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OBJETIVOS

Descrever o perfil epidemiológico dos casos de LER/Dort 
notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
-SINAN em Pernambuco no período 2007 a 2017. 

A LER/Dort é uma síndrome clínica que afeta o sistema músculo 
esquelético em geral acometendo principalmente os membros 
superiores. De notificação compulsória desde 2004, a LER/Dort é 
um distúrbio bastante comum em ocupações que exijam 
movimentos repetitivos e trabalho estático, sendo agravados 
pelas jornadas de trabalho prolongadas e mobiliário inadequado.

INTRODUÇÃO

É relevante a grande quantidade de casos em idade produtiva, o que resulta em 
consequências sociais e econômicas. A predominância destes casos envolvem 
ocupações que são desenvolvidas na maior parte do tempo em posição estática 
(sentado) e com movimentos repetitivos de membros superiores. Considerando 
que a maioria das LER/Dort são manifestações de início insidioso, é importante 
considerar atividades preventivas nestas categorias.

DISCUSSÃO

Trata-se de um estudo descritivo transversal onde foram 
considerados os casos de LER/DORT notificados no SINAN de 
2007 a 2017, selecionando as seguintes variáveis: sexo, idade, 
categoria profissional acometida, tipo de lesão e evolução do 
caso. 

MÉTODO

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Dor relacionada ao trabalho : lesões por 
esforços repetitivos (LER) : distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância em 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 
2012.

A VIGILÂNCIA DAS LER/DORT: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EM PERNAMBUCO DE 2007 A 2017

RESULTADOS
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CONCLUSÃO

A partir dos dados notificados é possível traçar um plano de intervenção 
visando, tanto a sensibilização da rede para identificar e notificar este agravo, 
evidenciando assim a problemática de forma mais fidedigna, quanto ações 
que visem a reabilitação dos trabalhadores já acometidos e a prevenção nas 
categorias mais relevantes. 

Um total de 3.678 casos foram notificados no período 
considerado, sendo 52% no gênero masculino e 66% entre 35 e 
54 anos. As categorias profissionais mais acometidas foram os 
bancários com 520 (14,1%) notificações, tendo a síndrome do 
manguito rotador como a principal lesão, seguidos pelos 
motoristas em geral e seus ajudantes com 364 (9,9%) 
notificações, sendo a lumbago com ciática o agravo mais comum 
entre eles. Logo após encontram-se os profissionais de 
telemarketing 273 (7,4%), que também apresentaram a síndrome 
do manguito rotador como a lesão que mais os atingiram. Dentre 
todos os casos notificados nesse período, 64% evoluíram para 
incapacidade temporária.
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Gráfico 1 - Número de profissionais notificados para LER/DORT 
no SINAN de 2007 a 2017, por faixa etária.

*Fonte: SINAN/SEVS/SES-PE, Dados analisados em 24/06/18 sujeitos a alteração. 
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Gráfico 2- Número de profissionais notificados para LER/Dort no SINAN 
de 2007 a 2017, por categoria profissional.

*Fonte: SINAN/SEVS/SES-PE, Dados analisados em 24/06/18 sujeitos a alteração. 
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