipes técnicas
da VISAT no SUS cabe estimular essas formas de trabalho, mas identificar condições objetivas para
livre atuação das equipes. A autonomia dos comitês para verificar as condições de trabalho, propor
medidas, acompanhar e avaliar os resultados obtidos parece ser imprescindível, tendo em vista a
existência de múltiplos mecanismos relacionados com a organização hierárquica da empresa, na
perspectiva da administração tradicional, que dificultam, muitas vezes, a efetiva participação dos
trabalhadores. Além disso, apesar de prever que um operador esteja compondo os comitês, as
representações de assessores técnicos, e, especialmente, de gerentes, supervisores e chefias
podem tender a caracterizar, a seu modo, a condução dos trabalhos, excluindo ou inibindo a
manifestação dos operadores ou seus representantes.
Neste sentido, é necessário estimular formas de organização com maior e melhor participação,
garantida a livre manifestação do saber dos trabalhadores acerca das condições de trabalho. Esta
proposta se baseia na compreensão de que o trabalhador se encontra em posição privilegiada
quanto à possibilidade de observar as intercorrências no exercício das atividades, registrar os
imprevistos e poder avaliar cotidianamente, e no diálogo com os demais trabalhadores, as
mudanças implementadas nas condições de trabalho. Assim, caso seja viabilizada e estimulada sua
livre participação nos comitês, as intervenções poderão ter melhores resultados.
Conforme já referido, se as LER/DORT podem ter determinantes que ultrapassam a esfera do Setor
Saúde, é importante que as ações de VISAT busquem a integração com outras ações da sociedade,
incorporando trabalhadores e empregadores, em cada nível de atuação do SUS - municipal,
estadual e federal.
Formas Clínicas/Diagnóstico das LER/DORT
Por definição, as LER/DORT são afecções que atingem estruturas nervosas e músculo-tendinosas
localizadas com maior freqüência no pescoço, regiões escapulares e membros superiores e com
menor freqüência nos membros inferiores (Brasil, 2000).
Estas lesões podem se manifestar através de diferentes quadros clínicos, a depender das estruturas
envolvidas no processo patológico.
Para compreensão desse conjunto de quadros clínicos é preciso conhecer a fisiologia do
movimento, o equilíbrio dinâmico do sistema músculo-esquelético e os fatores que contribuem para
seu desequilíbrio.
Algumas noções de fisiologia do sistema músculo-esquelético:
O sistema músculo-esquelético funciona como um sistema de alavancas. Toda alavanca é uma
máquina simples constituída por três elementos: um elemento rígido, um ponto de apoio e uma força
exercida, denominada de força potente, cujo objetivo é mover uma resistência. De acordo com a
disposição destes elementos, as alavancas classificam-se em (Berne, 1996;Guyton, 1992):
1 - INTERFIXA – quando o ponto de apoio
localiza-se entre a força potente e a resistência,
sendo exemplo deste tipo de alavanca a tesoura
e no corpo humano temos como exemplo as
articulações do pescoço, lombo sacra, do joelho
e do tornozelo.
R
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INTERPOTENTE – quando a força potente
encontra-se entre o ponto de apoio e a resistência,
sendo exemplo deste tipo de alavanca o pedal de
um carrinho de amolar tesoura. Este tipo de
alavanca predomina no sistema músculoesquelético do corpo humano.

2- INTER-RESISTENTE – quando a resistência está situada entre o ponto de apoio e a força
potente, sendo um exemplo deste tipo de alavanca o carrinho de mão. Este tipo não é encontrado
no corpo humano.
No sistema músculo-esquelético, o elemento rígido é representado pelo osso, o ponto de apoio pela
articulação, a força potente pelo músculo e a resistência é o próprio peso do segmento ou um peso
que se esteja levantando.
Quanto maior a distância entre a potência e o ponto de apoio menor será a força necessária para
vencer a resistência e o inverso também é verdadeiro, ou seja, quanto menor a distância entre o
ponto de apoio e a resistência, maior será a força necessária para vencer a resistência. Com isso
cria-se a noção de braço de potência que é a distância entre o ponto de apoio e a força potente e de
braço de resistência que é a distância entre o ponto de apoio e a resistência.
Ao se carregar um peso com a mão, com o antebraço fletido sobre o braço a resistência é
representada pelo peso colocado na mão, o ponto de apoio é representado pela articulação do
cotovelo e a força pelo músculo bíceps que se insere a apenas três centímetros do ponto de apoio.
Neste caso, o braço da potência é bem menor que o braço da resistência sendo, portanto, grande o
esforço muscular para vencer a resistência que é representada pelo peso que se tenta carregar com
a mão.
O músculo recebe nutrientes através da circulação sanguínea no momento em que se encontra
relaxado, conforme já discutido. Durante a contração, a pressão interna do músculo ultrapassa o
valor da pressão sanguínea, ocorrendo uma diminuição do fluxo sanguíneo que nutre o músculo.
Na contração dinâmica o músculo se contrai e relaxa alternadamente. Ao contrair, ele deixa de
receber nutrientes, porém no momento seguinte, ao se descontrair, o fluxo sanguíneo aumenta
recebendo então, o músculo, os nutrientes necessários. Por outro lado, na contração estática,
quando o músculo se contrai e permanece contraído por longos períodos, deixa de receber o fluxo
sanguíneo necessário à sua nutrição, lançando mão de uma via metabólica alternativa. O
metabolismo deixa de se processar por via aeróbica, passando a ocorrer por via anaeróbica, com
acúmulo de ácido lático, que irrita as terminações nervosas dos músculos ocasionando dor e
sofrimento tecidual.
Os membros superiores com dezenas de ossos, articulações e músculos e três nervos principais,
realiza uma gama variada de movimentos, tais como:
Pronação
Supinação
Adução
Abdução
Flexão
Extensão
Rotação Interna do Ms
Rotação Externa do Ms

é a rotação interna do segmento
é a rotação externa do segmento
é a aproximação do segmento da linha média
é o afastamento do segmento da linha média
movimento do segmento para dentro ou fechando
movimento do segmento para fora ou abrindo
movimento circular para frente
movimento circular para trás
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A posição anatômica do membro superior é estendido ao longo do corpo com a palma das mãos
voltada para frente.
Tendinites e tenossinovites1
Os tendões são constituídos por fibras colágenas e elásticas e são envolvidos por uma bainha
sinovial extremamente vascularizada responsável pela secreção do líquido sinovial que banha o
tendão e impede o seu atrito durante o movimento.
O movimento constante do tendão dentro da sua bainha sinovial causa um espessamento destas
estruturas provocando irritação, desencadeando um processo inflamatório que produz aderências,
dificultando o deslizamento do tendão dentro da sua bainha, determinando um quadro doloroso. As
tendinites e tenossinovites são, portanto, processos inflamatórios agudos ou crônicos, que
comprometem os tendões (tendinites) ou as bainhas tendíneas (tenossinovites).
Nos MMSS estas afecções localizam-se em diversos níveis.
a - Lesões do ombro
Lesões do Manguito Rotator (MR), Síndrome do Impacto
Tendinite do Supra Espinhoso
Tendinite do Tendão Longo do Bíceps
Capsulite Adesiva, Ombro Congelado, Capsulite Retrátil
b -Lesões do cotovelo
Epicondilite Lateral
Epicondilite Medial
c - Lesões do punho e mão
Dedo em Gatilho
Tendinite de De Quervain
Doença de Dupuytren
Tenossinovite dos Flexores e Extensores dos Dedos e Punho
Cistos Sinoviais
A - LESÕES DO OMBRO
Introdução - o ombro é constituído por quatro articulações: escápulo-úmeral, esterno-clavicular,
acrômio-clavicular e a escápulo-torácica. A articulação escápulo-umeral é a mais importante
articulação do ombro e é constituida pela cabeça do úmero e a cavidade glenóide do omoplata.
Esta articulação confere ao ombro uma grande amplitude de movimentos, devido à sua pequena
área de superfície óssea articular, o que, por outro lado, termina por determinar a esta articulação
uma grande instabilidade. O Manguito Rotador (MR) que é formado pelos tendões dos músculos
supra e infra-espinhoso, subescapular e o redondo menor tem a função de estabilizar a cabeça do
úmero na cavidade glenóide, função também desempenhada pelo tendão longo do bíceps ao
abaixar e comprimir a cabeça do úmero de encontro à cavidade glenóide durante a contração
muscular. A bolsa sub acromial fica abaixo do músculo deltóide e mantém ligações com o MR, que
dá origem ao seu assoalho através do tendão do supra-espinhoso. Anteriormente, o tendão longo
do bíceps origina o tecido fibroso da cápsula, portanto, o MR o músculo supra-espinhoso. A, a bolsa
subacromial e o tendão longo do bíceps são estruturas que mantém estreitas relações, fato que
assume grande importância quando se estuda as lesões do ombro.
____________________________
1

