


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de Julho/2021, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Distúrbios Osteomusculares. 
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1. O que são Distúrbios 

Osteomusculares? 

Os Distúrbios Osteomusculares 

(DOM) caracterizam-se pela 

ocorrência de lesões nos 

músculos, tendões, articulações, 

ligamentos, ossos e nervos, 

podendo prejudicar o sistema 

osteomuscular e provocar 

desequilíbrio funcional. 1



A doença envolve fenômenos 

degenerativos e inflamatórios 

em diversas estruturas do 

corpo, resultando em dor 

aguda ou crônica e redução da 

mobilidade, comprometendo a 

qualidade de vida do paciente.   
1
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Principal causa de 
adoecimento no 

trabalho

Os distúrbios osteomusculares podem ser 

causados por diversos fatores, sendo os 

mais comuns as Lesões por Esforços 

Repetitivos (LER) ou Distúrbios 

Osteomusculares Relacionado 

ao Trabalho (DORT). 

2.

1



De acordo com o Ministério da Saúde

e o Ministério da Previdência Social,

as Lesões por Esforços Repetitivos

(LER) e os Distúrbios Osteomusculares

Relacionados ao Trabalho (DORT) são

as doenças que mais afetam os

trabalhadores brasileiros.
2

São responsáveis por 60% a 70% 
dos casos de afastamento e invalidez 

no trabalho no Brasil. 
2
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3.

As Lesões por Esforço Repetitivo e os Distúrbios

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, são,

por definição, um fenômeno associado ao trabalho.

A denominação oficial do Ministério da Saúde e da

Previdência Social é LER/DORT.
3

Mas o que é LER e DORT?

Ambos são danos decorrentes da utilização 

excessiva do sistema musculoesquelético 

associada a falta de tempo para recuperação. 

.

3
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É a sigla de Lesões por Esforços

Repetitivos e compreende um grupo de

doenças do sistema musculoesquelético

que apresentam manifestações clínicas

distintas e intensidade variada.

É a sigla de Distúrbios Osteomusculares

Relacionados ao Trabalho. DORT é

mais abrangente e além dos esforços

repetitivos, envolve outros tipos de

sobrecargas nocivas ao trabalhador.

LER 

DORT 

4

4
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Embora uma pessoa com sobrepeso tenha um 

acúmulo de peso corporal, ela pode não ter a 

gordura excessiva acumulada em seu corpo.
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Os distúrbios osteomusculares mais comuns são:

4. Quais são os principais distúrbios?

Lombalgias (dores na região da lombar); 

Cervicalgias (dores na região do pescoço); 

Tendinites (especialmente do ombro, cotovelo e punho); 

Mialgias (dores musculares em diversos locais do corpo).

5



4. Principais Sinais e Sintomas

As queixas mais comuns são dor localizada,
irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga
e sensação de peso. Muitos pacientes relatam
formigamento, alteração da sensibilidade,
dormência, câimbra, sensação de diminuição
da força e falta de firmeza nas mãos.

A limitação dos movimentos e o acometimento
psicológico podem reduzir a capacidade de

trabalho e dificultar a realização de atividades
rotineiras do paciente.

!
4

4
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5.Causas e Fatores de Risco 

Os distúrbios osteomusculares são danos decorrentes da

utilização excessiva do sistema musculoesquelético e da falta

de tempo para recuperação. Os fatores de risco interagem

entre si e devem ser analisados de forma integrada:

Fatores organizacionais (ritmo de trabalho
acelerado, longas jornadas, falta de pausa,
más condições do local de trabalho),
manuseio e transporte de carga realizado
de forma manual, exposição ao frio,
repetitividade de movimentos e postura
inadequada são fatores desencadeantes
das síndromes muscoesqueléticas.

