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O QUE VOCE TEM FEITO NA QUARENTENA?
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FADIGA FÍSICA E MENTAL
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ATIVIDADES DO DIA
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VOCÊ PERCEBEU DORES 
ULTIMAMENTE NO SEU CORPO?
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VOCE TEM REPETIDO ESSA POSTURA 
TODOS OS DIAS?
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LER X DORT
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O QUE É LER?
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(Distúrbio osteomuscular relacionado ao 
trabalho) - São movimentos repetidos de 
qualquer parte do corpo que podem provocar 
lesões em tendões, músculos e articulações, 
principalmente dos membros superiores, 
ombros e pescoço devido ao uso repetitivo ou a 
manutenção de posturas inadequadas 
resultando em dor fadiga e declínio do 
desempenho profissional tendo como vítimas 
mais comuns os: digitadores, datilógrafos, 
bancários telefonistas e secretárias.
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QUAL A DIFERENÇA DE LER E DORT?
• DORT representa um grupo de doenças musculoesqueléticas causadas 

por atividades contínuas e repetitivas relacionadas ao trabalho que 
desempenha,

• LER nem sempre apresenta propriamente uma lesão em qualquer 
estrutura do aparelho musculoesquelético ou está relacionada à 
atividade laborativa.
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Resultado dos desequilíbrios 
entre as exigências das 

tarefas por parte da 
organização diária e as 

capacidades motoras do ser 
humano, dentro das suas 

possibilidades.
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• Não resultam de lesões súbitas;
• Resultam de traumatismos de fraca intensidade e repetidos 
durante longos períodos sobre as estruturas musculoesqueléticas 
normais ou alteradas;
• Os sinais clínicos são variáveis. Em geral: dor associada de maneira 
mais ou menos pronunciada a um desconforto no curso da atividade 
profissional;
• Os gestos e movimentos causadores de lesão podem ser de 
atividades extra-profissionais.
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QUAIS AGRAVOS PODEM CAUSAR?
• tendinite, tenossinovite, sinovite, peritendinite, epicondilite, 

dedo em gatilho, cistos, síndrome do túnel do carpo, síndrome 
do túnel ulnar, outras síndromes, cervicalgia, síndrome 
miofascial, síndrome simpático reflexa, lombalgia e outros
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Causas da L.E.R./D.O.R.T. 
• Diminuição do aporte sanguíneo à região 
• Repetitividade e/ou força dos movimentos quanto na atividade 
estática das estruturas envolvidas 
• Trauma ou microtrauma - formação de processos inflamatórios 
locais 
• A LER/DORT se manifesta clinicamente por um sintoma subjetivo e 
peculiar a cada indivíduo que é a DOR
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Sintomas de L.E.R./D.O.R.T
• Desconforto, tensão, rigidez ou dor nas mãos, dedos, antebraços e 

cotovelos
• • Mãos frias, dormência ou formigamento
• • Redução da habilidade (destreza manual)
• • Perda de força ou coordenação nas mãos
• • Dor capaz de interromper o movimento 
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Prevenção das L.E.R/D.O.R.T. 
• Organização do trabalho (ritmos, pausas, rodízios, divisão de tarefas, 

trabalho em grupo, etc.)
• Ergonomia
• Suporte social no trabalho
• Programas internos de saúde
• Monitoramento adequado dos indicadores de 
saúde e adoecimento
• Equipe de saúde atuante no contexto do trabalho

21



COMO ACONTECE O TRATAMENTO?
• O tratamento depende do diagnóstico e pode incluir mudanças no 

ambiente de trabalho, fisioterapia, medicamentos, infiltrações e uso de 
órteses, como talas e coletes.

• O médico ortopedista é o especialista indicado para diagnosticar e 
tratar LER e DORT.
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