Para maior aprofundamento referências recomendadas:
Hoppenfelnd, S. Propedêutica Ortopédica: colunas e extremidades, São Paulo: Ateneu, [s.d.], 276p.
Gross, J.; Fetto, J.; Rosen, E. Exame Musculoesquelético. Porto alegre. Artmed, 2000. 470p.
Greve & Amatuzzi. Medicina de Reabilitação Aplicada à ortopedia e Traumatologia. Editora Roca. 1999, 444
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Lesões do manguito rotador - Tendinite do supraespinhoso - Síndrome do Impacto
Definição – é o comprometimento das estruturas do Manguito Rotador, em particular e com
maior freqüência do tendão do supra-espinhoso. Ocorrem roturas parciais ou totais desses
tendões, quadro este conhecido também como Síndrome do Impacto.
Sintomatologia – o início dos sintomas pode ser agudo, mas geralmente, é insidioso. É a causa
mais freqüente da dor do ombro. A abdução ativa ou contra-resistência é dolorosa, débil ou
totalmente impossível, com a particularidade de que a abdução passiva pode se realizar em
maior grau que a ativa, ainda que com um arco doloroso entre os 70 e 110º. Por outro lado, o
paciente pode levantar peso, sem dor, com o braço estendido ao longo do corpo. Se a lesão se
localiza no tendão do subescapular, a rotação interna do braço e do ombro pode ser dolorosa,
débil e limitada. O paciente pode ser assintomático e os depósitos cálcicos, nos tendões do
ombro, podem ser simples achados radiológicos. O acometimento é quase sempre unilateral e
pode ocorrer de duas maneiras.
Aguda – dor intensa, conseqüente a esforço físico exacerbado no trabalho ou outras atividades
com movimentos bruscos, com impotência funcional do ombro, edema ou hemorragia e, às
vezes, parestesia da mão. A dor é mais intensa à noite e o prognóstico é favorável.
Crônica – com vários anos de duração e caracterizada por uma dor constante, desencadeada,
principalmente, pela abdução do ombro, é acompanhada, algumas vezes, de creptação. O
paciente queixa-se de dor ao elevar o braço (arco doloroso), desconforto e diminuição da força de
rotação externa e abdução. Em casos mais avançados pode ocorrer atrofia muscular com roturas
de um ou mais tendões do MR. O prognóstico é reservado.
Diagnóstico – Teste de Neer (Anexo I). Teste de Patte: estudo comparativo da força de abdução
de ambos os braços. Teste de Jobe (Anexo I) Exames laboratoriais afastam doenças reumáticas,
endócrino-metabólicas e autoimunes. O Rx simples do ombro pode revelar uma peritendinite
calcárea ou um esporão do acrômio, não fazendo propriamente o diagnóstico da patologia, mas
serve para afastar outras que desencadeiam sintomatologia semelhante. A ultrassonografia
quando realizada por profissional experiente e aparelhagem adequada fornece subsídios
importantes no diagnóstico desta patologia. A artroscopia realizada com injeção de contraste
intra-articular evidencia a rotura do MR. A Tomografia Computadorizada não oferece vantagens
sobre os demais. A Ressonância Magnética possui alta definição de imagens, porém é de alto
custo.
Causas Ocupacionais – uso prolongado dos MMSS com posturas inadequadas ou viciosas tais
como elevação e abdução do ombro acima dos 90º por períodos prolongados associado a força e
repetitividade. Execução de tarefas com antebraço fletido sobre o braço acompanhado de
movimentos de supinação do antebraço.
Diagnóstico Diferencial – doenças endócrino-metabólicas como diabetes, hiperuricemia, artrite
reumatóide, tuberculosa e séptica, doenças auto-imunes, variações anatômicas, fraturas com
consolidação viciosa do úmero, osteoartrose acrômio clavicular, alterações neurológicas e
vasculares localizadas, que enfraquecem as estruturas predispondo-as a lesões.
Tendinite do tendão longo do bíceps
Definição – é uma inflamação que acomete a bainha sinovial do tendão longo do bíceps, no
ponto onde ele muda de direção, ao nível do sulco bicipital. A inflamação é causada pelo atrito
do tendão com a cabeça do úmero. Isto pode ocasionar desde uma inflamação e o deslocamento
do tendão para fora do sulco bicipital até uma rotura do mesmo. A doença pode ser encontrada
como entidade isolada, mas freqüentemente é secundária e associada a lesões do MR.
Sintomatologia – os movimentos podem estar preservados e, se existir alguma limitação, será
apenas de rotação externa do braço. O paciente queixa-se de dor na face anterior do ombro, que
se irradia para o braço, e piora quando estende o braço para trás, numa posição horizontal.
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Causas Ocupacionais – posturas viciosas do membro superior como ocorre nas tarefas que
exigem abdução dos ombros, por longos períodos de tempo e na execução de atividades com o
antebraço fletido sobre o braço, além de movimentos de supinação do antebraço.
Diagnóstico Diferencial - a tendinite primária pode ser devido a traumas diretos e indiretos do
ombro, exercícios excessivos e à formação de osteófitos no sulco bicipital da cabeça do úmero.
As doenças endócrino-metabólicas, reumáticas e autoimunes também podem ser responsáveis
por afecções deste tendão.
Diagnóstico – Teste de Yergason (Anexo I). Os exames complementares são os mesmos
utilizados para o diagnóstico das lesões do MR.
Capsulite adesiva
Definição – como já foi citado anteriormente, as estruturas do ombro mantêm estreitas relações:
Manguito Rotator, Tendão Longo do Bíceps e Cápsula Sub Acromial e as lesões destas
estruturas estão freqüentemente associadas. Quando o processo inflamatório atinge também a
bolsa sub acromial ela desenvolve um processo de fibrose e nos casos mais graves dão origem a
um quadro denominado de capsulite adesiva ou capsulite retrátil.
Sintomatologia – dor aguda mais intensa à noite que se irradia para o braço e ante braço com
restrição em grau variável dos movimentos ativos e passivos do ombro, sem bloqueios mecânicos
que possam explica-los, podendo ser total a limitação da mobilidade da articulação (ombro
congelado).
Diagnóstico – Os mesmos recursos utilizados para o diagnóstico das lesões do MR.
Causas Ocupacionais - As mesmas já referidas para as lesões do MR.
Diagnóstico Diferencial – As mesmas em relação às lesões do MR e da Tendinite do Tendão
longo do Bíceps. É mais freqüente em mulheres e acima dos 50 anos, sendo pouco freqüente
abaixo desta idade. É bom lembrar que várias patologias provocam dor irradiada para o ombro:
doenças cardíacas, pleurais, hérnias diafragmáticas, radiculopatias cervicais, neuropatias dos
MMSS, processos inflamatórios do cotovelo e da extremidade distal do úmero.
B -LESÕES DO COTOVELO
•
Epicondilite Lateral
•
Epicondilite Medial
Introdução – na extremidade distal do úmero existem duas tuberosidades, denominadas de
EPICÔNDILOS, sendo um MEDIAL que fica voltado para dentro da linha média e um LATERAL
que fica voltado para fora. No epicôndilo medial se inserem os músculos flexores do antebraço
através de um tendão comum e o músculo pronador e que são inervados pelo nervo radial
através do seu ramo profundo. Este nervo, após passar pelo músculo pronador, é denominado de
nervo interósseo posterior. No epicôndilo lateral se inserem os músculos extensores do antebraço
através de um tendão comum e o músculo supinador, sendo inervados pelo nervo mediano.
Definição – Epicondilites são, portanto, processos inflamatórios que acometem os tendões que
se inserem nos epicôndilos.
Sintomatologia – dor localizada nos epicôndilos que pode se irradiar tanto para os ombros como
para os punhos. De início insidioso, com a evolução a dor torna-se crônica e persistente. As
epicondilites lateral e medial (ou epitrocleíte) são também conhecidas como cotovelo do tenista e
do golfista, respectivamente, por acometerem, com pequena freqüência, os praticantes destes
esportes.
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Diagnóstico – dor à palpação dos epicôndilos. Teste do cotovelo do tenista que é a extensão do
punho contra resistência fazendo-se ao mesmo tempo a pressão ao nível do epicôndilo lateral,
provocando dor. Ao se tentar a supinação contra resistência surge dor ao nível do epicôndilo
lateral. Os portadores de epicondilite lateral conseguem segurar um peso com a palma da mão
virada para cima e não o inverso sendo que o contrário ocorre nas epicondilites mediais. Na
epicondilite medial ocorre dor ao se tentar a flexão do punho e pronação contra resistência com o
cotovelo em extensão. Os exames laboratoriais e radiológicos não elucidam, porém, auxiliam a
descartar outras patologias. A ultrassonografia pode evidenciar processos inflamatórios a este
nível.
Causas Ocupacionais – Movimentos repetitivos e posturas viciosas dos MMSS com esforço
excessivo e freqüente do punho (descascadores de fios elétricos) ou de extensão (pedreiro ao
chapiscar parede) associados a movimentos freqüentes e bruscos de prono-supinação dos
antebraços.
Diagnóstico Diferencial – Prática de esportes (tênis e golfe), fraturas, luxações, doença
reumática, tumores etc.
C - LESÕES DO PUNHO E MÃO
Dedo em gatilho
Definição - processo inflamatório decorrente da constricção da bainha tendinosa (polia) dos
flexores, que oferece obstáculo à passagem destes tendões, com aumento do atrito entre polia e
tendões, ocorrendo uma reação inflamatória local. Os dedos médios e anulares são os mais
atingidos.
Sintomatologia - ao se flexionar o dedo não se consegue estendê-lo espontaneamente,
ocorrendo a sensação de salto, assemelhando-se à ultrapassagem de um obstáculo. Pode ser
referido um estalido e dor.
Diagnóstico - palpa-se geralmente nódulo na primeira polia dos flexores (articulação
metacarpofalangeana).
Causas Ocupacionais - esta patologia é comum entre mecânicos, costureiras, ajudantes em
geral que se utilizam de ferramentas pontiagudas, como alicates, tesouras, gatilhos de bombas
de gasolina, pistolas, alças, que não tenham proteção de plástico, couro ou borracha, ou seja,
atividades que associam força com compressão palmar.
Diagnóstico Diferencial - pode estar associada a osteoartrite, diabetes melitus, mixedema e
amiloidose ou ser decorrente de trauma agudo.
Tendinite de De Quervain – (ou tenossinovite estilo radial)
Definição - doença caracterizada pela tenossinovite estenosante da bainha comum dos tendões
do abdutor longo e extensor curto do polegar.
Sintomatologia - esta formação dificulta a passagem através da bainha retraída no processo
estilóide do rádio, provocando dor, impotência funcional e alteração na sensibilidade do 1º
quirodáctilo e mão. Dor que pode ser aguda ou crônica, dor na região do processo estilóide do
rádio que pode se propagar para o lado radial do antebraço até o ombro. A dor diminui o uso ativo
da mão, principalmente na ação de garra de pinça, (tipo asa de xícara) ou prono-supinação.
Repouso não alivia a dor, que, em geral, é unilateral.
Diagnóstico - ao exame clínico, poderá ser evidenciada tumoração sobre o processo estilóide do
rádio, dor aguda à pressão, podendo haver aumento de sensibilidade em todo o trajeto dos
tendões. A prova de Filkenstein (Anexo I) é patognomônica. Hemograma, USG, Raio X, provas
reumáticas, ultrassonografia e eletroneuromiografia confirmam o diagnóstico ou afastam outras
patologias.
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Causas Ocupacionais - esta síndrome é encontrada com freqüência entre trabalhadores que
usam força e repetitividade no manuseio de ferramentas ou utensílios com a mão em desvio ulnar
(caixas de banco, digitadores, costureiras, eletricistas, micro filmadores, operadores de esteiras
etc).
Diagnóstico Diferencial - traumatismos, gravidez, processo reumático.
Doença de Dupuytren
Definição - processo inflamatório dos tecidos sinoviais, peritendinosos e tecidos próprios dos
tendões caracterizado pelo espessamento, com contratura, da fáscia palmar. É uma fasciite
palmar fibrosante, que evolui para formação de cordões dolorosos em direção aos dedos,
impedindo movimento destes.
Os dedos anulares, mínimos, médios e indicadores são os mais atingidos. Os polegares podem
também ser acometidos com a evolução da enfermidade.
Sintomatologia - contratura em flexão das mãos, atrofia dos músculos das mãos e antebraços,
com rigidez e incapacidade.
Diagnóstico - observa-se nódulos na região palmar que, com a evolução, darão origem aos
cordões fibrosos característicos.
Causas Ocupacionais - há associação com vibrações, como as decorrentes de trabalhos
comritadeiras pneumáticas, e o uso de ferramentas com cabos que comprimem as estruturas da
região palmar como chave de fenda, alicates etc. Quando de origem ocupacional geralmente é
unilateral.
Tenossinovite dos extensores e flexores dos dedos e do carpo
Definição – é o processo inflamatório que acomete os tendões flexores e extensores do punho e
da mão localizados na face dorsal e ventral, respectivamente.
Sintomatologia – dor de início insidioso, associada a diminuição da força muscular, dificuldade de
preensão dos objetos, sensação de peso, desconforto e alterações da caligrafia, aumento de
volume (edema) da mão e do ante braço.
Diagnóstico – dor à palpação do carpo, exacerbada por movimentos contra resistência. O Rx
afasta outras patologias e a ultrassonografia evidencia processo inflamatório nesta região.
Causas Ocupacionais - decorrente mais comumente da contração estática destes músculos e
movimentos repetitivos dos dedos e do punho e posturas viciosas do punho. Comuns em
digitadores e operadores de “ MOUSE”.
Diagnóstico Diferencial – Síndrome do Túnel do Carpo, processos reumáticos, fraturas, luxações
etc.
Cistos Sinoviais
Definição – são tumorações císticas que surgem na face ventral ou, mais freqüentemente, na
face dorsal do punho e se caracterizam por conter líquido sinovial.
Sintomatologia – geralmente são indolores, mas podem provocar dor e limitação dos
movimentos.
Diagnóstico – o exame físico é suficiente para o diagnóstico desta patologia, com inspeção e
palpação local. A ultrassonografia confirma o diagnóstico.
Causas Ocupacionais – trabalhos que exijam força física com as mãos ou movimentos
repetitivos com os punhos, de extensão e flexão forçadas.
Diagnóstico Diferencial – tumorações de outras origens que possam surgir nesta região, artrite
reumatóide.
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Síndromes Compressivas
A mononeuropatia periférica é o comprometimento focal de um tronco nervoso, portanto implica uma
causa local que pode ser devido a processo:
a - Intrínseco – encarceramento
b – Extrínseco – traumatismo por compressão
a - Intrínsecas
Síndrome do Desfiladeiro Torácico – Plexo Braquial
Síndrome do Túnel do Carpo - Nervo Mediano
Síndrome do Supinador - Nervo Radial
Síndrome do Interosseo Posterior - Nervo Interósseo Posterior
Síndrome do Pronador Redondo - Nervo Mediano
Síndrome do Interósseo Anterior - Nervo Interósseo Anterior
Síndrome do Canal Cubital - Nervo Ulnar
Síndrome do Canal de Guyon - Nervo Ulnar
Síndrome do desfiladeiro torácico
Definição – é a compressão do Plexo Braquial, Artéria e Veia Subclávia, quando estas estruturas
passam pelo Desfiladeiro Torácico, estreita passagem limitada pela clavícula, primeira costela e
Músculos Escalenos Anterior e Médio. A proporção de ocorrência entre mulheres e homens é de
4 : 1. A SDT pode ser do tipo neurogênico, vascular e misto.
Sintomas Neurogênicos - ocorrem em 90% dos casos, com dor cervical com irradiação para os
MMSS, dor vaga e difusa nos MMSS, parestesias correspondendo às áreas inervadas pelos
nervos Ulnar e Mediano.
Sintomas Vasculares - ocorrem em 10%. A compressão venosa é mais freqüente que a arterial,
na proporção de 8:2. Quando ocorre o comprometimento do Sistema Venoso o paciente pode
apresentar edema e cianose da extremidade, dor, sensação de peso, dilatação venosa na parte
superior do braço e ombro, trombose da Veia Subclávia. Quando ocorre comprometimento do
Sistema Arterial o paciente apresenta fraqueza, frio nas extremidades, dor devido à neurite
isquêmica e trombose da Artéria Subclávia.
Exame Físico - Sinais de Roos, de Adson e Wright positivos, a ENMG tem baixa sensibilidade
para o diagnóstico da SDT, na forma vascular venosa o Doppler confirma o diagnóstico e na
forma vascular arterial o estudo vascular não invasivo ou uma arteriografia confirma o
diagnóstico.
Causas Ocupacionais – atividades com os MMSS elevados por períodos prolongados, uso
contínuo e diário de telefone apoiado entre a orelha e o ombro, postura estática, mantendo os
ombros para baixo e puxados para trás, ato de carregar objetos pesados de forma habitual,
atividades que obrigam o ombro a permanecer em posição de adução e abdução, como nos
mecânicos.
Diagnóstico Diferencial - hipertrofia muscular, compressão do plexo pela primeira costela,
processo transverso proeminente de C7, costela cervical, tumores, variações congênitas ou
adquiridas da clavícula, fraturas com formação de calo ósseo excessivo, obesidade, hipertrofia
mamária.
Síndrome do Túnel do Carpo (STC)
Definição – é a compressão do Nervo Mediano na sua passagem pelo Túnel do Carpo, ao nível
do punho. É ocasionada por aumento de volume das estruturas que formam o referido túnel ou
que por ele passam. É a mais freqüente neuropatia periférica compressiva dos MMSS.
Sintomatologia – formigamento da mão, hipoestesias, dor e parestesias na área do Nervo
Mediano: dedos polegar, médio, e ½ radial do anular. A dor, freqüentemente, surge à noite,
perturbando o sono, ocorre também diminuição da força de preensão. O dedo indicador é o mais
atingido. O desconforto pode se irradiar até o ombro. Pode ocorrer atrofia do músculo Adutor
Curto do Polegar (eminência tenar).
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Exame Físico – Sinais de Phalen, Phalen Invertido e Tinel no carpo são positivos (anexo I). A
ENMG oferece importante subsídio para o diagnóstico desta patologia.
Causas Ocupacionais - movimentos repetitivos, posturas viciosas como flexão e extensão, além
de vibração e força física.
Diagnóstico Diferencial – diabetes, hipotireoidismo, artrite reumatóide, cistos sinoviais,
mixedema, deposição amilóide, mucopossacaridoses, espessamento do tecido conjuntivo como
ocorre na acromegalia, gota e gravidez.
Síndrome do supinador
Definição – é a compressão do Nervo Radial na sua passagem pela arcada de Frohse, do
Músculo Supinador ao nível do cotovelo. Devido a sua proximidade com o cotovelo pode ser
confundido com uma epicondilite lateral.
Sintomatologia – dor no terço proximal do antebraço que aumenta com os esforços.
Exame Físico – dor à palpação na área correspondente ao Músculo Supinador, diminuição da
força de preensão, sensação de desconforto aos esforços. A ENMG dinâmica deve ser realizada,
pois a ENMG com o músculo relaxado pode estar normal.
Causas Ocupacionais - movimentos repetitivos de prono-supinação como o apertar de
parafusos.
Diagnóstico Diferencial - prática de musculação resultando em hipertrofia do Músculo
Supinador.
Síndrome do interósseo posterior
Definição – é a compressão do ramo profundo do Nervo Radial após a sua bifurcação na
extremidade proximal do antebraço, que é um ramo motor do referido nervo. Alguns autores
consideram esta Síndrome como parte integrante da Síndrome do Supinador.
Sintomatologia – dor difusa no dorso do antebraço. A evolução é lenta e insidiosa.
Exame Físico – dor à palpação do dorso do antebraço, diminuição da força dos músculos
inervados por este nervo. Ausência de alterações da sensibilidade. Caso elas estejam presentes
deve-se pensar na compressão mais alta já ao nível do Nervo Radial.
Causas Ocupacionais - movimentos repetitivos de prono-supinação como o apertar de
parafusos.
Diagnóstico Diferencial - seqüela de fraturas, luxação do cotovelo, processo inflamatório, tumores
das partes moles, variações anatômicas, iatrogenia, intoxicações por metais pesados, Herpes
Zoster, sarcoidose, Hanseníase.
Síndrome do pronador redondo
Definição – é a compressão do Nervo Mediano ao nível do 1/3 proximal do antebraço, próximo
ao cotovelo, durante a sua passagem entre as duas cabeças do Músculo Pronador Redondo
(uma de origem umeral – cabeça superficial e outra de origem ulnar – cabeça profunda)
Sintomatologia – ocorrem alterações da sensibilidade na extremidade distal dos dedos,
alterações da sensilbilidade da região tenar, dor vaga no antebraço, punho e mão, força de
preensão e de pinça diminuída.
Exame Físico – as queixas se acentuam nas seguintes situações: flexão do cotovelo contra
resistência entre 120 e 150 graus, pronação forçada do antebraço com flexão do punho,
pronação forçada com cotovelo em extensão. É geralmente uma compressão dinâmica. A ENMG
dinâmica tem resultado positivo. Tinel positivo no antebraço e cotovelo.
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Causas Ocupacionais - movimentos repetitivos de prono-supinação como o apertar de
parafusos.
Diagnóstico Diferencial - prática de musculação com hipertrofia do músculo, trauma, fratura,
artrite reumatóide.
Síndrome do interósseo anterior
Definição – é a compressão do Nervo Interósseo Anterior na borda de origem dos Músculos
Flexores Superficiais dos Dedos. Este nervo é ramo exclusivamente motor do Nervo Mediano.
Sintomatologia - dor difusa e episódica no antebraço, alterações da força de pinça entre o
polegar e o indicador e sem alterações sensitivas, dificuldade de segurar a caneta é
freqüentemente relatada.
Exame Físico - fraqueza ou paralisia dos músculos inervados por este nervo: flexor longo do
polegar, flexor profundo dos dedos indicador e médio, músculo pronador redondo (testar a
pronação contra resistência com cotovelo fletido comparado com o do lado oposto). Teste: Flexão
do 3º QD contra resistência produz dor no cotovelo. A ENMG fornece subsídios impor tantes no
diagnóstico desta patologia.
Causas Ocupacionais - movimentos repetitivos causando hipertrofia muscular. Levantamento de
peso com torção e compressão do nervo pelos tendões.
Diagnóstico Diferencial - tumores, hematomas, músculos anormais, redução viciosa de fraturas.
Síndrome do Túnel Cubital
Definição – é a compressão do nervo ulnar ao nível do cotovelo atrás do epicôndilo medial entre
as duas cabeças do flexor ulnar do carpo. É a segunda mais freqüente neuropatia periférica
compressiva dos MMSS.
Sintomatologia - dor quando o cotovelo é mantido em flexão e pronação por período prolongado,
fraqueza dos MMSS, diminuição da força muscular, diminuição da força de preensão, atrofia da
região hipotenar, alterações da sensibilidade na área do nervo ulnar (4º e 5º QD), podendo
ocorrer sintomas noturnos.
Exame Físico - Tinel positivo na região retro-olecraniana (porém, se a percussão for muito forte o
teste também será positivo em pessoas normais), dor, dormência e formigamento do antebraço
após a flexão máxima do cotovelo, com punho em extensão por mais de 3 minutos. O Rx pode
esclarecer a presença de osteófitos, consolidações viciosas de fraturas, cúbito varo ou valgo etc.
Causas Ocupacionais - flexão do cotovelo por períodos prolongados (como nos digitadores).
Apoio desta articulação em superfícies duras.
Diagnóstico Diferencial - artrites, gânglios, tumores, consolidação viciosa de fraturas,
pseudoartroses, luxação traumática do cotovelo, diabetes, alcoolismo, Insuficiência Renal
Crônica, Hanseníase, cúbito valgo ou varo decorrente de fraturas na placa de crescimento do
osso.
Síndrome do Canal de Guyon
Definição – é a compressão do Nervo Ulnar durante sua passagem pelo canal de Guyon no
punho. Logo após a sua passagem pelo canal, o Nervo Ulnar se divide em um ramo sensitivo que
inerva o dedo mínimo (5º QD) e o lado ulnar do dedo anular (4º QD) e um ramo motor que inerva
os músculos intrínsecos da mão. Por este motivo a compressão do nervo a este nível pode
provocar sintomas sensitivos motores ou ambos. Esta síndrome é 5 vezes menos freqüente que o
comprometimento do Nervo Ulnar ao nível do cotovelo.
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Sintomatologia - alterações da sensibilidade do 4º e 5º QD, alterações motoras com diminuição
da força de preensão e pinça, alterações da motricidade dos Músculos Intrínsecos da mão.
Exame Físico - Tinel positivo ao nível do canal de Guyon.
Causas Ocupacionais - trauma direto pelo uso de ferramentas que exercem pressão na
eminência hipotenar (alicates, grampeadores ou máquinas pneumáticas de furar), movimentos
repetitivos com desvio ulnar do carpo, vibrações.
Diagnóstico Diferencial - fraturas dos ossos do carpo e metacarpo, tumores de partes moles.
b - Extrínsecas
São compressões de raízes nervosas dos MMSS que ocorrem de fora para dentro (algumas já
descritas previamente), tais como:
! Apoio do cotovelo em superfícies duras podem provocar compressão do nervo ulnar na sua
passagem pelo túnel cubital no cotovelo.
! Apoio do punho sobre superfícies duras ou em quinas vivas de mesas provocam compressão
do nervo mediano na sua passagem pelo túnel do carpo e do nervo ulnar no canal de Guyon.
! Uso de ferramentas manuais que exercem pressão na região hipotenar (alicates, tesouras,
grampeadores, chave de fenda) pode provocar compressão do nervo ulnar a este nível.
! Apoio do antebraço em quinas vivas de mesas pode provocar compressão dos nervos do
antebraço a este nível.
Diagnóstico Complementar
As LER são diagnosticadas clinicamente. O exame clínico cuidadoso é capaz de direcionar o médico
para o diagnóstico certo. Não existe exame complementar que comprove a existência de LER, em
função da baixa sensibilidade e/ou especificidade dos testes para estas alterações osteomusculares.
Os exames complementares devem ser feitos quando existe uma indicação precisa, diante de uma
suspeita de que o exame mostrará uma alteração. Não devem ser pedidos como rotina. Eles
servem para indicar o grau de comprometimento do segmento suspeito, bem como afastar outras
doenças. Os mais utilizados são: os métodos de imagem (Rx, ultrassonografia, tomografia
computadorizada, ressonância magnética), a eletroneuromiografia e os exames laboratoriais (provas
de atividade reumática, provas de função tireoidiana, ácido úrico e outros, a depender da suspeita
clínica).
Lembrar que os exames ultrassonográfico e ENMG são operador-dependentes, logo apresentam
limitações.
Importante: A suspeita clínica é soberana!
A ultrassonografia tem sido o método de escolha nas patologias tendíneas inflamatórias. Nas
tendinites agudas é possível detectar o aumento de líquido na bainha do tendão, sendo
caracterizada no exame por halo anecóico, envolvendo o tendão. Nas tendinites crônicas, o achado
mais comum é espessamento do tendão e não costuma haver presença de líquido.
Muitas vezes podemos encontrar resultados ultrassonográficos que não estão compatíveis com a
clínica. Nestes casos, é importante se avaliar cuidadosamente o paciente, valorizando os achados
clínicos, considerando que é um exame de pouca especificidade para diagnóstico de LER.
A Eletroneuromiografia é indicada para estabelecer o estágio das neuropatias periféricas
compressivas.
O eletroneurodiagnóstico é baseado na eletroneurografia (medida da velocidade de condução
sensitiva e motora dos nervos) e na eletromiografia (estuda o funcionamento dos potenciais elétricos
dos músculos durante a atividade ou repouso destes). A eletromiografia a ser feita depende do tipo
de suspeita clínica. Por exemplo: se há suspeita de lesão do nervo mediano, se indica a
eletromiografia do músculo da eminência tenar, se há suspeita de lesão do nervo ulnar, indica-se o
estudo do músculo da eminência hipotênar.
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As duas técnicas são feitas em conjunto, baseadas no quadro clínico.
Nas compressões nervosas, uma das primeiras estruturas a estar comprometida é a bainha de
mielina do nervo, levando a uma redução na velocidade de condução do nervo.
O exame eletroneuromiográfico deve servir apenas como exame comprobatório da suspeita clínica.
O simples achado de alterações na eletroneuromiografia, sem correlação clínica evidente, deve ser
questionado, visto que este exame pode apresentar falhas na sua qualidade, já que depende das
condições em que foi realizado, da colaboração do paciente e da experiência de quem o executa.
Da mesma forma, se houver suspeita clínica de alguma síndrome compressiva e o exame não
mostrar tal alteração, deve-se levar em consideração o quadro clínico para a manutenção da
investigação diagnóstica.
Outros exames como ressonância magnética de coluna cervical poderão ser solicitados se houver
forte suspeita clínica de compressão cervical, a exemplo da hérnia de disco. A ressonância
magnética também é indicada nas tenossinovites, contudo só deve ser solicitada em casos
específicos, haja vista que é um exame de alto custo e cujo resultado negativo não invalida a
suspeita clínica.
O Rx deverá ser solicitado, quando a suspeita clínica estiver voltada para a existência de alguma
lesão óssea, sequela de fraturas ou alterações degenerativas.

