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LER / DORT 

FATORES DETERMINANTES QUE ACOMETEM OS PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM. 

 
RESUMO 
 

O ambiente de trabalho, sob condições físicas, mecânicas e psíquicas adversas, é 

considerado como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

alterações no sistema musculoesquelético. Partindo do pressuposto que a 

enfermagem é uma categoria profissional que desempenha movimentos repetitivos 

em seu cotidiano laboral, conhecer os fatores que determinam o aparecimento de 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) é fundamental para os 

profissionais de saúde. O objetivo do presente estudo é identificar os fatores 

determinantes relacionados à DORT nos profissionais da enfermagem. Trata-se de 

uma revisão da literatura do tipo integrativa, realizado por meio da Biblioteca Virtual 

em Saúde - (BVS), nas bases de dados: LILACS, BDENF e SCIELO. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 13 artigos. Foi 

realizada uma leitura atenta dos artigos selecionados onde emergiram três eixos que 

nortearão a discussão do trabalho: distúrbios relacionados a LER/DORT; LER/DORT 

multifatorial; Atuação do enfermeiro para prevenção e promoção da saúde.   

Palavras - chave: DORT; transtornos, traumáticos, cumulativos, enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a síndrome de origem ocupacional foi reconhecida pelo Ministério 

da Previdência e Assistência Social como LER (Lesão por Esforço Repetitivo), por 

meio da Norma Técnica de Avaliação de Incapacidade, mas atualmente chamado 

apenas de DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) devido a 

revisão da norma em 1997. Essas são afecções de músculos, tendões, sinoviais 

(revestimentos das articulações) nervos, fáscias (envoltório dos músculos) e 

ligamentos, isolados ou combinados, com ou sem a degeneração de tecidos, 

voltados ao trabalho. (Instituto Nacional do Seguro Social, 2003) 

Dentre as diversas profissões, temos a enfermagem que em particular, tem 

sido especialmente afetada pelas DORT’s. Segundo estudos realizados no Brasil, 

nota-se uma prevalência entre 43% a 93% desses distúrbios em profissionais do 

setor. (MAGNAGO, et al., 2007) 



Segundo Murofuse e Marziale (2005) as enfermidades mais comuns que 

acometem os enfermeiros são a síndromes do túnel do carpo, as mononeuropatias, 

artropatias, dorsopatias, transtornos das sinoviais e dos tendões e distúrbios na 

coluna vertebral, tais como dorsalgia (20%), lumbago com ciática (16,9%), que são 

distúrbios que têm a dor como uma de suas características principais. 

OBJETIVO 

        Identificar os fatores determinantes relacionados a LER/DORT nos profissionais 
da enfermagem. 

MÉTODO 

A presente pesquisa é uma revisão da literatura do tipo integrativa, que tem 

como objetivo inicial obter informações de um profundo entendimento ou de um 

determinado fenômeno baseando-se em estudos já realizados. Segue padrões de 

rigor metodológico, possui clareza na apresentação dos resultados, acentuando a 

importância da pesquisa acadêmica na prática. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO 

2008).  

  DESENVOLVIMENTO 

A escassez de material cientifica relacionada à DORT em profissionais de 

Enfermagem demonstra uma grande lacuna para pesquisa, e a mesma apresenta-se 

de grande importância para a saúde dos profissionais do setor. Diante desta 

situação surge então a pergunta norteadora para a presente revisão integrativa: Ler / 

DORT, quais os fatores determinantes que acometem os profissionais da 

enfermagem? 

Após o estabelecimento da proposta de estudo e muita leitura sobre o tem, foi 

realizada uma busca de dados na Biblioteca Virtual em Saúde - (BVS): Sistema 

Latino-Americano e do Caribe de informação em Ciências da Saúde - LILACS, - 

Bancos de Dados em Enfermagem  -  BDENF, Scientific Eletronic Library Online - 

(SCIELO),utilizando para isso, de modo individual e combinado, os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Transtornos Traumáticos Cumulativos, 

Enfermagem, Trabalho. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

QUADRO 1: Resultado da busca de artigos científicos de acordo com base e 

descritores. 



 Transtornos 

traumáticos 

Cumulativos 

Transtornos Traumáticos 

Cumulativos+Enfermagem 

Transtornos Traumáticos 

Cumulativos+ 

Enfermagem+Trabalho 

BDENF 41 29 29 

LILACS 392 26 26 

SCIELO 82 4 3 

TOTAL 515 59 58 

Fonte: Própria 

 Como critério de inclusão foi utilizado artigos publicados no período de 2007 a 

2017, no idioma português e disponíveis na íntegra. Já como critério de exclusão 

foram os artigos que após breve leitura não contemplaram ao tema ou se 

apresentarem em duplicidade nas bases de dados. 

 Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão obtivemos um total de 13 

artigos, tais artigos foram criteriosamente lidos e dele emergiram três eixos que 

nortearão da discussão do trabalho: distúrbios relacionados a LER/DORT; 

LER/DORT multifatorial; Atuação do enfermeiro para prevenção e promoção da 

saúde.   
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