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1. RESUMO: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que buscou investigar os 

fatores que levam os profissionais da saúde a adquirirem a lombalgia no decorrer do 

tempo de trabalho. Os resultados evidenciam as causas desses profissionais terem 

essa doença osteomuscular e ressaltam formas de prevenção de acordo com os 

fatores que geraram a lombalgia. 

2. INTRODUÇÃO A Classificação Internacional de Comprometimentos, 

Incapacidades e Deficiências da Organização Mundial de Saúde reconhece a 

lombalgia como um comprometimento que revela perda ou anormalidade da 

estrutura da coluna lombar de etiologia psicológica, fisiológica ou anatômica ou, 

ainda, uma deficiência que traduz uma desvantagem que limita ou impede o 

desempenho pleno de atividades físicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1980). 

A principal manifestação da lombalgia é a dor na coluna lombar, podendo 

evidenciar síndromes compressivas ou posturais, relacionadas a desequilíbrios 

musculares, fraqueza muscular, diminuição na amplitude ou na coordenação de 

movimentos, aumento de fadiga e instabilidade de tronco (BLANK, 2006).  

A Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (IASP), descreve a dor como 

uma experiência sensitiva emocional desagradável relacionada à lesão tecidual ou 

descrita em tais termos, tratando-se de uma manifestação subjetiva, que envolve 

mecanismos físicos, psíquicos e culturais (BOTTEGA; FONTANA, 2010).  

Este fenômeno doloroso atinge em média 80% da população mundial em 

alguma fase de sua vida, sendo que sua prevalência cresce com a idade, 

alcançando um pico durante a sexta década de vida. As lombalgias são comuns na 

população, sendo que, em países industrializados, sua predominância é estimada 

em torno de 70%, a qual se intensifica, especialmente, na população 

economicamente ativa (MARTINS; ANDRADE, 2005).  

 Como podemos verificar na literatura, a dor na coluna lombar é a forma 

mais comum dos distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, 

principalmente entre os profissionais da área da saúde. Neste sentido, consideramos 

necessária uma avaliação das situações que propiciam a ocorrência da dor, e 

estratégias que melhor auxiliem na prevenção da mesma buscando evitar, assim o 

absenteísmo no trabalho e promover uma maior qualidade na saúde desses 

profissionais.  

3. OBJETIVO Descrever fatores predisponentes para a ocorrência de lombalgias em 

profissionais da saúde e as formas de prevenção.  



4. METODOLOGIA O método foi a pesquisa bibliográfica, com consultas em bases 

de dados eletrônicas. A busca limitou-se a artigos científicos publicados de 2000 a 

2013. Palavras chaves investigadas foram: dor lombar, saúde do trabalhador, riscos 

ocupacionais, doenças profissionais e doença da coluna vertebral.  

5. DESENVOLVIMENTO O trabalho pode afetar o estado de saúde de um indivíduo. 

Dentre os problemas provenientes das atividades ocupacionais, estão as Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao trabalho (DORT), cuja determinação é 

fundamentalmente associada a mudanças na organização ocupacional. A DORT é 

uma afecção que merece ênfase atualmente no cenário de adoecimento das mais 

variadas profissões (SOUZA, 2009).  

As condições de trabalho ofertadas pelos hospitais, as tarefas peculiares dos 

profissionais, a crise econômica, as dificuldades do setor saúde, a escassez de 

recursos humanos e materiais são elementos que dificultam o trabalho dos 

profissionais da saúde, o que levam ao aumento da lombalgia. A presença de 

sintomas osteomusculares nos trabalhadores de saúde atribui-se especialmente, a 

fatores ergonômicos e posturais inadequados presentes na dinâmica hospitalar 

(SOUZA, 2009).  

A literatura ressalta, os trabalhadores de saúde como grupo de risco para 

desenvolvimento de DORT. Entre esses, a enfermagem é a que reune maior força 

de trabalho e a que mais está exposta a riscos decorrentes de sua profissão, 

merecendo destaque em vários estudos na área de Saúde Ocupacional (COLUCI, 

2009).  

As queixas mais comuns entre os trabalhadores portadores de DORT 

abrangem dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga e sensação 

de peso, causando limitações físicas e absenteísmo no trabalho, o que afeta 

diretamente na qualidade de vida desses profissionais (COLUCI, 2009). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES Os fatores predisponentes identificados são 

apresentados e discutidos segundo as categorias: 6.1.Postura inadequada A 

postura sentada, mantida por tempo prolongado pode gerar carência de flexibilidade 

muscular e de mobilidade articular, além de fadiga dos músculos extensores 

espinhais que, comprometem a estabilidade e o alinhamento da coluna vertebral. 

(SACCO; ALIBERTIS; QUEIROZ, 2009). 6.2 Condições de trabalho inadequadas 

O atual mercado de trabalho requer alta produtividade a um custo competitivo. Estas 

condições exigem, muitas vezes, ritmos intensos e jornadas longas, sendo que 



frequentemente o trabalho é realizado em posturas e ambientes ergonomicamente 

inadequados (AZEVEDO, 2007). 6.3 Falta de treinamento sobre procedimentos e 

manuseio de equipamentos Os equipamentos inadequados e/ou sem manutenção 

ou mesmo a falta desses são os principais fatores ergonômicos que contribuem para 

a lombalgia (ALEXANDRE, 2009). 6.4 Técnicas de levantamento e movimentação 

impróprias Os profissionais precisam movimentar, levantar e transportar os  

pacientes inúmeras vezes, o que contribui para que sintam dor lombar 

(GURGREIRA;  CORRÊA,  2003). 

 As formas de prevenção, abordam principalmente exercícios de estabilização 

da coluna, postura adequada, trabalho cooperativo e evitar sobrecarga.  
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