Quadro Exemplificativo de Exames Complementares para Diagnósticos LER/DORT
Exames
ULTRASSONOGRAFIA

ELETRONEUROMIOGRAFIA

PROVAS DA ATIVIDADE
REUMÁTICA

PROVAS DE FUNÇÃO
TIREOIDEANA

OUTROS

Indicação
Nas suspeitas de ruptura de
tendão, tendinites e
tenossinovites com
diagnóstico clínico duvidoso
Nas suspeitas clínicas de
compressão de nervos em
membros superiores e ou
coluna cervical
(formigamento, dormência,
queimor, diminuição de força
muscular)
Nas suspeitas de que os
achados clínicos possam ser
decorrentes de doença
reumática

Alterações que podem
ser encontradas
Presença de líquido na
bainha sinovial,
espessamento de tendão,
ruptura de tendão, textura
heterogênea
Redução na velocidade
de condução sensitiva e
ou redução na velocidade
de condução motora do
nervo

Os valores de PCR, VHS,
látex, Waller Rose,
mucoproteínas, FAN
podem estar alterados
nas doenças reumáticas.
O VHS e PCR podem
estar aumentados nas
LER
Nas suspeitas de que os
Os valores de T3, T4 e ou
achados clínicos possam ser THS podem estar
decorrentes de doença da
alterados em doenças da
tireóide (hipotireoidismo)
tireóide. O
hipotireiodismo, por
exemplo
A depender da suspeita
Os exames poderão estar
clínica, baseada no exame
alterados confirmando a
clínico, poderão ser pedidos suspeita diagnóstica, a
outros exames, a exemplo
exemplo das hérnias de
de ácido úrico, cálcio,
disco cervicais que
fósforo sérico, glicemia,
aparecem na RNM, das
ressonância magnética de
lesões congênitas,
coluna cervical, Rx, ecotraumáticas e
doppler de artérias, etc.
degenerativas vistas nos
Rx
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Tratamento das LER/DORT
Para discutir tratamento em LER/DORT é necessário situar essa questão no contexto da clínica e
das propostas terapêuticas prescritas para lidar com os inúmeros quadros clínicos incluídos entre os
distúrbios músculoesqueléticos que podem ter o trabalho como um fator causal, desencadeante e/ou
agravante.
Apesar da diversidade de quadros clínicos sob esse título, alguns aspectos são comuns aos
pacientes com LER/DORT. A dor é sem dúvida a queixa mais comum e o principal motivo de
incapacidade. Não se trata simplesmente de dor, mas de dor crônica2 o que torna ainda mais
complexo o problema. A apresentação deste tema neste capítulo resulta de uma sistematização
inicial, buscando chamar atenção para alguns aspectos singulares do cuidado não só de doentes
que sofrem de dor crônica, mas do cuidado do trabalhador com dor crônica músculo-esquelética.
O tempo entre o início dos sintomas e a adoção de medidas terapêuticas eficazes é um ponto crucial
para a obtenção da eficácia terapêutica desejada. Portanto, o diagnóstico precoce e a
disponibilização de recursos terapêuticos é fundamental no cuidado do trabalhador com LER/DORT.
É consenso na terapêutica da dor crônica, a necessidade de envolvimento de vários profissionais de
saúde atuando de forma complementar e integrada em equipes multidisciplinares com enfoque
interdisciplinar. Esta necessidade é também um desafio. A experiência das clínicas de dor e de
alguns centros de referência em saúde do trabalhador caminha nessa direção.
Uma abordagem integral desde o primeiro momento, seja no diagnóstico do quadro clínico
específico, que exige o exame físico global e criterioso do sistema músculo-esquelético e não
apenas do local acometido, seja na avaliação do conjunto de queixas trazidas pelo paciente, em
especial a dor e suas conseqüências, seja na compreensão de questões sociais envolvidas, no
trabalho, na família e na história de vida, deve orientar esse trabalho (Yeng, 1998; Yeng, 2000;
Greve, 1999).!!
O conhecimento da unidade motora com seus diversos elementos, a fisiologia do movimento e a
relação dinâmica dos componentes anatômicos e fisiológicos que possibilitam o movimento humano
são indispensáveis para que o profissional de saúde possa compreender esse problema. A
capacidade de escuta e acolhimento da fala do paciente também se constitui em condição
indispensável para bem conduzir o caso.
Como lembra Cayres e Cruz Filho (1998:225) “os crônicos por não terem sua dor tratada de maneira
adequada no início, ou por não se terem apercebido dela, dado seu baixo nível inicial, passam a
apresentar um quadro de dor subaguda, que deixa de ter relação com a causa orgânica geradora do
sintoma. Com o passar do tempo, esse processo evolui para a dor crônica e, em muitos pacientes,
passa a ser impossível relacionar a essa altura o sintoma doloroso com sua causa inicial. Ou seja, à
medida que o quadro evolui para a condição subaguda ou crônica, deixa de ter relação com
alterações periféricas e passa a ser sustentado por alguma alteração em nível de SNC. O que
ocorre é que o SNC “memoriza” a dor, a qual provoca uma alteração de hipersensibilidade no
processo sensorial, como uma memória, tornando-a progressivamente independente do estímulo
periférico que a causou, podendo até estende-la a outros segmentos do corpo. Isso é o que se
chama de plasticidade do corpo”.
_______________________
!2
O consenso do subcomitê de taxonomia da Internacional Association for the Study of Pain (IASP, 1986) sobre a dor crônica define-a como “ uma
experiência sensorial e emocional desagradável, que é associada ou descrita em termos de lesões teciduais”. “Entretanto, muitas vezes, manifesta-se
mesmo na ausência de agressões teciduais vigentes, tal como ocorre em doentes com neuropatia periférica ou central e em certas afecções
psicopatológicas” (Teixeira, 54, 1999). A duração da dor acima de 3 meses tem sido adotada como referência para o diagnóstico. Apesar das
controvérsias não há dúvida quanto à magnitude do problema, seja pelo número de pessoas acometidas no país e no mundo, seja pela incapacidade
do modelo biomédico de tratar adequadamente, ou pior, até contribuir para agravar o quadro (Cayres. In: Oliveira, 1998; Jacobsen 2000).
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Alguns princípios devem nortear o tratamento: identificação das estruturas lesadas e
comprometimento de estruturas à distância, o diagnóstico e tratamento da Síndrome Dolorosa
Miofascial (SMD), eliminação das atividades que desencadearam o quadro, avaliação do
comprometimento psicológico da pessoa acometida, reabilitação e readaptação às atividades
profissionais o mais breve possível, mas com acompanhamento adequado da remissão dos
sintomas (Yeng, 1998; Yeng, 2000). Nos casos das LER/DORT, o ambiente de trabalho deve
também ser alvo de atenção, não só para a elaboração do nexo-causal, mas para a viabilização de
uma reabilitação adequada, pois se o afastamento do trabalho pode ser um recurso terapêutico
necessário, o retorno ao trabalho e o tratamento do ambiente de trabalho são igualmente
importantes.
O conjunto de medidas terapêuticas será orientado para alguns objetivos: analgesia eficiente e
duradoura, recuperação dos movimentos das partes atingidas, retorno da dinâmica do movimento,
fortalecimento muscular e abordagem cuidadosa do componente ansioso-depressivo. Para alcançar
esses objetivos é importante promover um bom nível de relaxamento durante a reabilitação e uma
boa relação terapeuta-paciente.
Medicamentos3
Nos casos das LER/DORT o uso de medicamentos é encarado como uma medida coadjuvante que
deve ser usada por período limitado de tempo e sempre associado a outros procedimentos
terapêuticos. A utilização de medicamentos por longo tempo, sem outros recursos terapêuticos,
normalmente gera resultados frustrantes e o aumento de efeitos colaterais.
Os grupos de medicamentos mais utilizados são: antiinflamatórios não-hormonais, analgésicos
puros, corticóides, antidepressivos e ansiolíticos.
! Antinflamatórios Não-Hormonais (AINH) são utilizados com o objetivo principal de promover
analgesia. Independente de seu efeito no controle da inflamação, sua escolha é devido a sua
ação sobre a dor não-inflamatória. É importante estar atento à interação com algumas
drogas, principalmente os cumaríncos, hipoglicemiantes orais, anti-ácidos, Probenecid e
Methotrexate, como também outros AINH e efeitos colaterais. Não devem ser esperados
resultados brilhantes com o uso de AIHN nos casos de LER/DORT, nem devem ser usados
por tempo prolongado, quando num primeiro momento não trouxeram benefício (Cayres &
Cruz Filho, 1998).
! Corticóides – usados em infiltrações locais peritendinosas, perineurais, nódulos fibrosíticos,
ou nos trigger points da fibromialgia ou ainda por via sistêmica por períodos limitados. A
indicação das infiltrações de corticóides deve ser feita com muito cuidado, limitada a quadro
agudo ou agudizado, com número reduzido de aplicações, duas ou três em cada ponto, ao
longo de meses. Esse procedimento requer habilidade técnica desenvolvida.
! Vale lembrar que a infiltração é uma medida paliativa destinada a melhorar pontos dolorosos
resistentes aos tratamentos convencionais ou alguma tendinite bem clara que mostre a dor
como sintoma único ou maior do quadro.
! Antidepressivos, em baixas doses, têm sido considerados drogas coadjuvantes no controle
farmacológico da dor crônica, pela sua capacidade de agir nos mecanismos moduladores
das vias descendentes do neuroeixo, que envolvem principalmente a ação da serotonina e
noradrenalina (Silva, 1998). Estudos sugerem que o uso de antidepressivos em casos de dor
crônica oferece ação analgésica adicional independente do efeito antidepressivo, ocorrendo
mais rapidamente e em menores doses do que os usados no tratamento da depressão. Os
antidepressivos tricíclicos são os mais utilizados (amitriptilina, nortriptilina, ciclobenzaprina,
clomipramina, imipramina). A Fluoxetina também tem sido utilizada pelo seu efeito
serotoninérgico.

________________
3

Para ver melhor este assunto sugerimos a leitura de Cayres& Cruz Filho. In Oliveira, 1998.
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Fisioterapia
O arsenal fisioterápico para tratamento das dores crônicas do sistema músculoesquelético
resultantes de processos inflamatórios/compressivos inclui o uso do calor, cinesioterapia,
eletroterapia e massoterapia, cujas aplicações, realizadas por fisioterapeutas, dependerão dos
sintomas referidos pelos pacientes.
O uso do calor pode variar em modalidades que empregam a hipertermoterapia e a
hipotermoterapia.
A hipertermoterapia está indicada para reduzir a tensão muscular, melhorar o metabolismo e
circulação local, aumentar a elasticidade do tecido conectivo e promover analgesia.
Pode ser realizada através de parafina, bolsas térmicas, infra-vermelho, etc.
A hipotermoterapia ou terapia através do frio, gelo, esta indicado quando se objetiva diminuir o
processo inflamatório agudo, promover analgesia e reduzir temporariamente a espasticidade,
possibilitando a realização de exercícios passivos em pacientes hipertônicos.
As formas mais utilizadas nestes casos são o gelo e bolsa refrigerada, contendo água em material
geliforme.
O uso do gelo comprovadamente eleva o limiar da dor, razão pela qual é amplamente empregado
em pacientes com diagnóstico de LER/DORT.
A eletroterapia consiste na utilização de corrente elétrica com finalidades terapêuticas. Promove
analgesia por interferir favoravelmente no processo inflamatório e reparo tecidual, como no caso do
uso do Ultra Som e Ondas Curtas (pulsado) ou por atuar especificamente no portão da dor (“gate
control”) e na liberação de endorfinas, como no caso da eletroanalgesia pelo uso do T.E.N.S..
Cinesioterapia é a aplicação de exercícios/terapias manuais com o objetivo de readequar e/ou
reabilitar a função do segmento acometido por afecções do aparelho locomotor, reduzindo
espasticidade ou hipertonia muscular, alongando a musculatura encurtada, eliminando retrações
articulares ou extra-articulares e facilitando neuropropriocepção. Orientação postural e ergonômicas.
A massoterapia é a manipulação dos tecidos corporais com finalidades terapêuticas. Tem como
objetivo influir sobre os sistemas nervoso, muscular, circulatório geral e local (sangue e linfa). As
técnicas mais utilizadas são de deslizamento, amassamento, fricção, percussão, vibração, além das
que utilizam pontos clássicos da acupuntura como “Shiatsu”. Em pacientes portadores de
LER/DORT é comum encontrar aumento de tensão muscular nas regiões cervical, escapular e
dorsal. A abordagem através dessa técnica é muito eficaz.
O uso de órtese é indicado quando, aparecendo sintomas localizados e sinais sugestivos de
processos inflamatórios, necessita-se obter o repouso dessa região, podendo ser feito através de
equipamentos acessórios para proteção, como tipóias ou talas.
Essas órteses são utilizadas para promover a imobilização do seguimento acometido e não como
forma de prevenção. Sua prescrição deverá obedecer a especificações antropométricas individuais e
sua utilização deverá ser feita de forma intermitente, com a realização de movimentos apropriados,
para evitar rigidez das articulações envolvidas e atrofias por desuso.
Terapia Ocupacional
Ao se dirigir a este tipo de ‘adoecimento’, sobretudo para se falar em seu tratamento, diante da
complexidade deste fenômeno, é importante a reflexão: LER, de que adoecimento se fala e qual o
tratamento possível?
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Falar de LER/DORT é falar de Atividade Humana, dos afazeres que somente pertencem à categoria
do humano. Assim, as LER/DORT ganham o cenário da contemporaneidade como o problema mais
grave no campo da Saúde do Trabalhador neste fim de século, colocando o Sujeito trabalhador
diante de si.
A tradução mais visível da LER/DORT é a dor; a dor da gente, a dor da vida (se é que a vida é o
trabalho); é a dor do dito sistema músculoesquelético, em “outras palavras” – a dor no corpo e do
corpo. A dor que tem como causalidade o ato repetitivo traduzido pelo movimento, repetição
carregada da necessidade de compreensão do que é que se repete para além do movimento, uma
vez que a repetição diz respeito a uma busca de simbolização4 .
Falar de repetição é também adentrar a questões relativas à saúde mental, é estabelecer referência
(num certo sentido) a Christophe Dejours (1991), que em seus estudos sobre psicopatologia do
trabalho, desvela o sofrimento psíquico no trabalho, sobretudo nos trabalhos cuja dinâmica central é
o ato repetitivo.
Assim, Dejours (1994) enuncia que a repetição patrocina ao trabalhador um corpo submisso à
máquina e uma cabeça sub-utilizada; inutilizada. Em outras palavras, o divórcio entre conceber e
executar retira do trabalhador sua imaginação (imagem em ação), seus desejos (vontade), sua
historicidade; levando-o a uma hiperatividade (rapidez, eficácia – nota 10), forma encontrada por
este (trabalhador) para suportar o movimento repetitivo e o que se repete para além da biomecânica
do movimento.
Em se tratando de uma dor desta magnitude, o processo terapêutico da LER requer o envolvimento
de múltiplos olhares (interdisciplinas), que nos força a convergir para a enunciação – cuidado.
Dentre esses olhares temos o do Terapeuta Ocupacional, que voltando esse olhar para o outro, para
o cuidado, essência da assistência, debruça-se sobre a LER/DORT, posta com certa ênfase no fim
do século, arvorando-se a tratar daqueles que na contemporaneidade traduzem – o ser do mundo –
em sua complexidade chamada tecnologia.
Tratar da LER é reconhecer que os fenômenos traduzidos como saúde e doença são construídos
coletivamente e sua desconstrução requererá um ‘mesmo’ coletivo em ação.
Nosso ponto de partida nesta perspectiva ‘curativa’ é o coletivo; o grupo, entendendo-se como
grupo, um conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por
sua mútua representação interna e por sua finalidade.
Assim, o grupo e os fenômenos grupais constituem-se essência no tratamento das LER, ponto de
partida do tratamento em Terapia Ocupacional.
Este trabalho se origina em 1996 (Anexo II), buscando construir uma nova abordagem, outra
alternativa na atenção ao trabalhador que procura o CESAT, com suspeita de doença ou com
doença do trabalho.
Sair do espaço específico da assistência, da clínica, foi, em princípio, um esforço gerado pela
percepção do quanto a relação terapeuta/paciente e o espaço de um serviço de saúde servem para
referendar o lugar de doente (e da doença). Estas práticas não ofereciam alternativas ao trabalhador
para repensar suas relações de trabalho e modos de adoecer. Dessa maneira, contribuía-se para
aumentar a identificação com as representações/construções científicas sobre o estar doente,
distanciando-o do seu saber e da busca de uma vida com qualidade.
_______________________
" Em Lacan o simbólico é a substituição de um significante por outro, a substituição de um fato por palavras; a substituição de um fato, pelos possíveis
sentidos deste.
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A Terapia Ocupacional para Maximino (1995), “é eminentemente social, pois o fazer é sempre
um ato social. Os homens se juntam para fazer coisas e o fazer junto cria um tipo especial de
relação, um identificar-se pela ação ou por seus objetivos em comum. Aquilo que é feito, o é
em um mundo compartilhado” (Maximino, 54, 1995).
Fazer da qualidade no viver uma terapêutica implica em falar/vivenciar nos afazeres do grupo, a
condição da existência dos homens, sempre referindo ao modo de viver em sociedade – ver o
homem em sua dimensão de produtor e produto, consumidor de bens e serviços.
Intercambiando no processo grupal a informação e o apoio terapêutico, o ‘cuidado’ estabelecido
produz no grupo o surgimento de novas formas de representações e significações de ser no mundo
– evidenciando, como um dos princípios que orientam a Terapia Ocupacional, o processo de
construção/reflexão do fazer humano no cotidiano, em sua relação com o processo saúde/doença.
Assim, denominamos como forma de tratar a LER/DORT - o cuidado com o outro. A ferramenta
essencial do tratamento é o uso do grupo de Terapia Ocupacional – Oficinas do Fazer, onde na
dinâmica das atividades desenvolvidas estaremos oferecendo atividades que propiciem Informação
e Atividades que favoreçam o Apoio Terapêutico, com os seguintes objetivos:
1) Compartilhar informações sobre o processo saúde/doença no contexto da vida laborativa;
2) Oferecer informações precisas sobre esse tipo de adoecimento e a legislação pertinente,
de modo a reduzir as ansiedades, balizando o campo de movimentação dos
trabalhadores (o circuito empresa – perícia – reabilitação (INSS) – serviços de
diagnóstico e tratamento);
3) Promover uma reflexão sobre: a relação sofrimento/dor com o processo de organização
do trabalho; a trajetória ocupacional relacionada às atividades de lazer; as atividades da
vida diária e a Qualidade no Viver;
4) Promover a auto-expressão enquanto potencializador da criatividade, para um possível
encontro com nova atividade;
5) Constituir um espaço de escuta para a expressão e elaboração das repercussões
emocionais da LER;
6) Discutir o redimensionamento dos afazeres do cotidiano, diminuindo esforço e evitando
dores (reabilitação);
7) Proporcionar alívio da dor através de técnicas corporais e de relaxamento.
O Grupo de Terapia Ocupacional – Oficinas do Fazer - busca promover a reflexão e re-significação
do fazer humano em sua relação com o processo saúde doença no trabalho. Isso implica na
valorização do fazer como uma forma de expressão não verbal do modo de estar e perceber o
mundo. Assim, os temas: Vocação e Trabalho, Lazer e Prazer, O corpo e os Sentidos,
Criatividade nos Espaços Cotidianos, Criação de um novo Fazer, tornam-se um repertório
essencial em nossa forma de tratar - o cuidado.
As atividades laborativas (construção de textos), de lazer (brincadeiras, mímicas) e auto cuidados
(cuidar dos cabelos, banho, atividades domésticas, entre outras) construídas durante os encontros
possibilitam que na ação apareçam os vários modos de fazer das mesmas, suas escolhas, opções,
imposições e automatismos, permitindo ao corpo despertar e falar dos desejos e dos maus tratos
que ocorrem no contexto do processo/mundo do trabalho.
O que podemos inferir com esta forma de tratar – cuidar – é que aqueles que por aqui passaram,
puderam dar um sentido as suas vidas, organizarem-(si), para o enfrentamento deste “mal – bem”
do fim do século; puderam retomar as suas existências ou mesmo existir com as “dores nossas de
cada dia”.
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Anexo I!