5

5
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6. Diagnóstico

O diagnóstico deve ser realizado de acordo com
as queixas do paciente, história clínica,
anamnese ocupacional, exame clínico e exames
complementares - radiografia, ultrassonografia,
ressonância magnética e exames laboratoriais.
Essas etapas permitirão o estabelecimento da
relação de causa entre o trabalho e o quadro
clínico do paciente.5
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Nem todo paciente com dor localizada, fadiga,

formigamento, entro outros sintomas, é portador de

LER/Dort. Muitos distúrbios reumáticos, imunológicos,

hormonais e metabólicos podem ser responsáveis por

sintomas que simulam um distúrbio osteomuscular. Por

isso, é fundamental procurar um médico para a

realização de um diagnóstico preciso e de uma

adequada estratégia terapêutica.

13
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8.
Tratamento 

O tratamento dos distúrbios 
oesteomusculares deve 

contemplar a adoção de um 
plano terapêutico adequado e  
a correção dos fatores de risco.

5

4
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O tratamento deve ser realizado com equipe
multiprofissional composta por fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente
social, psicólogo, profissional de terapias
complementares e terapeuta corporal, com uso
de técnicas diversificadas para que seja efetivo.5
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9. Prevenção

Sobre o tema prevenção, o Ministério da Saúde recomenda

atenção especial à Norma Regulamentadora 17 que versa sobre

Ergonomia e estabelece os parâmetros mínimos que as Instituições

devem seguir para adaptar as condições de trabalho às

características psicofisiológicas dos colaboradores, proporcionando

conforto, segurança e desempenho. 6

16



Como prevenir um Distúrbio 
Osteomuscular?  

Todos os instrumentos, ferramentas,
mobiliários e postos de trabalho devem ser
adequados às condições físicas e
psicológicas do colaborador. O transporte
manual de cargas, a repetitividade de
movimentos, as posturas e movimentos
inadequados devem ser eliminados ou
reduzidos. Desta forma, por meio da
ergonomia, tem-se um olhar preventivo,
que elimina o problema na sua origem.

1. Adequação ergonômica do
ambiente de trabalho

7
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2. Adoção da Ginástica Laboral

Atividade física de curta duração realizada no
ambiente de trabalho. Compreende exercícios de

alongamento, relaxamento e consciência corporal,
compensando as estruturas solicitadas durante o
trabalho, contribuindo para a melhora da qualidade

de vida do trabalhador e aumento da produtividade. 7
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3. Cuidado com a postura

Um dos principais cuidados que o indivíduo deve ter ,
seja no trabalho, seja em seu dia a dia é a

manutenção da postura neutra: coluna ereta, ombros
para trás, queixo paralelo ao chão. Essa postura
segue uma linha reta da orelha, passando pelo

ombro quadril, joelho até o pé.

Manter uma boa postura evita problemas
articulares e degenerativos na coluna e em

todas as articulações do corpo!

7

7
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4. Use o computador de forma adequada

A postura inadequada mediante o uso do computador é uma das 
principais causas de dores e problemas osteomusculares, logo, é 
fundamental adotar alguns cuidados e manter a postura correta. 

É importante estar com as 

costas e a região lombar 

toda apoiada no encosto, 

antebraços apoiados 

nos braços da cadeira, 

mantendo punho e    

mãos retos alinhados   

com o teclado.

Mantenha o monitor a 

aproximadamente 70cm 

de distância da face e 

ao nível dos olhos.

Quadris e joelhos devem 

fazer uma flexão de 90º 

e os pés devem ficar 

apoiadas no chão ou   

em um apoio especial.

7
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5. Respeite o seu ritmo de trabalho

A duração da jornada de trabalho 
deve ser respeitada. Evite fazer horas 
extras e estabeleça pausas e intervalos 
periódicos durante as atividades. 

21



5. Mantenha um estilo de vida saudável

Todas essas medidas preventivas
somadas a um estilo de vida
saudável, com a prática regular de
atividades físicas, boa qualidade
do sono e manutenção da saúde
em geral, reduzirá os riscos de se
desenvolver distúrbios no sistema
musculoesquelético. 4
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 

23
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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ASAS QUE CUIDAM


