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Introdução: A dor relacionada ao trabalho está presente desde a antiguidade, onde era 

comum em escribas e notários, que exerciam a função de registrar o pensamento de 

príncipes e senhores feudais. Dessa forma, por movimentos contínuos, esses indivíduos 

apresentavam afecções osteomusculares. O chamado Modelo Biopsicossocial passou a 

ser mais aceito na comunidade científica envolvida com esses problemas 

musculoesqueléticos e de dor crônica mal esclarecida. Os fatores mecânicos (repetição, 

força, posturas) continuavam presentes, mas tiveram sua importância reduzida frente a 

outros fatores tão ou mais importantes (insatisfação no trabalho, depressão, ansiedade 

ou problemas pessoais, por exemplo). O Modelo Biopsicossocial explicava melhor as 

particularidades comuns desse grupo de pacientes, inclusive sua característica litigante 

frequente. A sigla DORT, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, foi 

introduzida para substituir LER, particularmente por duas razões: primeiro porque a 

maioria dos trabalhadores com sintomas no sistema musculoesquelético não apresenta 

evidência de lesão em qualquer estrutura; a outra razão é que além do esforço repetitivo 

(sobrecarga dinâmica), outros tipos de sobrecargas no trabalho podem ser nocivas para 

o trabalhador como sobrecarga estática (uso de contração muscular por períodos 

prolongados para manutenção de postura); excesso de força empregada para execução 

de tarefas; uso de instrumentos que transmitam vibração excessiva; trabalhos 

executados com posturas inadequadas. Objetivos: Auxiliar no aprendizado dos Agentes 

Comunitários de Saúde da Unidade Básica de Saúde Pedreirinha, sobre os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho aos quais eles possam estar submetidos, 

bem como contribuir para que eles possam instruir melhor Métodos: Devido à 

constatação da escassez de orientações acerca deste tema voltadas aos Agentes 

Comunitários de Saúde desta UBS, no presente trabalho buscou-se realizar uma 

capacitação direcionada para os ACSs, procurando contemplar os variados aspectos em 

relação aos Distúrbios Osetomusculares Relacionados ao Trabalho. Em razão disso, em 

novembro de 2018, por meio de uma apresentação com projeção de imagens, foi 

realizada uma roda de conversa com cerca de 15 ACSs. Dentre as principais 

informações fornecidas pelos discentes estavam sanar as dúvidas sobre LER/DORT, 

como deveriam agir no enfrentamento do problema e como repassariam essas 

informações para a comunidade. Resultados e Discussão: As orientações fornecidas 

tiveram como intuito promover a compreensão acerca dos diversos dados patológicos e, 

sobretudo, conscientizar os próprios ACSs para que possam agir como disseminadores 

desse conhecimento para a população adstrita a essa UBS. Conclusão: É necessário que 

seja criado um bom ambiente de trabalho, respeitando-se os limites de cada indivíduo. 

A prevenção deve ser iniciada com a aprendizagem de técnicas, condicionamento e 

ensinamento de posturas apropriadas.  A duração das jornadas de trabalho deve ser 

respeitada, assim como os intervalos.  
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