EXAME FÍSICO EM DISTÚRBIOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS5
MANOBRAS
ADSON

DESCRIÇÃO
Testa compressão de plexo braquial entre escalenos. paciente
sentado, inspira profundamente e prende respiração, enquanto
examinador, por trás, pega seu braço, palpando o pulso radial e
faz abdução de 90º e rotação externa do mesmo. nesta posição
pede ao paciente para fazer rotação da cabeça para o lado
contrário ao do braço examinado. é positivo quando há
surgimento e ou piora da sintomatologia (e não apenas
desaparecimento do pulso)

JOBE

Testa -se paciente. em pé, de frente para o examinador, braço em
rotação interna (polegares voltados para o chão) tenta fazer
abdução / elevação É positivo quando há dor em região do
ombro (trajeto de tendão do supra-espinhoso).

TESTE DE SUPRA

Paciente em frente ao examinador MSD abduzido 90º, em rotação
externa, examinador, por trás, faz pressão para baixo. a
incapacidade de resistência à pressão sugere ruptura de tendão
de SE

NEER (IMPACTO)

Por trás do paciente, examinador estabiliza o ombro com uma
mão e com a outra segura em 1/3 distal de antebraço do paciente
e faz elevação passiva do braço. Dor em trajeto a partir de 60º,
sugere pinçamento sub -acromial, pode haver crepitações no
ombro.

YERGASON

Testa cabeça longa do bíceps. Dor em goteira bicipita l quando o
paciente supina o antebraço e flete o cotovelo (cerca de 110º em
relação ao braço). O examinador apóia polpas digitais (2º, 3º e 4º)
em goteira bicipital e segura 1/3 distal de antebraço – cúbito-radial
(CR).

TESTE DE

Com braço em rotação interna e palma de mão para trás, paciente

SUBESCAPULAR

apóia dorso da mão na altura de coluna lombar e faz movimento
de afastar a mão das costas. Dor em área de inserção de tendão
de subescapular (face anterior de cabeça de úmero), sugere
tendinite.

5

Para maior aprofundamento ver Kendall, 1995
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EPICONDILITE
LATERAL
(COTOVELO DE
TENISTA

Examinador apoia polegar em epicôndilo lateral do paciente (que
está com cotovelo a cerca de 90º) e com a outra mão faz
resistência contra o movimento d eextensão (dorso flexão) do
punho e dedos. é positivo quando há dor localizada na extensão
(dorso flexão) do punho e dedos. É positivo quando há dor
localizada na região de epicôndilo. Importante diagnóstico
diferencial com : síndrome do supinador / interósseo posterior e
com síndrome dolorosa miofascial acometendo músculos
supinador e extensores de punho e dedos.

EPICONDILITE
MEDIAL
(EPITROCLEÍTE)

Palpação de epicôndilo medial durante flexão forçada de dedos.
Positivo quando há dor na região de inserção dos flexores. pode
haver dor da musculatura flexo pronadora
Palpação ao nível do músculo supinador enquanto o paciente

SÍNDROME DO
SUPINADOR:

tenta supinar o antebraço

PHALEN:.

Paciente deve permanecer um minuto com os dorsos de mãos
encostados, na altura dos cotovelos, na frente do corpo
(hiperflexão forçada de punho s). Positivo quando há reprodução
de sintomas (sensação de agulhadas, dormência, formigamento,
queimor) em área de inervação de mediano (face palmar de
polegar, 2º, 3º e porção medial de 4º) – STC ou ulnar (face palmar
de 4º e 5º dedos). S.C..Guyon
VARIAÇÕES DO PHALEN: PHALEN INVERTIDO: o teste é feito
com as mãos na posição de prece (hiperextensão forçada de
punhos). O teste também pode ser feito com hiperflexão ou
hiperextensão forçada apenas da mão a ser examinada.

TINEL

Teste de dígito percussão em t

rajeto do nervo: mediano: face

medial de braço, região de epicôndilo medial, 1/3 médio de
antebraço, projeção de túnel do carpo e do carpo e do canal de
Guyon.
PINÇA OU ALÇA
ENTRE POLEGAR
(1º) E ÍNDICE (2º)

A alça entre os dois dedos torna-se fraca, sendo facilmente
rompida pelo dedo do examinador. Testa músculo oponente de
polegar enervado pelo mediano.
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OPOSIÇÃO DE
POLEGAR

Pede-se ao paciente para mover polegar em direção ao 5º dedo.
a dificuldade de fazer o movimento indica comprometimento do
oponente do polegar por lesão do mediano

TESTE DE
PIPAROTE COM
POLEGAR E DEDO
MÍNIMO

Pede-se ao paciente para impulsionar bola de papel por meio de
piparote de alça formada entre os dois dedos. Dificuldade ou
impossibilidade de impulsionar bolinha com o dedo m ínimo indica
lesão de nervo ulnar. Pode -se comparar com teste de piparote
com 1ºe 2º (movimentos relacionados ao mediano).

INTERÓSSEOS
PALMARES

Adução de dedos: dificuldade para reter folha de papel entre dois
dedos quando a mesma é puxada pelo examinad

or. (comparar

força com o outro lado).
TESTE DE
FINKELSTEIN comprometimento
de tendões de
abdutor longo e
extensor curto do
polegar

Pede-se ao paciente que coloque o polegar aduzido e fletido
dentro da palma da mão. Apóia -se as polpas digitais em traj eto
dos tendões (tabaqueira anatômica) e faz-se movimento rápido de
desvio ulnar do punho. Haverá dor e desconforto na região de
passagem dos tendões. Pode haver estalido e crepitação audível
ou sentida pelos dedos do examinador.
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Introdução
As práticas de Educação em Saúde do Trabalhador vêm ganhando nova roupagem no bojo do
reordenamento das ações de controle e prevenção dos agravos relacionados ao trabalho. Estas
atividades foram tradicionalmente marcadas por modelos de comunicação e educação que
desconheciam o trabalhador na sua dimensão sócio-cultural, carregando mensagens com juízos de
valor, utilizando-se estratégias de convencimento e manipulação dos trabalhadores e normatização
das práticas laborais, com o objetivo de “educá-los” para hábitos ou comportamentos seguros6 .
A educação que se praticava nos serviços de saúde, propunha aquilo que Paulo Freire (1999)
denomina de “educação bancária”, processo no qual os indivíduos são focalizados como
receptáculos vazios que deveriam ser preenchidos de narrativas, conteúdos ou “palavras ocas”.
O CESAT – Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador – após consolidar-se como centro de
diagnóstico de doenças do trabalho, implantou o Sistema de Vigilância da Saúde do Trabalhador
(VISAT), através do qual vem buscando revelar o perfil de morbi-mortalidade ocupacional da
população trabalhadora e reordenar as ações de controle e prevenção dos agravos relacionados ao
trabalho (Bahia, 1996).
O Grupo Educação, deste Centro, vem desenvolvendo reflexões críticas a esses modelos
tradicionais, motivados pela constatação de sua ineficácia para mudanças de comportamento,
apesar do acúmulo de informações geradas por essas práticas. Por outro lado, valoriza a
disseminação da informação como um direito do cidadão, cujas mudanças de comportamento e de
atitudes dependem de vários fatores que não só o seu nível de informação.
Este grupo vem incorporando as práticas de Informação, Educação e Comunicação no cotidiano de
trabalho da Coordenação de Atenção à Saúde do Trabalhador (COAST) onde essas práticas são
experimentadas nas atividades de rotina.
Busca-se assim, um desenho de ação que integra a informação, a educação e a comunicação
buscando estabelecer uma relação horizontal entre profissionais de saúde e usuários, de modo a
gerar informações que permitam o reconhecimento mútuo, a satisfação e a resolução das demandas
dos usuários do serviço e a produção de conhecimento. O objetivo de informar não se limita à
expectativa de obter mudanças de comportamento, mas oferecer ao cidadão informações como
elementos fundamentais à sua participação em processos sociais, inclusive na gestão dos serviços.
Assim, a Educação em Saúde é tomada como uma oportunidade que se oferece aos trabalhadores
de construir um campo de conhecimento partilhado, entre profissionais da saúde, usuários e
comunidade, sobre as condições de vida e trabalho e a saúde e doença.

6

Essas abordagens de educação em saúde, hegemônicas, até os anos 80, são ideologicamente comprometidas com um modelo assistencial “privatista”
e buscavam segundo OLIVEIRA, A J. e FAGUNDES, T. (2000) “ introjetar valores de uma prática preventiva baseada no individualismo, bem como na
adequação às normas e comportamentos considerados condizentes com o modelo de saúde dominante”.
Sobre isso, ver Vasconcelos (1999) e Cyrino e Cyrino (1997) Vasconcelos (1999).
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Para Vasconcelos (1999) a Educação em Saúde surge como um “campo de práticas e
conhecimento do setor saúde que se ocupa com a criação de vínculos entre a ação médica e o
pensar e fazer popular”. Trata-se de reconhecer nos sujeitos o poder de assegurar os seus direitos
sociais e, nos serviços de saúde, o dever de informar e contribuir para o exercício pleno da
cidadania.
As práticas de Educação em Saúde valorizam a capacidade de interação, de diálogo e de troca, no
sentido de ouvir o outro, reconhecer traços de sua cultura, o seu modo de dar significado à saúde e
ao trabalho, traduzir suas demandas e propiciar espaços de reflexão sobre suas necessidades.
A COAST oferece assim alguns subsídios aos trabalhadores para que estes possam compreender o
papel do serviço e dos profissionais de saúde, suas potencialidades e seus limites; conhecer os
recursos de saúde e segurança disponíveis no município ou no estado, bem como a legislação que
ampara a resolução de suas necessidades.

Educação em Saúde no Campo da Saúde do Trabalhador
Muito se tem falado sobre a Saúde do Trabalhador enquanto campo por excelência de interseção de
vários olhares sobre o homem, seus modos de viver e de adoecer. Pouco ainda tem sido dito sobre
as “vivências e conhecimentos” desse homem trabalhador, sobre a “lida” com a sua doença, quando
perde a saúde pelo seu trabalho e ainda, de como são desconstruídos seus vínculos com a vida, o
trabalho, a partir do sofrimento e enfrentamento dos pareceres técnicos, que lhe conferem um novo
estatuto, uma nova identidade. Pouco também foi dito de como a nova condição, que paralisa uma
trajetória é ainda mais imobilizada quando posta ao largo das discussões sobre seu tratamento,
seus direitos, seu “destino” (Magalhães, 1997).
As reflexões realizadas sobre a atenção da Saúde do Trabalhador, mostram a incompletude e a
desarticulação da rede de atenção que lida com patologia do trabalho, num contexto onde
predomina a lógica do ser saudável como ser produtivo. A complexidade da relação do homem com
essa dupla face do trabalho (vida e morte) é “tratada” quase sempre enquanto patologias físicas
e/ou mentais, quase nunca enquanto questão social ou mesmo dilema existencial, fórum das
significações, o que requereria outras abordagens.
Em função dessa complexidade, a Educação no âmbito da Saúde do Trabalhador, surge como uma
das possibilidades de se reduzir as distâncias e oferecer ao trabalhador não apenas informações
sobre seu estado de saúde e possíveis intervenções, como também criar situações dialógicas, que
possibilitem a convergência de saberes, crenças e soluções a respeito dos problemas, pois é no
desvelamento e problematização da educação em saúde “que ocorre o processo de conscientização
das causas e inter-relacionamento das condições de vida e trabalho (educação, moradia, transporte,
alimentação, lazer) como questão central do processo saúde/doença” (Oliveira e Fagundes, 2000).

Estratégias de Educação em Saúde
O ano de 1996, quando o Cesat incorporou as ações de vigilância, tornou-se premente que a
definição dos problemas de saúde do trabalhador, tivessem a participação dos mesmos, no
reconhecimento e respostas às suas necessidades.
Ao nível da atenção à saúde do trabalhador no ambulatório da Coast, buscou-se reconhecer e
recriar nos espaços de atenção à saúde, aqueles que propiciassem discussões coletivas entre
trabalhadores e servidores deste ambulatório. Inicialmente três espaços de construção coletiva
foram constituídos: os grupos de Usuários Portadores de LER, o de Terapia Ocupacional e a
Consulta Coletiva. Logo em seguida outros surgiram como: a sala de espera e a atividade de
triagem, que funcionavam de modo tradicional, ou seja a sala de espera, como espaço de recepção
do serviço, e a triagem como atividade organizadora do atendimento, ambos inicialmente com
caráter individual e posteriormente coletivo. Atualmente, desenvolvem-se quatro atividades
orientadas para a educação:
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Sala de Espera
Triagem Coletiva
Grupo de Terapia Ocupacional
Grupo de Qualidade de Vida

Essas atividades têm em comum o fato de serem orientadas pelos mesmos princípios:
1. Possuem caráter coletivo: são ações que se desenvolvem sempre em grupo, com um
coletivo de trabalhadores usuários do serviço e um coletivo de profissionais da instituição;
2. As ações são multiprofissionais: os profissionais, que facilitam o trabalho do grupo, são
sempre pertencentes a categorias profissionais diferentes, de modo a possibilitar a
interdisciplinaridade na abordagem dos problemas;
3. A interação é horizontal: o processo interativo busca estabelecer relações de troca de
saberes, através do exercício da escuta e do diálogo entre usuários e profissionais de saúde.
As abordagens grupais foram escolhidas por “entendermos que o grupo é o espaço por excelência
de apreensão de novas experiências, vivências e construção coletiva” (Oliveira, 2000). O grupo
funciona como um amplificador, uma “caixa de ressonância” (Maximino, 1995), que possibilita
ampliar os encontros e as intervenções.
Sala de Espera
A sala de espera de um serviço de saúde é um lugar onde, habitualmente, circulam entre os
usuários informações caracterizando-se como um dos espaços de uma rede informal de
comunicação, onde trocam-se experiências, indicam-se serviços, profissionais, orientações, e
levantaram-se críticas aos serviços de saúde e seus representantes.
É também o espaço do primeiro contato do trabalhador com a instituição e das primeiras
impressões; assim como de esperança de ver suas expectativas serem atendidas. Mas também é
um espaço onde as pessoas trazem seus receios, desconhecimentos e desconfianças, frutos de
suas experiências anteriores em serviços de saúde.
Por estas características, a sala de espera torna-se um espaço por excelência, de acolhimento do
usuário e interação com os profissionais dos serviços de saúde. Neste, surgem temas e assuntos
habitualmente não ditos nos espaços oficiais dos consultórios médicos, de serviço social,
fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros.
O usuário do ambulatório entende o serviço de diversas maneiras, trazendo expectativas que
transcendem a possibilidade de atendimento pelo serviço, considerando a sua missão institucional.
Através do acolhimento na sala de espera, é possível conhecer algumas dessas expectativas, bem
como seu nível de satisfação e seus receios; “ é um órgão que dá assistência a todos funcionários
que têm doença ocupacional;” “é um órgão que defende o trabalhador;” “ é uma clínica que cuida
de doença ocupacional, quer dizer que emite CAT;” “é um órgão que cuida da doença do
trabalhador, que orienta no sentido da pessoa precisar de tratamento, aposentadoria, aulas de
orientação, acompanhamento fisioterápico;” “eu creio, que seja um órgão intermediário entre o
trabalhador e empresa para resolver impecílios em relação a problemas ocupacionais e de trabalho”.
O trabalho da sala de espera, se dá através de conversas provocadas por estagiários, profissionais
e os usuários, focalizado questões trazidas pelos trabalhadores, referentes à instituição, aos demais
órgãos e outros temas relacionados à problemática da Saúde do Trabalhador, com o objetivo de
acolher suas expectativas em relação ao serviço e esclarecer o papel do mesmo.
São utilizados como recursos de comunicação, cartazes selecionados, folhetos, as Cartilhas do
Trabalhador (Cesat, 1997) e de LER/DORT (Cesat, 2001), entre outros. Essa atividade é diária e
ocorre durante trinta minutos no início de cada turno (matutino e vespertino).
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Triagem Coletiva
Até 1996 a atividade de triagem caracterizava-se pelo atendimento individual ao paciente, realizado
por dois profissionais, um médico e uma assistente social, simultaneamente, com o objetivo de triar
os pacientes que tinham questões relacionadas a saúde e trabalho (nexo-causal, encaminhamento).
A partir daí, iniciou-se a experiência de consulta coletiva com a participação de dois outros
profissionais, uma terapeuta ocupacional e uma enfermeira. Os pacientes depois de triados,
passavam por esta consulta, onde podiam ser escutadas as suas expectativas e recebiam
informações sobre o que a instituição poderia atender, assim como encaminhamentos das
demandas não cabíveis para outras instituições.
Após dois anos dessa experiência, em 1998, a importância da consulta coletiva era reconhecida,
principalmente pelos médicos, em função do papel dessa atividade na redução do estado de
ansiedade com que os pacientes chegavam à consulta médica. A avaliação dessa atividade pelos
pacientes indicava que o trabalhador se sentia mais recebido, acolhido e respeitado e apontava
sugestões de manutenção e aprimoramento da mesma.
Ao lado disso, era urgente que o serviço organizasse a demanda por consulta médica, para
assegurar a redução do tempo de espera entre a triagem e a mesma, o que se fez a partir da
manutenção dessa atividade com outros profissionais, liberando horas para a consulta médica.
Assim, a triagem coletiva consolidou-se como uma estratégia e adequada a esses propósitos,
ampliando-se seu papel de acolhimento e informação ao se definir com os objetivos de:
a) triar os trabalhadores a serem atendidos pelo serviço;
b) situar o trabalhador acerca da função do Ambulatório, esclarecendo sobre as demandas
passíveis de atendimento;
c) oferecer informações sobre as legislações previdenciária e trabalhista e outras referentes à
questão da Saúde do Trabalhador;
d) orientá-los a buscar outros serviços quando necessário.
Trata-se de uma atividade oferecida a todo trabalhador que procura este Serviço pela primeira vez e
que tem como ponto principal o atendimento imediato a todos quando de sua chegada ao serviço,
em uma atividade coletiva e envolvendo a equipe multidisciplinar.
A Triagem Coletiva é realizada nos dois turnos de funcionamento, com duração de uma hora e meia,
por um profissional médico e um dos profissionais das áreas de Serviço Social, Enfermagem,
Fisioterapia e Terapia ocupacional. São utilizados recursos visuais, contendo informações acerca
da doença e do acidente de trabalho, da legislação previdenciária, trabalhista e do campo da Saúde
do Trabalhador.
Durante a triagem coletiva são feitos encaminhamentos de três ordens:
1) marcação de consultas (médicas, nutrição, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional,
fisioterapia) para usuários com suspeita de doença ocupacional;
2) preenchimento do Laudo de Exame Médico da Comunicação de Acidente do Trabalho;
3) orientação para procura de outros serviços, quando da ausência de exposição ocupacional.
Grupo de Terapia Ocupacional – Oficinas do Fazer
Esse trabalho surgiu em 1996, buscando construir, uma nova abordagem, na atenção ao trabalhador
que procura o ambulatório com suspeita de doença ou com doença do trabalho.
As Oficinas do Fazer buscam promover a reflexão e resignificação do fazer humano em sua
relação com o processo saúde e doença no trabalho. Isso implica na valorização do fazer como
uma forma de expressão não verbal do modo de estar e de perceber o mundo.
Implica também que o próprio fazer deve ser a referência do trabalho nas oficinas.
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As oficinas agrupam trabalhadores com problemas diversos, interessados em refletir sobre a relação
entre as condições de vida e trabalho e a saúde e doença. A sua dinâmica se orienta por uma
programação temática que enfoca o cotidiano e o sujeito, na sua relação com os seus fazeres
(atividades do cotidiano como o trabalho, o auto-cuidado e o lazer), na perspectiva de construir um
campo propício ao surgimento das lembranças e histórias desses fazeres, relacionando-as aos
modos de viver e de adoecer.
As Oficinas do Fazer são desenvolvidas em um período de três meses com um encontro semanal e
duração de uma hora e trinta minutos, em torno dos seguintes temas: vocação e trabalho, lazer e
prazer, o corpo e os sentidos, criatividade nos espaços cotidianos, criação de um novo fazer.
As atividades laborativas, de lazer e auto-cuidado construídas, durante os encontros, possibilitam
que, na ação, apareçam os vários modos de fazer das mesmas, suas escolhas, opções, imposições
e automatismos, permitindo ao corpo despertar e falar dos desejos e dos maus tratos.
Grupo de Qualidade de Vida
Os grupos de qualidade de vida, que se caracterizam por serem grupos de discussão e reflexão com
portadores de LER, “surgiram em 1992 no Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte –
PST/ZN – do município de São Paulo” (Lima e Oliveira, 1997) e vêm se consolidando como uma das
possibilidades de atenção aos portadores das LER/DORT.
No CESAT estes grupos, que vêm sendo desenvolvidos desde 1998, buscam levar informações aos
trabalhadores portadores de patologias osteomusculares para ampliar a compreensão dos mesmos
sobre o processo que envolve a relação saúde e doença no trabalho. Os temas abordados
inicialmente foram identificados a partir das sugestões dos trabalhadores durante a Triagem Coletiva
e incluem discussões sobre fisiologia da dor, fisioterapia, nutrição, cirurgia, legislação entre outros.
Os grupos são fechados (não são permitidos entradas de novos membros após o seu início), contam
com oito a dez trabalhadores de diversas categorias profissionais e tem duração dois meses ou oito
encontros. O trabalho é coordenado por três profissionais fixos (terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta e assistente social) que convidam outros, de diversas áreas a depender do que a
temática exigir. São usados como facilitadores do processo diversas técnicas de relaxamento e
correção postural.
As avaliações destas atividades revelaram que mudanças ocorreram tanto no âmbito da instituição e
seus profissionais quanto entre os usuários. No auditório uma vez por mês ex-usuários e usuários
se encontram na condução da Comissão Intersindical de LER (organização de portadores de LER).
É comum nestas ocasiões encontrar, nos espaços da instituição, “grupos” se cumprimentando
festivamente, trocando telefones, carinhos e experiências. O “auditório” transforma-se às vezes em
salão de forró, outras em um salão natalino; a Sala de Espera em um lugar que se vem só para ouvir
as informações e depois ir embora, “só isso”.
Mas é principalmente na percepção do quanto estes agrupamentos contribuem para que cada um
dos seus membros, ao se ver espelhado no outro, possa ao partilhar os sofrimentos, a solidão, a
exclusão e as deformidades, se sentirem incluídos, que estes trabalhos vêm sendo validados
consensualmente por seus participantes.
As exposições/conversas coletivas já não causam tanto embaraço entre os técnicos; os consultórios
estão sendo “abertos”, as consultas mais “escutadas” e as troca entre profissionais mais constantes.
As mudanças também são sentidas no cuidado com a estética/beleza dos espaços de circulação;
nos consultórios; no SAME entre outros.
Para Oliveira e Fagundes (2000) “perseguir processos pedagógicos de conscientização crítica e
corporal, participação e democratização implica que os atores do processo sejam/se tornem sujeitos
diferentes com sabores e conhecimentos diferenciados, porém com direitos de ser saudável e de
receber assistência e atenção do estado”.
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Anexo III
Portaria Federal Nº 1.339/GM - MS, em 18 de novembro de 1999
DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO, RELACIONADAS
COM O TRABALHO (Grupo XIII da CID-10)
DOENÇAS

AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE
RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL

Artrite Reumatóide associada a Pneumoconiose Exposição ocupacional a poeiras de carvão
dos Trabalhadores do Carvão (J60.-): “Síndrome mineral (Z57.2)
de Caplan” (M05.3)
Exposição ocupacional a poeiras de sílica livre
(Z57.2)(Quadro 18)l
Gota induzida pelo chumbo (M10.1)

Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5)
(Quadro 8)

Outras Artroses (M19.-)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Outros transtornos articulares não classificados
em outra parte: Dor Articular (M25.5)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Síndrome Cervicobraquial (M53.1)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)
Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)

Dorsalgia (M54.-): Cervicalgia (M54.2); Ciática
(M54.3); Lumbago com Ciática (M54.4)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)
Condições difíceis de trabalho (Z56.5)

Sinovites e Tenossinovites (M65.-): Dedo em
Gatilho (M65.3); Tenossinovite do Estilóide
Radial (De Quervain) (M65.4); Outras Sinovites
e Tenossinovites (M65.8); Sinovites e
Tenossinovites, não especificadas (M65.9)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)
Condições difíceis de trabalho (Z56.5)

Transtornos dos tecidos moles relacionados com Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem
Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)
ocupacional (M70.-): Sinovite Crepitante Crônica
da mão e do punho (M70.0); Bursite da Mão
Condições difíceis de trabalho (Z56.5)
(M70.1); Bursite do Olécrano (M70.2); Outras
Bursites do Cotovelo (M70.3); Outras Bursites
Pré-rotulianas (M70.4); Outras Bursites do
Joelho (M70.5); Outros transtornos dos tecidos
moles relacionados com o uso, o uso excessivo
e a pressão (M70.8); Transtorno não
especificado dos tecidos moles, relacionados
com o uso, o uso excessivo e a pressão (M70.9).
Fibromatose da Fascia Palmar: “Contratura ou
Moléstia de Dupuytren” (M72.0)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)

Lesões do Ombro (M75.-): Capsulite Adesiva do Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro)
Ritmo de trabalho penoso (Z56)
(M75.0); Síndrome do Manguito Rotatório ou
Síndrome do Supraespinhoso (M75.1); Tendinite Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)
Bicipital (M75.2); Tendinite Calcificante do
Ombro (M75.3); Bursite do Ombro (M75.5);
Outras Lesões do Ombro (M75.8); Lesões do
Ombro, não especificadas (M75.9)
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Outras entesopatias (M77.-): Epicondilite Medial
(M77.0); Epicondilite lateral (“Cotovelo de
Tenista”); Mialgia (M79.1)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Outros transtornos especificados dos tecidos
moles (M79.8)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Osteomalácia do Adulto induzida por drogas
(M83.5)

Cádmio ou seus compostos (X49.-)(Quadro 6)

Fluorose do Esqueleto (M85.1)

Flúor e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5)
(Quadro 11)

Osteonecrose (M87.-): Osteonecrose devida a
drogas (M87.1); Outras Osteonecroses
secundárias (M87.3)

Fósforo e seus compostos (Sesquissulfeto de
Fósforo) (X49.-; Z57.5) (Quadro 12)

Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)

Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)
Fósforo e seus compostos (Sesquissulfeto de
Fósforo) (X49.-; Z57.5) (Quadro 12)

Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)
Radiações ionizantes (Z57.1) (Quadro 24)

Ostéolise (M89.5)
quirodáctilos)

(de

falanges

distais

Osteonecrose no “Mal dos Caixões” (M90.3)

de Cloreto de Vinila (X49.-; Z57.5)(Quadro 13)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)

Doença de Kienböck do Adulto (Osteo-condrose Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)
do Adulto do Semilunar do Carpo) (M93.1) e
outras Osteocondropatias especificadas (M93.8)

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO RELACIONADAS COM O TRABALHO
(Grupo VI da CID-10)
AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE
RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
Ataxia Cerebelosa (G11.1)
Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
(Quadro 16)
Parkinsonismo Secundário devido a Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro
outros agentes externos (G21.2)
15)
Outras formas especificadas de
Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)
tremor (G25.2)
Tetracloroetano (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
(Quadro 16)
Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)
Transtorno extrapiramidal do
Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
movimento não especificado (G25.9) (Quadro 16)
Cloreto de metileno (Diclorometano) e outros solventes
halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Distúrbios do Ciclo Vigília-Sono
Problemas relacionados com o emprego e com o
(G47.2)
desemprego: Má adaptação à organização do horário de
DOENÇAS

Transtornos do nervo trigêmio
(G50.-)
Transtornos do nervo olfatório
(G52.0) (Inclui “Anosmia”)
Transtornos do plexo braquial
(Síndrome da Saída do Tórax,
Síndrome do Desfiladeiro Torácico)
(G54.0)

trabalho (Trabalho em Turnos ou Trabalho Noturno)
(Z56.6)

Tricloroetileno e outros solventes halogenados neurotóxicos
(X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)
Sulfeto de hidrogênio (X49.-; Z57.5) (Quadro 17)
Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
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Mononeuropatias dos Membros
Superiores (G56.-):Síndrome do
Túnel do Carpo (G56.0); Outras
Lesões do Nervo Mediano:
Síndrome do Pronador Redondo
(G56.1); Síndrome do Canal de
Guyon (G56.2); Lesão do Nervo
Cubital (ulnar): Sindrome do Túnel
Cubital (G56.2); Lesão do Nervo
Radial (G56.3); Outras
Mononeuropatias dos Membros
Superiores: Compressão do Nervo
Supra-escapular (G56.8)
Mononeuropatias do membro inferior
(G57.-): Lesão do Nervo Poplíteo
Lateral (G57.3)
Polineuropatia devida a outros
agentes tóxicos (G62.2)

Polineuropatia induzida pela
radiação (G62.8)
Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)

Encefalopatia Tóxica Crônica
(G92.2)
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Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)

Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)
Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
(Quadro 1)
Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)
Fósforo (X48.-; X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 12)
Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5)(Quadro 19)
n-Hexano (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Metil-n-Butil Cetona (MBK) (X46.-; Z57.5)
Radiações ionizantes (X88.-; Z57.1) (Quadro 24)
Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
(Quadro 1)
Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)
Hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (seus derivados
halogenados neurotóxicos) (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Mercúrio e seus derivados tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
(Quadro 16)
Tolueno e Xileno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)
Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)
Solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5)
(Quadro 13)
Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)
Substâncias asfixiantes: CO, H2S, etc. (seqüela) (X47.-; Z57.5)
(Quadro 17)
Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
"#$%&'()!"#!
!
$,/>#!%'>4&45#!,!:'&/)-!
01,4&)-!>#!0&$)-42')!
:<'$#<4)=#(!#)!3'%>)!
!

167

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

%

&"(/5%53/,+,-5%"%'3+'#%")",+'#%
/5%"#&'#,*;'%'43&54,'65!%5'%
(3$/'%%
%
%
%

6'(25%#?%#'3+'%#'3:5%
!"+$4,5%4'"!7'%/5%4'#+5%6'1("%
%='#>%)"(656/'%/'#%#56+'#!

Introdução
O ruído pode ser considerado o mais comum entre todos os fatores de risco relacionados ao
trabalho. Além disso, também é um fator de risco para a saúde da população em geral, destacandose, como fontes de disseminação, o trânsito, o tráfego aéreo, os grandes eventos musicais, dentre
outros.
O ruído e suas conseqüências para a saúde estão presentes na história do trabalhador há muito
tempo, já existindo relatos de descrição da surdez causada pelo ruído ocupacional no ano de 1700
(Pena, 1990). Entretanto, apenas recentemente, com o desenvolvimento da indústria moderna,
gerando um incremento do uso energético devido às instalações industriais, à potência das
máquinas e ao crescimento do ritmo produtivo, a exposição disseminada ao ruído aumentou e com
ela os registros de seus efeitos adversos.
Estudos epidemiológicos vêm mostrando prevalências importantes de perda auditiva em
trabalhadores expostos a ruído ocupacional (Miranda e cols., 1998; Souza, 2001). No ambulatório
do Cesat, no período de 1991 a 1994 a perda auditiva induzida pelo ruído representou a doença do
trabalho mais diagnosticada. Nos anos seguintes somente foi menos diagnosticada do que as
Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - Dort (Souza & Estrela, 2001).

Definição de Ruído
Diferentemente de som que é usado para referir-se a sensações prazerosas, considera-se como
ruído qualquer sensação sonora desagradável. Esse conceito engloba dois aspectos: o objetivo, ou
seja, a existência de “um fenômeno físico vibratório de um meio elástico, audível, com
características indefinidas de vibração de pressão e freqüência desarmonicamente misturadas entre
si” (Costa & Kitamura, 1995) e o subjetivo, ou seja, a avaliação subjetiva de cada indivíduo do que
pode ser considerado desagradável. Dessa forma, determinada música pode ser considerada som
ou ruído a depender do ouvinte.
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Para conseguir estimular o aparelho auditivo humano as vibrações do ar devem ocorrer entre as
freqüências de 16Hz e 20000Hz e a variação de pressão atmosférica (amplitude) deve atingir o
mínimo de 0,0002N/m2 ou 20 milionésimos de Pascal (20 ³Pa), algo 5 bilhões de vezes menor que a
pressão atmosférica normal. Como o ser humano pode tolerar pressões sonoras mais de um milhão
de vezes maiores que esse mínimo, medir o som com essa escala de pressão absoluta Pascal,
tornaria difícil o manuseio de grandes números. Dessa forma, adotou-se a escala logarítmica do
decíbel ou a escala dB, que não é uma escala absoluta de unidades de medida, mas uma relação
entre a quantidade medida e um nível de referência. Na escala dB, o limiar da audição de 20 ³Pa é
o nível de referência que é definido como 0 (zero) dB (Leite & Novaes, 1998). Essa escala
logarítmica comprime uma faixa de um milhão de unidades (Pascal) em uma escala que vai de 0 dB
a 120 dB.
Desde que a escala para a medição do nível da pressão sonora é logarítmica, um pequeno aumento
em decíbel representa um aumento considerável na energia sonora. Dessa forma, se duas fontes
de ruído similares operam simultaneamente, a pressão sonora dessas duas fontes juntas
representaria um valor duas vezes aquele que resultou de cada uma das fontes sozinha. Expresso
em decíbel, todavia, o nível de pressão sonora resultante dessas duas fontes juntas será “apenas” 3
dB maior que o nível produzido por cada uma sozinha (Talbott, 1995).
O ouvido humano não é igualmente sensível a todas as freqüências, sendo mais sensível à faixa
entre 2000 a 5000 Hz e menos sensível para as freqüências extremamente baixas ou altas. Assim,
foi necessário, para a mensuração do som de forma mais adequada, o desenvolvimento de circuitos
eletrônicos de sensibilidade variável com a freqüência que simulam o comportamento do ouvido
humano. Vários circuitos foram padronizados e classificados como A, B, C e D. O mais
amplamente usado é o A, que apresenta uma melhor correlação com testes subjetivos de
audibilidade (Gerges, 1992).
Na prática da higiene industrial, exposição a ruído pode ser considerada prejudicial à saúde a
depender de certas características do som consideradas críticas: a intensidade do ruído, medida em
decibéis (dB); o espectro sonoro (distribuição da energia sonora por freqüência); a duração da
exposição ao ruído durante um dia de trabalho e a exposição cumulativa esperada para uma dada
duração – dias, semanas ou anos.

Limites de Exposição Ocupacional a Ruído
A determinação dos limites de exposição ocupacional para o ruído ocorreu principalmente visando à
avaliação do risco de perda auditiva, que é o principal e mais conhecido dano à saúde causado pelo
ruído. Isto envolve não apenas o aspecto técnico mas também considerações políticas. Para evitar
que qualquer indivíduo de uma população exposta desenvolva perda auditiva, o limite da exposição
permissível deveria ser 75 dBA. Nesse sentido, a diretiva da Comunidade Econômica Européia
estabeleceu um nível equivalente a 75 dBA como o nível, em que o risco de desenvolver perda
auditiva é ínfimo. Todavia, devido ao aspecto econômico, está subjacente na legislação, tanto
nacional quanto internacional, a aceitação de algum grau de perda auditiva para a força de trabalho
exposta a ruído, além de não serem levados em consideração os indivíduos mais sensíveis ao ruído.
Grande parte dos países adotam normas e regulamentos procurando manter o risco em um nível
mínimo, considerando a exeqüibilidade técnica e econômica, mas sem consenso. A maioria das
nações utiliza um limite de exposição permissível de 85 dBA para 8 horas de trabalho, outra parte
utiliza 90 dBA (Suter, 1998).
Outro parâmetro utilizado na avaliação da exposição ocupacional a ruído é o incremento de
duplicação de dose (q), um fator usado como referência para duplicar o tempo permitido de
exposição a depender da intensidade do ruído. Por exemplo, se é utilizado 5 dB como fator q, 4 h
de exposição a 95dBA é considerado tão perigoso quanto 90 dBA para 8 h, 100 dBA em 2 h ou 105
dBA em 1h. Esse fator varia de 3 a 5 entre os diversos países. A maioria deles adotou 3 como
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incremento de duplicação de dose, pois reflete mais corretamente o risco de exposição a ruído em
nível alto (Talbott, 1995).

No Brasil, de acordo com a NR-15 da Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do
Trabalho, a exposição a ruído permitida é de 85 dBA para 8 horas de trabalho e o incremento de
duplicação de dose foi fixado em 5 dBA (Brasil, 1997). Nessa portaria, não foram detalhadas
normas para o desenvolvimento de programas de conservação auditiva. Com a portaria nº 19, de 9
de abril de 1998 (Brasil, 1998), essa lacuna na legislação foi preenchida. Em seu anexo I, ela
estabelece diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e acompanhamento da audição em
trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados e fornece subsídios para a adoção de
programas que visem à prevenção da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados
e à conservação auditiva dos trabalhadores.
A Norma de Higiene Ocupacional – NHO 01 da Fundacentro/MTE (Brasil, 1999) relativa à avaliação
da exposição ocupacional a ruído, por sua vez, recomenda como incremento de duplicação de dose
3 dB(A).
Apesar da regulamentação dos níveis permitidos de exposição a ruído basear-se no
desenvolvimento de perda auditiva, a Comunidade Econômica Européia e alguns países, como a
Alemanha incluem em suas normatizações medidas para prevenção de outros efeitos adversos
causados pelo ruído, apesar de reconhecerem que não é possível precisar níveis seguros de
exposição baseando-se nesses efeitos, devido ao estado do conhecimento ainda incipiente dos
efeitos extra-auditivos (Suter, 1998).

Atividades Associadas à Exposição a Ruído
Trabalhos em mineração, construção de túneis, exploração de pedreiras (detonação, perfuração),
engenharia pesada e construção civil, indústria naval, metalurgia, siderurgia, usinagem, fundição;
trabalhos com máquinas e motores potentes, bombas, caldeiras, tornos, calandras, turbinas, como
nas indústrias químicas, petroquímicas, têxteis, alimentícias, de bebidas; funções que utilizam
equipamentos tipo maçaricos, soldas, esmerilhadoras, perfuratrizes, moto-serras e lixadeiras;
máquinas/veículos pesados, tipo empilhadeiras, betoneiras, caminhões, máquinas agrícolas,
transporte marítimo, dentre outros destacam-se como atividades laborais em que o trabalhador se
expõe a ruído.

Efeitos à Saúde Causados Pelo Ruído
Perda Auditiva
O principal e mais conhecido efeito à saúde causado pela exposição a ruído é a perda auditiva. Os
danos auditivos provocados pela exposição ao ruído podem ser divididos em três categorias:
mudança temporária de limiar, trauma acústico e Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR).
A mudança temporária de limiar ou TTS (Temporary Treshold Shift) ocorre após a exposição a
níveis intensos de ruído, por um curto período de tempo, sendo dependente da susceptibilidade
individual, do tempo de exposição, da intensidade e da freqüência do ruído. Essa queda de limiar
retorna gradualmente ao normal depois de cessada a exposição. Após 24 horas da exposição,
audiometrias mostram melhora progressiva da perda (Costa & Kitamura, 1995).
O trauma acústico é definido como uma perda auditiva súbita, decorrente de uma única exposição
a ruído intenso. Geralmente aparece zumbido imediato. Além de danificar as células sensoriais,
pode também causar rompimento da membrana do tímpano e até mesmo dano da cadeia ossicular.
Apesar disso, muitas vezes o paciente não se recorda de ter estado sujeito a esse tipo de
exposição, a não ser que sua experiência tenha sido muito marcante e desastrosa.
170

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

A perda auditiva permanente, conhecida como perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), é
causada por uma exposição prolongada a ruído, em geral vários anos; é de instalação lenta e
progressiva e é sempre neurosensorial e irreversível. Geralmente é bilateral e simétrica, atingindo
inicialmente as freqüências agudas (4000 ou 6000Hz) e um limiar máximo em 10 a 15 anos de
exposição. De acordo com o “Noise and Hearing Conservation Committee” do American College of
Occupational Medicine (1989), a PAIR quase nunca é profunda; em geral não passa dos 40 dB nas
baixas freqüências e de 75 dB nas altas e uma vez cessada a exposição, não haverá progressão da
perda.
O dano auditivo induzido por ruído geralmente se inicia nas células ciliadas do ouvido interno
associadas à percepção de freqüências superiores a 2000 e inferiores a 8000 Hz. À medida que o
trabalhador é exposto continuadamente e durante anos, o dano se estende para as freqüências de
8000, 2000, 1000 e 500 Hz. Inicialmente não há queixas de diminuição da audição. Nos primeiros
dez, vinte dias de exposição o trabalhador acusa quase sempre a presença de zumbido
acompanhado de leve cefaléia, fadiga e tontura. Segue-se um período de adaptação onde os
sintomas tendem a desaparecer. Num terceiro período, o indivíduo refere dificuldade para escutar
sons agudos como o tique-taque do relógio ou as últimas palavras de uma conversação,
principalmente em ambientes ruidosos, e reaparecimento do zumbido. Por último, o déficit auditivo
interfere diretamente na comunicação oral. O zumbido pode tornar-se persistente, não só piorando
as condições auditivas, mas perturbando gravemente o repouso. Há também uma modificação
qualitativa na percepção do som, que é percebido de forma distorcida (recrutamento).
A PAIR, portanto, é toda a alteração do limiar auditivo que supere o valor de 25 dB, desde que o
trabalhador apresente história laborativa e traçado audiométrico compatível: exposição continuada e
prolongada a ruído e perda auditiva que se inicia e é mais acentuada nas freqüências agudas –
4000 e 6000Hz (FIGURA 1).
O diagnóstico de PAIR baseia-se em:
! história ocupacional: descrição das atividades anteriores e atual, utilização de ferramentas
e maquinaria, tempo de trabalho em cada atividade, jornada de trabalho, condições do
ambiente de trabalho; avaliação do tipo de ruído e da dose de exposição; ocorrência de
exposição ocupacional, passada ou presente a produtos químicos potencialmente ototóxicos,
como solventes (tolueno, xileno, estireno, hexano, thinner), metais (arsênico, mercúrio,
manganês, chumbo), asfixiantes (monóxido de carbono, dissulfeto de carbono) e outros;
! história clínica detalhada: início, duração e evolução dos sintomas auditivos e não
auditivos; antecedentes mórbidos auditivos ou sistêmicos; existência de surdez familiar,
exposição extra-ocupacional a ruído, uso de medicação ototóxica, história de caxumba,
meningite;
! exames complementares: apesar de um certo grau de subjetividade, a audiometria tonal
limiar é ainda o melhor e mais factível exame complementar a ser utilizado no diagnóstico da
PAIR. Consiste na determinação da menor intensidade sonora necessária para provocar a
sensação auditiva em cada freqüência, usando-se como referência o tom puro (som que
possui uma única freqüência), obtendo-se desta forma os limiares de audibilidade para cada
freqüência. Existem várias classificações para o estabelecimento do grau da perda auditiva
que podem ser consultadas e utilizadas nas avaliações de um audiograma; a classificação de
Merluzzi (1989) é a que mais se adapta aos critérios preventivos (FIGURA 2). Sempre que
possível, deve-se avaliar o grau de perda comparando-se com exames audiométricos
anteriores para que se possa avaliar a velocidade da evolução da perda e, a partir daí,
considerar a necessidade de intensificação das medidas de proteção. A qualidade do exame
audiométrico e suas condições técnicas de realização são muito importantes para que se
possa proceder o diagnóstico diferencial da perda auditiva. Portanto, devem ser obedecidas
as seguintes recomendações para sua realização:
a) deverá ser obrigatoriamente precedido de exame otoscópico;
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b) deverá necessariamente ser realizado por profissional habilitado, ou seja, médico ou
fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais
profissionais;

c) deverá ser realizado em repouso acústico – antes do início do turno de trabalho ou,
pelo menos, quatorze horas após cessada a exposição ao ruído;
d) deverá ser realizado em cabine acústica, de acordo com as especificações técnicas
estabelecidas pela normativa ISO 8253-1 (Brasil, 1998);
e) o audiômetro deverá ser calibrado periodicamente segundo os requisitos das normas
internacionais (ISO 8253-1) (Brasil, 1998) e devidamente documentado. A calibração
biológica deverá ser realizada pelo menos uma vez por semana ou quando for
alterado o ambiente dos exames;
f) a determinação dos limiares de audição deverá ser realizada através de testagem da
via aérea para as freqüências de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz;
g) em caso de alteração detectada no teste pela via aérea ou segundo a avaliação do
profissional responsável pela execução do exame, o mesmo será feito também pela
via óssea nas freqüências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
! outros testes complementares que podem auxiliar no diagnóstico: impedanciometria
(timpanometria; complacência estática e reflexo estapediano), útil principalmente em casos
indicativos de perdas condutivas; teste de discriminação vocal, etc;
! a audiometria de tronco cerebral não deve ser utilizada para o diagnóstico de PAIR. Sua
indicação deve ser feita por especialista em situações específicas.
O diagnóstico diferencial deve ser feito com:
! Outros tipos de perdas auditivas neurosensoriais: ocorrem por lesão do ouvido interno
(cóclea, órgão de Corti, nervo acústico). Além da exposição ao ruído e às substâncias
químicas de uso ocupacional, as principais patologias ou condições que podem levar à perda
auditiva do tipo neurosensorial, que devem ser investigadas nos antecedentes pessoais são:
infecções virais do tipo rubéola, sarampo, caxumba, herpes simples, inclusão citomegálica e
viroses respiratórias; traumatismo de crânio; ototoxicoses por uso de antibióticos
aminoglicosídeos, diuréticos, quimioterápicos, aspirina em altas doses e outros; perda
auditiva hereditária; neurinoma do nervo acústico; surdez súbita; esclerose múltipla;
infecções bacterianas tipo meningite; vasculopatias periféricas e outras.
! Perdas auditivas condutivas: causadas por afecções do ouvido externo, do conduto
auditivo externo, do ouvido médio, da trompa de Eustáquio, e por interferência com as
vibrações mecânicas do tímpano ou da cadeia ossicular, comumente decorrentes de otites
médias de repetição; também podem ser por rompimento de membrana timpânica, lesões
traumáticas de ouvido médio, otite externa, cerúmen, otosclerose, aerotite média (pressões
hiperbáricas); o audiograma mostra uma perda na via aérea e audição normal na via óssea
(FIGURA 3).
! Perdas auditivas mistas: perda de audição em ambas as vias, aérea e óssea, com
diferença de 10 dB ou mais entre as duas. Possui um componente condutivo associado a um
componente neurosensorial; a diferença entre a via aérea e a óssea (gap) vai depender do
grau de comprometimento do ouvido médio; podem ocorrer por otosclerose, traumas
cranianos, por associações de causas, por exemplo, por ruído e otite média (FIGURA 4).
Como se trata de uma perda neurosensorial a lesão auditiva induzida pelo ruído é irreversível. Não
existem medicamentos ou próteses auditivas capazes de revertê-la.
Perda auditiva neurosensorial assimétrica e unilateral
A PAIR é geralmente bilateral e mostra um padrão similar em ambos os ouvidos. Entretanto, em
alguns casos, os perfis audiométricos podem não ter as mesmas características nos dois ouvidos.
Merluzzi (1981) considera como PAIR apenas a perda bilateral e simétrica, admitindo diferença entre
os dois ouvidos de, no máximo, um grau. Refere, também, que a simetria e a bilateralidade talvez
possam estar ausentes apenas no estágio inicial, em que é possível observar um ouvido normal e o
outro, com perda em 4000 e/ou 6000 Hz. Tal diferença, entretanto, com o evoluir da doença em geral
tende a desaparecer. Alguns autores (Matteew e cols., 1991; Gasawaw, 1994) referem que ocorre
uma predileção do ouvido esquerdo para o início da lesão. Lasmar (1997), entretanto, refere que os
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trabalhadores que ele teve oportunidade de examinar tinham ora o ouvido esquerdo, ora o direito,
afetado inicialmente; em muitos casos, ambos os ouvidos tinham sido afetados simultaneamente.

Existem várias referências de exposição assimétrica ao ruído em atiradores que usam armas longas,
como espingardas e fuzis, e são destros, ficando um ouvido mais próximo da boca da arma,
geralmente o ouvido esquerdo que, por conseguinte, apresenta uma perda auditiva mais intensa
(Aberti, 1994; Cox & Ford, 1995; Boillat, 1998). Outras profissões, como violonistas e motoristas de
trator, também apresentam essa perda assimétrica em decorrência de exposições diferenciadas dos
ouvidos ao ruído. Estudos com agricultores que usam tratores demonstram que a perda auditiva é
assimétrica nesses profissionais, afetando mais severamente o ouvido esquerdo (Matteew e cols.,
1991; Aberti, 1994). Acredita-se que isso ocorra, pois para monitorar equipamento atrás do trator,
muitos agricultores olham por sobre o ombro direito, expondo seu ouvido esquerdo ao ruído do
motor e da descarga. Souza (2001) não encontrou associação entre perda auditiva unilateral e
exposição ocupacional a ruído em trabalhadores petroleiros.
É importante ressaltar que em caso de perda auditiva unilateral ou assimétrica, uma investigação
mais aprofundada é requerida, considerando-se a possibilidade de uma causa retrococlear, como
neurinoma do acústico.
PAIR e Otoesclerose
Ainda há muita controvérsia na literatura se uma perda auditiva condutiva do ouvido médio, como
ocorre na otoesclerose, protege a cóclea dos efeitos deletérios do ruído. Alguns estudos têm
mostrado a existência dessa proteção (Nilsson & Borg, 1983; Mcshane e cols, 1991). Por outro
lado, outros apresentam resultados completamente opostos, ou seja, evidenciaram que a cóclea é
mais vulnerável ao ruído em ouvidos com perda condutiva (Sagardia, 1968 apud Mcshane e cols,
1991; Sulkowski, 1980 apud Mcshane e cols, 1991). Ainda existem os estudos que não
demostraram qualquer efeito de uma perda auditiva condutiva sobre o ouvido interno (Aberti, 1994;
Simpson & Oreilly, 1991). Nas últimas situações, entretanto, dois aspectos devem ser considerados,
devido à possibilidade de atuarem como confundidores: 1) a existência de envolvimento coclear pelo
processo esclerótico e 2) o efeito Carhart, que é a aparente depressão nos níveis de condução
óssea causada pela perda auditiva condutiva (Simpson & Oreilly, 1991).
Outros efeitos adversos à saúde causados pela exposição a ruído
Um sintoma também bastante referido pelos trabalhadores expostos a ruído é o zumbido (tinnitus).
Geralmente acompanha tanto a perda auditiva temporária quanto a permanente. Pode ser bastante
grave, causando insônia e nervosismo e alguns pacientes relatam ser mais incômodo o zumbido do
que a própria perda auditiva. Ainda não foi esclarecido o seu mecanismo anatomofisiológico.
Também vem sendo descrita associação entre exposição ocupacional a ruído e hipertensão arterial.
Várias pesquisas experimentais demonstraram que exposição a níveis elevados de ruído por um
curto período de tempo pode desencadear respostas cardiovasculares semelhantes às que ocorrem
no estresse agudo, com o aumento da pressão sangüínea, provavelmente mediado pelo aumento da
resistência vascular periférica (Halan e cols, 1981; Andren e cols., 1982). Em animais, já se
demonstrou que este aumento agudo da pressão sangüínea, ocorrendo repetidamente, pode tornarse uma alteração permanente, devido à hipertrofia da musculatura lisa dos vasos sangüíneos
periféricos, levando à hipertensão arterial (Bevan, 1976; Jonsson & Hanson, 1977). Também vários
estudos epidemiológicos que avaliaram a relação entre exposição ocupacional a ruído e hipertensão
encontraram associações positivas (Jonsson &Hanson, 1977; Idzior-Walus, 1987; Souza e cols.,
2001).
Outros efeitos à saúde causados pelo ruído estão na esfera emocional: irritabilidade e insônia.
Podem estar relacionados com a interferência na comunicação oral e a performance no trabalho,
prejudicadas pela exposição a níveis altos de ruído, além da própria aversão ao ruído. Apesar da
crença comum de que a longo termo, pessoas se adaptariam ao ruído, no sentido de tornar-se
menos irritadas, a maioria das evidências mostra o contrário (Weinstein, 1982).
Quanto a doenças psiquiátricas, ainda não há consenso sobre a possibilidade do ruído causá-las.
Diversos estudos que abordam este problema foram realizados em áreas residenciais e
compararam sintomas, uso de drogas psicotrópicas ou admissões em unidades de saúde mental em
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áreas de alto e baixo ruído; a maioria das evidências encontradas por eles não foram conclusivas
para estabelecer uma associação (Gloag, 1980; Kjellberg, 1990).

Notificação aos órgãos públicos
A PAIR de origem ocupacional deve ser notificada ao SUS, através da ficha individual de notificação do
SINAN - Sistema de Informações de Agravos de Notificação, no Estado da Bahia, conforme Portaria
SESAB Nº 2.867/1997. À Previdência Social, deve ser notificada através da CAT – Comunicação de
Acidente de Trabalho, independente do grau da perda e do tempo de afastamento indicado, inclusive
aquelas sem indicação de afastamento do trabalho, que atualmente constituem a grande maioria dos
casos. Perdas do tipo mista com componente ocupacional compatível também devem ser notificadas.
Perda auditivas ocorridas por outras causas ocupacionais (trauma barométrico, agentes tóxicos
industriais), devem ser notificadas, seguindo os mesmos encaminhamentos.
Outras doenças relacionadas à exposição ao ruído também devem ser notificadas com CAT.

Definição de Aptidão para o Trabalho, em Caso de PAIR
A PAIR por si só não é indicativa de inaptidão para o trabalho, devendo-se levar em consideração na
análise de cada caso, não apenas o traçado e a evolução dos exames audiométricos, mas também
outros fatores como: a idade do trabalhador, a história clínica, os níveis de pressão sonora a que está ou
estará exposto e os programas de conservação auditiva aos quais tem ou terá acesso o trabalhador.

Medidas de Controle da Exposição Ocupacional a Ruído
Medidas de controle do ruído devem reduzir a exposição dos trabalhadores a um nível seguro, de forma
a criar um ambiente e condições de trabalho adaptadas ao homem. Como o estabelecimento de níveis
de ruído considerados seguros, até o momento, só foram definidos para a prevenção da perda auditiva,
muitas medidas de controle do ruído consideraram como parâmetro apenas a perda auditiva. Entretanto
como os efeitos extra-auditivos do ruído são mediados pelo sistema auditivo, significando que é
necessário ouvir o ruído para que esses efeitos se manifestem, provavelmente todas as medidas de
prevenção da perda auditiva devem reduzir também a probabilidade de ocorrência desses efeitos.
Inicialmente deve-se realizar o estudo das características do ruído – freqüências, intensidade e tipo, e as
características dos postos de trabalho. As empresas deverão proceder o monitoramento periódico do
ruído ambiental, utilizando metodologia proposta pela Fundacentro (NHO 01) (Brasil, 1999), que permita
a caracterização da exposição individual em condições normais de trabalho. Essas avaliações e as
medidas de controle devem ser realizadas, acompanhadas, projetadas e avaliadas por profissionais
especializados na área de acústica e higiene industrial, com o acompanhamento dos trabalhadores.
A principal medida de controle do ruído são os controles de engenharia que envolvem modificações na
fonte ruidosa, desde substituição de equipamentos ruidosos, intervenções sobre a propagação do ruído
através de barreiras, revestimentos de máquinas até intervenção sobre o trabalhador, com a construção
de cabines isolantes na estação de trabalho e realização sistemática de manutenção preventiva de
equipamentos. Em ordem de importância seguem os controles administrativos, que abrangem as
mudanças nos horários de trabalho dos empregados para reduzir a dose de ruído pela limitação do
tempo de exposição e o aumento das pausas, dentre outros (Gerges, 1992).
Quando as medidas referidas anteriormente forem tecnicamente inviáveis, utilizar-se-á o protetor
auricular como medida complementar, que deve ser bem adaptado individualmente a cada trabalhador.
Instrução sobre como usar corretamente o protetor auricular é imprescindível.
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O serviço médico da empresa deverá acompanhar a eficácia das medidas que visam ao controle dos
níveis de ruído através da avaliação clínica periódica dos trabalhadores expostos (incluindo o exame
audiométrico).

Critérios de Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído
Este tópico adota basicamente o que recomenda a Norma de Higiene Ocupacional _ NHO 01 da
Fundacentro/MTE (Brasil, 1999), que estabelece os procedimentos técnicos para a Avaliação da
Exposição Ocupacional ao Ruído. Nessa NHO, é ressaltado que “os critérios estabelecidos estão
baseados em conceitos e parâmetros técnico-científicos modernos, seguindo tendências
internacionais atuais, não havendo um compromisso de equivalência com o critério legal”.
Para ruído contínuo ou intermitente têm-se como critério de referência que fundamenta os limites de
exposição diária, a dose correspondente a 100% para a exposição de 8 horas ao nível de 85 dB(A).
Para os critérios de avaliação, além do critério de referência, deve-se considerar o incremento de
duplicação de dose igual a 3 e o nível limiar de integração (nível de ruído a partir do qual os valores
devem ser computados na integração para fins de determinação do nível médio ou da dose de
exposição) igual a 80 dB(A).
A avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo ou intermitente deverá ser feita por meio da
determinação da dose diária de ruído ou do nível de exposição, que são os parâmetros
representativos da exposição diária do trabalhador. Estes parâmetros são totalmente equivalentes,
portanto, é possível, a partir de um se determinar o outro, através das expressões matemáticas:
NE = 10 x log ( 480/Te x D/100) + 85
D = Te/480 x 100 x 2 (NE-85/3)

[dB]
[%]

Onde:
NE = nível de exposição
D = dose diária de ruído em porcentagem
Te = tempo de duração, em minutos da jornada diária de trabalho!
Recomenda-se que a avaliação deva ser realizada usando-se medidores integradores de uso
pessoal, fixados ao trabalhador. Quando não disponíveis esses medidores, outros tipos de
medidores integradores ou medidores de leitura instantânea não fixados no trabalhador poderão ser
usados na avaliação de determinadas situações de exposição ocupacional. Entretanto, as condições
de trabalho que apresentem dinâmica operacional complexa ou que envolvam movimentação
constante do trabalhador não deverão ser avaliados por esses últimos métodos.
A avaliação da exposição de um trabalhador por meio da determinação da dose de exposição ao
ruído deve ser feita, preferencialmente, por meio de medidores integradores de uso pessoal
(dosímetros de ruídos), fixados no trabalhador, ajustados de forma a atender as especificações
constantes da NH0 1 da FUNDACENTRO/MTE.
Na impossibilidade da utilização de dosímetros de ruído, poderão ser utilizados medidores portados
pelo avaliador. Neste caso, a dose diária pode ser determinada por meio da seguinte expressão:
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DOSE DIÁRIA = ( C1/T1 + C2/T2 + C3/T3 + .... + Cn/Tn) x 100

[%]

Onde:
Cn = tempo total diário em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruídoespecífico.
Tn = tempo máximo diário permissível a este nível, segundo a Tabela 1!
Para níveis de ruído com valores intermediários aos constantes na Tabela 1 será considerado o
tempo máximo diário permissível relativo ao nível imediatamente mais elevado. Exposições a níveis
inferiores a 80 dB(A) não serão considerados no cálculo do dose.
Para esses casos, deve-se considerar o seguinte: o limite de exposição ocupacional diário ao ruído
contínuo ou intermitente corresponde a dose diária a 100%; o nível de ação ( valor acima do qual
devem ser iniciadas ações preventivas) para a exposição ocupacional ao ruído é de dose diária igual
a 50%; e o limite de exposição valor teto para o ruído contínuo ou intermitente é 115 dB(A).
Para a avaliação da exposição de um trabalhador por meio do nível de exposição (nível médio
representativo da exposição diária do trabalhador avaliado) devem ser obedecidas as mesmas
recomendações técnicas feitas para a determinação por meio de dose diária. Porém, para fins de
comparação com o limite de exposição, deve-se determinar o Nível de Exposição Normalizado
(NEN), que corresponde ao nível de exposição convertido para a jornada padrão de 8 horas diárias.
O Nível de Exposição Normalizado (NEN) é determinado pela seguinte expressão:
NEN = NE + 10log Te/480 [dB]
Onde:
NE = nível médio representativo da exposição ocupacional diária
Te = tempo de duração, em minutos, da jornada diária de trabalho!
Utilizando este critério, o limite de exposição ocupacional diária ao ruído corresponde a NEN igual a
85 dB(A), e o limite de exposição valor teto para o ruído contínuo ou intermitente é 115 dB(A). Neste
caso, considera-se o nível de ação o valor NEN igual a 82 dB (A).
O tempo máximo diário de exposição permissível em função do nível médio pode ser obtido através
da Tabela 1.
A determinação da exposição ao ruído de impacto deve ser feita por meio de medidor de nível
pressão sonora operando em “Linear” e circuito de resposta para medição de nível de pico.
Neste critério, o limite de exposição diária ao ruído de impacto é determinado pela expressão
seguinte:
Np = 160 - 10 log n

[dB]

Onde:
Np = nível de pico, em dB (Lin), máxima admissível
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n = número de impactos ou impulsos ocorridos durante a jornada diária de trabalho.
!

Os níveis de pico máximo admissíveis em função do número de impactos podem ser obtidos através
da Tabela 2.
Quando o número de impactos ou de impulsos diários exceder a 10.000, o ruído deverá ser
considerado como contínuo ou intermitente.
O limite de tolerância valor teto para ruído de impacto corresponde ao valor de nível de pico de 140
dB (Lin). O nível de ação para exposição ocupacional ao ruído de impacto corresponde ao valor Np
obtido na expressão Np = 160 – 10 log n, subtraído de 3 dB. Logo, o nível de ação é dado por (Np –
3) dB.

Monitoramento ambiental de ruído
Os seguintes aspectos devem ser observados antes da realização de um adequado monitoramento
ambiental de ruído:
! Vistoriar a área a ser monitorada, procurando conhecer as condições operacionais da planta
(em início de operação ou em operação normal) e verificar os fatores de interferência, antes
de iniciar as medições;
! Calibrar o instrumento, utilizando os procedimentos estabelecidos pelo fabricante;
! Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com o
instrumento de medição de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação
“A” e resposta lenta (slow). As leituras quando possíveis devem ser realizadas próximas ao
ouvido do trabalhador.
! Nas medições de ambientes o medidor de pressão sonora deve estar posicionado a 1,5 m do
piso e quando possível a aproximadamente 1,0 m de grandes superfícies (equipamentos,
paredes, colunas etc.), de forma a evitar interferências.
! Caso ocorram fenômenos atípicos ou temporários de natureza operacional ou de processo
durante o mapeamento, tais como: abertura de válvulas, descarga de vapor etc., incluir as
leituras nas duas situações.
! Para as avaliações em ambientes externos o medidor de pressão sonora deverá estar
provido de protetor de vento. Deverão ser evitadas as medições em ambientes externos e
internos quando ocorrerem precipitações pluviométricas.
! O monitoramento de posição específica de trabalho deverá ser feito quando o operador não
circula pela área ou para determinar o campo acústico em um local (ou operação) específica.
Por exemplo: equipamentos de oficinas mecânicas, caldeirarias, operações de manutenção
etc. Para realização das medições devem ser obedecidos os mesmos procedimentos
descritos para o monitoramento ambiental.
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Tabela 1- Tempo máximo diário de exposição
permissível em função do nível de ruído
Nível de ruído
Tempo máximo diário permissível
dB (A)
(Tn) (minutos)
80
1.523,9
81
1.209,52
82
960,00
83
761,95
84
604,76
85
480,00
86
380,97
87
302,38
88
240,00
89
190,48
90
151,19
91
120,00
92
95,24
93
75,59
94
60,00
95
47,62
96
37,79
97
30,00
98
23,81
99
18,89
100
15,00
101
11,90
102
9,44
103
7,50
104
5,95
105
4,72
106
3,75
107
2,97
108
2,36
109
1,87
110
1,48
111
1,18
112
0,93
113
0,74
114
0,59
115
0,46
Fonte: FUNDACENTRO/MTE
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Tabela 2- Níveis de pico máximo admissíveis
em função do número de impactos

Np

n

Np

n

Np

n

120
121
122
123
124
125
126

10000
7943
6309
5011
3981
3162
2511

127
128
129
130
131
132
133

1995
1584
1258
1000
794
630
501

134
135
136
137
138
139
140

398
316
251
199
158
125
100

Fonte: FUNDACENTRO/MTE
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Anexo I
Portaria Federal Nº 1.339/GM - MS, em 18 de novembro de 1999.
DOENÇAS DO OUVIDO RELACIONADAS COM O TRABALHO
(Grupo VIII da CID-10)

Otite Média não-supurativa (H65.9)
Perfuração da Membrana do
Tímpano (H72 ou S09.2)
Outras vertigens periféricas (H81.3)

AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE
NATUREZA OCUPACIONAL
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Pressão atmosférica inferior à pressão padrão (W94.-; Z57.8)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Tabela 23)
Pressão atmosférica inferior à pressão padrão (W94.-; Z57.8)
Cloreto de metileno e outros solventes halogenados tóxicos
(X46.-; Z57.5) (Quadro 13)

Labirintite (H83.0)

Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)

Efeitos do ruído sobre
o ouvido
interno/ Perda da Audição
Provocada pelo Ruído e Trauma
Acústico (H83.3)
Hipoacusia Ototóxica (H91.0)

Exposição ocupacional ao Ruído (Z57.0; W42.-) (Quadro 21)

Homólogos do Benzeno otoneurotóxicos (Tolueno e Xileno)
(X46.-; Z57.5) (Quadro 3)
Solventes orgânicos otoneurotóxicos (X46. -; Z57.8) (Quadro
13)

Otalgia e Secreção Auditiva (H92. -): “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Otalgia (H92.0), Otorréia (H92.1) ou
Otorragia (H92.2)
Outras percepções auditivas
Exposição ocupacional ao Ruído (Z57.0; X42.-) (Quadro 21)
anormais: Alteração Temporária do
Limiar Auditivo, Comprometimento
da Discriminação Auditiva e
Hiperacusia (H93.2)
Outros transtornos especificados do Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)
ouvido (H93.8)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Otite Barotraumática (T70.0)

Sinusite Barotraumática (T70.1)

“Mal dos Caixões” (Doença de
Descompressão) (T70.4)
Síndrome devida ao deslocamento
de ar de uma explosão (T70.8)
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“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no
ambiente (W94.-; Z57.8)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no
ambiente (W94.-)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8)(Quadro 23)
Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no
ambiente (W94.-; Z57.8)
“Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)
Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no
ambiente (W94.-; Z57.8)
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Anexo II
Relação de Agentes ou Fatores de Risco de Natureza ocupacional, com as respectivas
Doenças que Podem estar com eles Relacionadas!
AGENTES ETIOLÓGICOS OU
FATORES DE RISCO DE NATUREZA
OCUPACIONAL
Ruído e afecção auditiva

DOENÇAS CAUSALMENTE RELACIONADAS COM OS
RESPECTIVOS AGENTES OU FATORES DE RISCO
(DENOMINADAS E CODIFICADAS SEGUNDO A CID-10)
Perda da Audição Provocada pelo Ruído (H83.3)
Outras percepções auditivas anormais: Alteração Temporária do
Limiar Auditivo, Comprometimento da Discriminação Auditiva e
Hiperacusia (H93.2)
Hipertensão Arterial (I10.-)
Ruptura Traumática do Tímpano (pelo ruído) (S09.2)

!

!

"nexo III - Figura 1
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE - SUVISA
CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CESAT
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - COAST

!
OBSERVAÇÕES: Perda Auditiva Neurossensorial Bilateral
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

"nexo III - Figura 2
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE - SUVISA
CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CESAT
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - COAST

OBSERVAÇÕES: Deficiência Auditiva Condutiva Bilaterall
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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!
!
"nexo III - Figura 3
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE - SUVISA
CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CESAT
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - COAST

OBSERVAÇÕES: Deficiência Auditiva Mista Bilaterall
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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"nexo IV
ESQUEMA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS EXAMES AUDIOMÉTRICOS
CRITÉRIO DE MERLUZZI E COLS. (1979)
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Introdução
Pesticida (palavra da língua inglesa – pesticide), praguicida (da língua espanhola – plaguicida) ou
agrotóxico (termo definido pela lei brasileira) são nomes genéricos para uma variedade de agentes que
são classificados mais especificamente com base no padrão de uso e no tipo de organismo a ser
destruído.
A utilização dos agrotóxicos na agricultura inicia-se na década de 20, época em que eram
desconhecidos do ponto de vista toxicológico.
Primeiramente são utilizados os inseticidas,
especialmente os clorados e fosforados. Durante a Segunda Guerra Mundial são utilizados como arma
química, tendo seu uso se expandido enormemente, a partir de então (Brasil, 1997). Nos últimos trinta
anos, cresce o uso de herbicidas, que foram utilizados também na Guerra do Vietnam como
desfolhantes (Duffard & Duffard, 1996).
No Brasil, foram primeiramente utilizados em programas de saúde pública, no combate a vetores e
controle de parasitas, passando a ser usados mais intensivamente na agricultura a partir da década de
60. Em 1975, o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), responsável pela abertura do Brasil ao
comércio de agrotóxicos, força o agricultor a comprar o veneno através do Crédito Rural, ao instituir a
inclusão de uma cota definida de agrotóxico para cada financiamento requerido. Essa obrigatoriedade,
somada à propaganda massiva dos fabricantes, determinou um enorme incremento e disseminação da
utilização dos agrotóxicos no Brasil, resultando em inúmeros problemas, tanto de saúde da população
como do meio ambiente. (Brasil, 1997)
Entre 1988 e 1993, o consumo mundial de agrotóxicos subiu em média 20%. No entanto, para a
América Latina e Caribe esse percentual foi de 40%, estando o Brasil entre os maiores consumidores
mundiais (Giuffrida e cols, 2001). Estima-se que 5% da população economicamente dependente da
agricultura na América Latina e Caribe vivam em áreas com uso intensivo de agrotóxicos (McConnell et
al., 1993) e que 99% de todas as mortes devidas a intoxicações agudas por agrotóxicos ocorram em
países em desenvolvimento (Kogevinas et al., 1994).
Em 1990, a Organização Mundial da Saúde estimou em três milhões os casos de intoxicações agudas e
severas anualmente, com tantos ou mais casos não notificados e 220.000 mortes/ano (Jeyaratnam,
1990). No Brasil, foram registrados, em 1999, 10.306 casos de intoxicações por agrotóxicos, com 210
óbitos, resultando numa taxa de letalidade de 2,0% (Fiocruz/Sinitox, 2000).
Estima-se que estas estatísticas sejam ainda bastante parciais em nosso país (e no estado da Bahia),
por uma série de fatores. Em primeiro lugar, dada a dificuldade de dimensionamento da população
exposta. Enquanto calcula-se existir cerca de 18 milhões de trabalhadores na agricultura (agroindústria,
agropecuária); apenas um milhão têm registro legal. Referem-se somente a este total de trabalhadores
os 30 mil casos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural registrados junto à Previdência
Social, em 1999. Afora isso, a utilização desses produtos tem cada vez mais envolvido outros grupos de
trabalhadores e grupos não ocupacionais (comunidades, ambientes domésticos e urbanos), tornando
mais difícil esse dimensionamento.
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O subregistro ou não registro dos casos suspeitos ou confirmados e a não obrigatoriedade de
notificação e investigação desses casos no território nacional constitui o segundo aspecto. Além dos
registros das Comunicações de Acidentes de Trabalho da Previdência Social, as intoxicações por
agrotóxicos podem aparecer no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX,
produzidas pelos 32 centros de informações toxicológicas de 17 estados do país; no Sistema de
Informações de Agravos de Notificação – SINAN, naqueles estados que incluíram esses eventos em
sua relação de agravos de notificação compulsória, e no Sistema de Informações Hospitalares - SIH,
naqueles casos que demandaram internação em hospitais próprios ou conveniados ao SUS. Os
óbitos podem aparecer ainda no Sistema de Informações de Mortalidade - SIM.
A variedade de produtos utilizados, o uso de mistura de produtos, o desconhecimento de suas
propriedades toxicológicas e o despreparo dos serviços e profissionais de saúde em geral para o
diagnóstico desses casos também contribuem para sua não identificação e notificação, dificultando
as ações de prevenção e vigilância.
Na Bahia, o Centro de Informações Anti-Veneno - CIAVE registrou um total de 4.623 casos de intoxicações
por agrotóxicos, no período 1991 a 1999, distribuídos da seguinte forma: 29% por pesticidas de uso
agropecuário; 28,6% por pesticidas de uso doméstico e 42,4% por raticidas (Bahia/Ciave, 1991 a 1998;
Fiocruz/Sinitox, 1999). Desse total, 283 foram a óbito, resultando numa taxa de letalidade de 6,12%, uma
das mais altas do país. De todos os envenenamentos, em todas as regiões do país, os agrotóxicos são os
que apresentam a maior letalidade (Fiocruz/Sinitox, 2000).
De agosto de 1997 a junho de 2001, foram registrados 457 casos de intoxicação por agrotóxico no Sinan,
ocorridos em 60 municípios (14% dos municípios do estado). Desse total, cerca de 27% dos casos tiveram
sua investigação epidemiológica completada. Isso indica que é necessário incrementar a vigilância e a
notificação desses agravos pela totalidade de municípios do estado (Sinan, 2001).
A não aplicação das leis federal e estadual de agrotóxicos, o desconhecimento por parte dos trabalhadores
rurais (e outros) quanto ao risco a que estão expostos, a comercialização, o transporte e o uso indevidos,
são fatores que contribuem para os efeitos negativos desses venenos na saúde humana e no meio
ambiente. Muitos desses produtos não possuem antídoto e são proibidos ou têm uso restrito em seus
países de origem. O comércio clandestino e a venda parcelada para uso não autorizado, como é o caso
do uso do “chumbinho” (carbamato – Aldicarb, autorizado como inseticida para uso agrícola) como raticida
em áreas urbanas e rurais, têm contribuído para a alta letalidade desses produtos e para sua disseminação
em áreas urbanas (MMWR, 1997; Moraes, 1999; Carvalho e cols., 2001).

Definição/Bases Legais
A Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos define pesticida como qualquer
substância ou mistura de substâncias destinadas a prevenir, destruir, repelir ou mitigar qualquer peste.
No Brasil, a Lei Federal Nº 7802, de 11/07/89, regulamentada através do Decreto Federal Nº
98.816/90, define o termo “Agrotóxico” como:
“Produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso
nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e
também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a
composição da flora e da fauna, afim de preservá-la da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes,
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento”.
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Como seus “Componentes” indica “os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias primas,
os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins”; e como “Afins”, inclui
os “produtos e os agentes de processos físicos e biológicos que tenham a mesma finalidade dos
agrotóxicos, bem como outros produtos químicos, físicos e biológicos, utilizados na defesa
fitossanitária e ambiental”.
Deve-se ressaltar que às vezes as substâncias transportadoras, aditivos e impurezas são mais
perigosas do que o produto técnico.
Na Bahia, o controle da produção, da comercialização, do uso, do consumo, do transporte e
armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, é definido e regulado pela Lei Estadual
Nº 6.455/93 e pelo Decreto Estadual Nº 6.033/96, que também estabelece as competências de
fiscalização dos órgãos da saúde, agricultura e meio ambiente.
As intoxicações por agrotóxicos - casos suspeitos ou confirmados - são de notificação compulsória
no estado da Bahia, conforme estabelecido pela Portaria Estadual Nº 2.867/97. Essa notificação é
feita através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN.

Atividades Associadas à Exposição
Estão potencialmente expostos a agrotóxicos os trabalhadores: nas indústrias de formulação e
síntese; nos serviços de transporte, comércio e disposição final de resíduos e embalagens; no
armazenamento de grãos e sementes; de firmas desinsetizadoras; de serviços de saúde e de defesa
agropecuária – ações de vigilância e controle de endemias humanas e agropecuárias; trabalhadores
da agricultura, pecuária e reflorestamento; no tratamento de madeira para construção e indústria do
mobiliário; na produção de flores.
Outras possíveis exposições ocorrem em comunidades rurais vizinhas a locais de aplicação;
comunidade e moradores em áreas urbanas pelo uso doméstico e aplicação para controle de
endemias; familiares de trabalhadores expostos e através da contaminação do ar, da água e dos
alimentos.

Aspectos Toxicológicos e Clínicos
1. Classificação dos agrotóxicos
Os agrotóxicos podem ser classificados de diversas maneiras, sendo as seguintes as mais utilizadas:
1.1. Quanto ao organismo alvo:
! Inseticidas: combate insetos, larvas e formigas.
! Acaricidas : combate ácaros diversos.
! Nematicidas: combate nematóides.
! Fungicidas: combate fungos.
! Herbicidas: combate ervas daninhas.
! Molusquicidas: combate moluscos.
! Rodenticidas: combate roedores.
! Fumigantes: combate insetos, bactérias e roedores.
1.2. Quanto ao grupo químico:
! Organoclorados
! Organofosforados
! Carbamatos
! Piretróides e Piretrinas
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!
!
!
!
!
!

Derivados do ácido fenóxiacético
Dinitrofenóis
Dipiridílicos
Ditiocarbamatos
Derivados Cumarínicos
Triazinas e outros

1.3. Quanto à formulação:
Comprimidos; concentrado emulsionável; concentrado solúvel; emulsão concentrada; granulado;
grânulos autodispersíveis; microgranulado; óleo emulsionável; pasta; pastilha; pó molhável; pó seco; pó
solúvel; solução aquosa concentrada; solução não aquosa concentrada; suspensão concentrada etc.
1.4. Quanto ao grau de toxicidade em humanos:
A toxicidade é a capacidade inerente a um agente químico, de produzir um efeito nocivo sobre
organismos vivos. Os fatores que modificam a toxicidade podem ser:
a) Dependentes do tóxico: composição do agente químico, propriedades físico–químicas,
dose e distribuição no tempo, concentração, vias de contato, metabolismo do agente tóxico.
b) Dependentes do indivíduo: estado de saúde, idade, sexo, estado nutricional, herança
genética.
A classificação dos agrotóxicos segundo seu poder tóxico está a cargo do Ministério da Saúde, que
o faz através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo os parâmetros do Decreto
Federal Nº 98.816/90, que deve considerar: a toxicidade da formulação (efeitos agudos) e problemas
toxicológicos especiais, tais como neurotoxicidade, fetotoxicidade, ação hormonal e comportamental
e ação reprodutiva. Ainda, para efeitos de avaliação de impacto no meio ambiente, considera-se
persistência no ambiente; bioacumulação; formulação e método de aplicação.
Por determinação legal, todos os produtos devem apresentar nos rótulos, além de outras
informações, uma faixa indicativa de sua classe toxicológica, como segue.
CLASSE I

Extremamente Tóxico

Faixa Vermelha

CLASSE II

Altamente Tóxico

Faixa Amarela

CLASSE III

Medianamente Tóxico

Faixa Azul

CLASSE IV

Pouco Tóxico

Faixa Verde

2. Tipos de intoxicação
Os agrotóxicos determinam basicamente três tipos de intoxicação.
Aguda: rápido aparecimento dos sintomas, decorrentes de exposição única ou por curto período a
produto extremamente ou altamente tóxico; podendo ser acidental, ocupacional ou intencional.
(Trapé, 1993)
Sub-aguda: caracterizada por surgimento lento dos sintomas, decorrentes de exposições
intermitentes ou continuadas, algumas horas por dia ou por período longo, a substâncias altamente
ou medianamente tóxicas. Os sintomas são vagos e subjetivos e incluem queixas de cefaléia,
fraqueza, mal estar, dor abdominal e sonolência.
As mais comuns são as intoxicações
ocupacionais. (Trapé, 1993)
Crônica: surgimento tardio dos sintomas, decorrentes de exposição ao longo de meses ou anos a
produtos medianamente ou pouco tóxicos, ou a múltiplos produtos. Ocasionam danos irreversíveis,
tais como lesões hepáticas, renais, neuropatias e neoplasias. Em geral, decorrentes de exposições
ocupacionais e ambientais (Trapé, 1993).
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Inseticidas
Os inseticidas agrupam-se em quatro grupos distintos: organoclorados, organofosforados, carbamatos e
os piretróides.

Inseticidas Organoclorados
Primeiramente sintetizado em 1874 e redescoberto em 1939, o DDT – dicloro-difenil-tricloroetano
- estava disponível para os aliados antes do final da II Guerra Mundial e teve seu primeiro uso
médico na supressão de uma epidemia de tifo em Nápoles, na Itália durante o inverno de 19431944, quando foi aplicado diretamente em humanos para controlar insetos do gênero Anoplura. A
descoberta de propriedades inseticidas de outros compostos organoclorados incluindo Aldrin,
Dieldrin, Endrin, Clordane e Hexaclorobenzeno antes de 1945 teve conseqüências imediatas e
introduziu a era dos inseticidas químicos sintéticos e seu impacto considerável na produção de
alimentos e na saúde humana. Por várias décadas, foi largamente utilizado em campanhas de
saúde pública e controle de endemias, como malária, no Brasil e em diversos outros países. Apesar
do largo uso como inseticidas, alguns compostos também foram utilizados como raticidas,
acaricidas, fungicidas e herbicidas (Duffard & Duffard, 1996).
Os inseticidas organoclorados são um diverso grupo de agentes pertencentes a três classes
químicas distintas incluindo:
Diclorodifeniletanos: DDT, DDD, Dicofol, Perthane, Metocicloro, Metocloro.
Ciclodienos clorados: Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Clordane, Endosulfan.
Benzenoclorados e estruturas relacionadas ao ciclohexano: BHC (benzeno hexaclorado), Lindano.
São compostos clorados de lenta degradação, com grande capacidade de persistência (até várias
décadas) e acumulação no meio ambiente e em seres vivos, contaminando o homem diretamente
ou através da cadeia alimentar. Por essas propriedades vêm sendo proibidos ou tendo seu uso
restrito (a campanhas de saúde pública) em vários países.
No Brasil, seu uso foi primeiramente limitado pela Portaria nº 239, do Ministério da Agricultura, de
02/09/85, que permitiu sua utilização somente como formicida (Aldrin, Mirex) e em campanhas de
saúde pública (BHC e DDT). Em 1992, a Portaria nº 91, do Ministério da Agricultura, proibiu as iscas
a base de Aldrin e dodecacloro, e o Ministério da Saúde progressivamente substituiu o BHC e DDT,
que já não são mais usados no controle de endemias.
Alguns organoclorados apresentam efeito cancerígeno em animais de laboratório e são
considerados comprovadamente carcinogênicos pelo Instituto de Pesquisa do Câncer da
Organização Mundial da Saúde (OMS/IARC, 1999).
Locais e mecanismos da ação tóxica
Há pelo menos quatro mecanismos através dos quais o DDT provoca seus efeitos, possivelmente
todos eles funcionando simultaneamente: 1. a nível da membrana neuronal, o DDT afeta sua
permeabilidade aos íons potássio, reduzindo o transporte de potássio através de membranas; 2.
inativa os canais de sódio interferindo com o seu transporte ativo para fora do axônio durante a
repolarização; 3. inibe as sódio-potássio e cálcio-magnésio ATPases, as quais têm papel vital na
repolarização neuronal; e 4. inibe a habilidade da calmodulina, um intermediário de cálcio nos
nervos, de transportar íons de cálcio essenciais para a liberação intraneuronal de
neurotransmissores. Todas essas funções inibidas reduzem a velocidade com que a repolarização
ocorre e aumentam a sensibilidade dos neurônios a estímulos pequenos que não provocariam
resposta em neurônios totalmente repolarizados.
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Os inseticidas clorados tipo ciclodienos, benzeno e ciclohexanos são diferentes do DDT em vários
aspectos; tanto na aparência da intoxicação individual e possivelmente também nos mecanismos de
ação, que aparentam estar localizados mais no SNC do que na divisão sensorial do SNP. A
aparência geral do indivíduo intoxicado é de estimulação do SNC. Os compostos ciclodienos imitam
a ação do químico picrotoxina, um excitante de nervos e antagonista do neurotransmissor ácido
gama aminobutírico (GABA) encontrado no SNC. O GABA induz a captação de íons cloro pelos
neurônios. O bloqueio desta atividade pela picrotoxina, picrotoxinina ou inseticidas ciclodienos
resulta em apenas uma repolarizacao parcial do neurônio e um estado de excitação descontrolado.
Os inseticidas ciclodienos são também potentes inibidores de sódio e potássio ATPases e, mais
significativamente, da enzima cálcio e magnésio ATPases, que são essenciais para o transporte,
recaptação e liberação de cálcio através de membranas. A inibição das cálcio e magnésio ATPases
localizadas nas terminações finais dos neurônios na membrana sináptica resulta na acumulação de
íons cálcio livres intracelulares, que promovem a liberação cálcio-induzida de neurotransmissores
das vesículas de armazenamento e a subsequente despolarização de neurônios adjacentes à
propagação de estímulos por todo o SNC.
Biotransformação, distribuição e armazenamento
O fenômeno da biotransformação e biomagnificação dos inseticidas organoclorados nas cadeias
alimentares é bem conhecido. O DDT passa por uma lenta mas extensa biotransformação nos
mamíferos. Seus principais metabólitos são o DDE, o DDD e o DDA. As análises de tecidos
corporais frequentemente são apresentadas em termos de derivados do DDT.
A natureza de alta solubilidade lipídica dos inseticidas organoclorados garante que estas
substâncias químicas sejam sequestradas pelos tecidos corporais com alto conteúdo lipídico (fígado,
rins, sistema nervoso, tecido adiposo), nos quais os resíduos provocam algum efeito biológico ou, no
caso do tecido adiposo, permanecem armazenados e intactos.
Cessada a exposição, os organoclorados são lentamente eliminados dos seus locais de depósito in
vivo. A eliminação do DDT do corpo ocorre numa velocidade de aproximadamente 1% da
quantidade armazenada por dia. A velocidade de eliminação e a depleção dos sítios de
armazenamento corporais pode ser aumentada pelo jejum, o que resulta na mobilização de tecido
adiposo e do inseticida nele contido. Entretanto, com uma grande carga corpórea de tóxicos há a
possibilidade de uma toxicidade aumentada pela circulação do agente sendo redistribuído para os
órgãos-alvo.
Sinais e sintomas da intoxicação
Dada a diversidade das estruturas químicas os sinais e sintomas de toxicidade e os mecanismos de
ação apresentam diferenças entre os compostos. Exposição de humanos e animais a altas doses
de DDT resultam em parestesia da língua, lábios e face. Apreensão, hipersusceptibilidade a
estímulos externos (luz, toque, som), irritabilidade, tonturas, vertigens, tremores, e convulsões
tonico-clônicas. Agitação psicomotora e tremores finos associados a movimentos involuntários
progridem para tremores grosseiros sem interrupção em envenenamentos moderados a severos.
Os sintomas geralmente aparecem várias horas (6 a 24 h) após a exposição a grandes doses.
Estima-se que a dose de 10 m/ kg causará sinais de envenenamento em humanos. Exposição
crônica a moderadas concentrações de DDT causam sinais menos graves de intoxicação.
Os ciclodienos – Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Clordane, Endosulfan, estão entre os mais tóxicos e de
maior persistência no meio ambiente conhecidos. Mesmo em pequenas doses estes químicos tendem a
induzir convulsões antes que outros sinais menos sérios da doença possam ocorrer. Uma importante
diferença entre o DDT e os ciclodienos é que os últimos são eficientemente absorvidos através da pele
e, portanto, representam um risco apreciável para indivíduos ocupacionalmente expostos.
Exposição ao Lindano (o isômero gama do hexaclorociclohexano, HCH) produz sinais de
envenenamento semelhantes àqueles causados pelo DDT (tremores, ataxia, convulsões, respiração
acelerada e prostração). Em casos severos de envenenamento agudo, violentas convulsões tônicoclônicas ocorrem e alterações degenerativas no fígado e túbulos renais têm sido observados. HCH
utilizado em preparações de inseticidas contem uma mistura de isômeros; os isômeros gama e o
alfa são convulsivantes; os isômeros beta e teta são depressores do SNC. Os mecanismos de ação
permanecem desconhecidos. Apenas o isômero gama (Lindano) tem uso medicinal permitido
atualmente, como xampú pediculicida para piolhos da cabeça.
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Em casos de inalação ou absorção respiratória podem ocorrer sintomas específicos como: tosse,
rouquidão, edema pulmonar, irritação laringo-traqueal, rinorréia, broncopneumonia, bradipnéia,
hipertensão, taquicardia, arritmias. Logo após a ingestão, náuseas e vômitos são sintomas
proeminentes, podendo ocorrer também diarréia e cólicas. Os pacientes apresentam alterações no
EEG que podem durar até seis meses após a intoxicação.
Como manifestações crônicas salientam-se atrofias musculares, paralisias, discrasias sanguíneas
diversas, inclusive aplasia medular, além da perda do apetite, hepatomegalia, lesões hepáticas com
alterações das transaminases e da fosfatase alcalina, lesões renais, pneumonia química e
dermatites
Tratamento da intoxicação
A situação de risco de vida no envenenamento com os inseticidas organoclorados está associada
com tremores, convulsões motoras e interferência com a função respiratória (hipoxemia e
consequente acidose), em seguida à repetitiva estimulação do SNC. Além da descontaminação
geral e tratamento de suporte, Diazepan (0,3 mg/ kg IV, dose máxima de 10 mg ) ou Fenobarbital
(15 mg/ kg IV, dose máxima de 1,0 g) podem ser administrados em injeção lenta para o controle das
convulsões. Pode ser necessário repetir o tratamento. É possível que a colestiramina possa provar
eficácia no tratamento de intoxicação por inseticidas organoclorados.
INSETICIDAS INIBIDORES DAS COLINESTERASES
São os que causam o maior número de intoxicações e mortes no país, dentre os inseticidas.
Dividem-se em organofosforados e carbamatos. Vale ressaltar que nem todos os organofosforados
e carbamatos inibem a acetilcolinesterase.
Exemplos de organofosforados: Folidol, Malathion, Diazinon, Nuvacron, Tamaron, Rhodiatox etc.
Exemplo de carbamatos: Carbaril, Temik, Zectram, Furadam, Sevin etc.
Os agentes que compreendem esse tipo de inseticida têm um mecanismo comum de ação, mas provêm
de dois tipos diferentes de classes químicas; os ésteres de ácidos fosfóricos ou fosforotióicos e aqueles
do ácido carbâmico. Hoje há pelo menos 200 inseticidas ésteres de organofosforados e
aproximadamente 25 inseticidas ésteres do ácido carbâmico no mercado, formulados em literalmente
milhares de produtos. Os inseticidas ésteres de organofosforados foram primeiramente sintetizados em
1937 por um grupo de químicos alemães na Farbenfabriken Bayer AG. Muitos dos compostos tentados
provaram ser excessivamente tóxicos e, infelizmente, sob a condução do Nazismo na II Guerra Mundial,
alguns foram desenvolvidos como potenciais agentes químicos de guerra.
O primeiro inseticida éster de organofosforado utilizado comercialmente foi o tetraetilpirofosfato
(TEPP) e, embora eficaz, era extremamente tóxico para todas as formas de vida. O desenvolvimento
posterior foi dirigido para a síntese de químicos mais estáveis, com moderada persistência ambiental,
dando surgimento ao Parathion em 1944 e seu análogo oxigenado Paraoxon, pouco depois.
Os primeiros pesticidas do ácido carbâmico foram sintetizados nos anos 30 e comercializados como
fungicidas. Os inseticidas carbamatos foram sintetizados em 1930, em bases puramente químicas,
como análogos da droga fisostigmina, um alcalóide tóxico anticolinesterásico extraído de sementes
da planta Physostigma venenosum, um feijão do Calabar.
Sítios e mecanismos da ação tóxica
Embora as estruturas sejam diversas em sua natureza, os mecanismos pelos quais os
organofosforados e os carbamatos provocam toxicidade é idêntico e está associado com inibição da
acetilcolinesterase do tecido nervoso (AchE), a enzima responsável pela destruição e término da
atividade biológica do neurotransmissor acetilcolina.
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Com o acúmulo de acetilcolina livre nas terminações nervosas de todos os nervos colinérgicos há
um estímulo contínuo de atividade elétrica, resultando em estímulo de receptores muscarínicos do
sistema nervoso autônomo parassimpático e bloqueio de receptores nicotínicos, incluindo a gânglia
com as divisões simpática e parassimpática do sistema nervoso autônomo.
Embora os inseticidas inibidores da acetilcolinesterase tenham um modo comum de ação, há
diferenças significativas entre organofosforados e ésteres carbamatos. A principal diferença entre
eles está na velocidade com a qual a defosforilação ou decarbamilação tem lugar, após a inibição da
atividade da acetilcolinesterase. A velocidade é excessivamente lenta para os organofosforados, de
modo que a enzima é frequentemente considerada como irreversivelmente inibida. A velocidade da
decarbamilação é suficientemente rápida, sendo estes ésteres geralmente considerados inibidores
reversíveis. No caso dos organofosforados, considerados como inibidores irreversíveis, os sinais e
sintomas da intoxicação são prolongados e persistentes, requerendo intervenção médica rigorosa,
incluindo reativação de enzimas com antídotos químicos específicos. Sem intervenção, a toxicidade
persistirá até que quantidades suficientes de nova AchE sejam sintetizadas, em 20 a 30 dias, para
destruir eficientemente o neurotransmissor.
Além das colinesterases, alguns tipos de inseticidas organofosforados podem alterar outras enzimas
(esterases), sendo a principal delas a neurotoxicoesterase. Esta enzima, quando inibida, pode
determinar neuropatia periférica (de membros inferiores) por ação neurotóxica retardada, que surge
após 15 dias da intoxicação aguda inicial. Apesar de ser possível mensurar a atividade das
neurotoxicoesterases por metodologia laboratorial (análise em linfócitos), esta não está ainda
disponível no Brasil.
Biotransformação, distribuição e armazenamento
Os inseticidas inibidores da colinesterase passam por extensa biotransformação tanto em humanos
quanto nas plantas, animais, solo e água. As vias e velocidades de transformação são altamente
espécie- específicas e dependentes das estruturas químicas envolvidas.
Os agentes organofosforados e carbamatos são absorvidos pelo organismo humano através da
pele, trato gastrintestinal, sistema respiratório e membranas mucosas. A absorção cutânea é a via
principal de penetração nos envenenamentos ocupacionais, naqueles indivíduos que aplicam
produtos sob a forma de pulverização ou naqueles que lidam nas plantações após a aplicação de
produtos organofosforados para fazer colheita, catações, poda, etc. A absorção por via respiratória
ocorre especialmente em indivíduos que trabalham na aplicação dessas substâncias sob a forma de
pulverização, operando contra o vento sem usar máscara apropriada; também ocorre no uso
doméstico, sob a forma de aerossóis, onde são normalmente empregados pesticidas desse grupo.
Após absorvidos, são distribuídos aos tecidos do organismo pela corrente sangüínea e sofrem
biotransformação, principalmente no fígado. A depender do composto, poderá sofrer processo de
inibição ou até mesmo de ativação, podendo gerar metabólito mais tóxicos que ele próprio. A
principal via de eliminação é o rim.
Sinais e sintomas da intoxicação
Os sinais de toxicidade incluem aqueles resultantes da estimulação de receptores muscarínicos do
sistema nervoso autônomo parassimpático - aumento de secreções, broncoconstricção, miose,
cólicas gastrointestinais, diarréia, diurese involuntária, bradicardia; aqueles resultantes da
estimulação e subsequente bloqueio de receptores nicotínicos, incluindo a gânglia com as divisões
simpática e parassimpática do sistema nervoso autônomo, bem como junções entre nervos e
músculos - causando taquicardia, hipertensão, fasciculações musculares, tremores, fraqueza
muscular e ou paralisia flácida; e aqueles resultantes de efeitos no SNC - inquietação, labilidade
emocional, ataxia, letargia, confusão mental, perda da memória, fraqueza generalizada, convulsões,
cianose, coma. (Casarett & Doull, 1996)
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