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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca abordar um problema das sociedades industriais complexas que 
vem sendo delimitado como uma questão de Saúde Pública e que tem sua origem na forma 
de organização do trabalho - a lesão por esforço repetitivo - procurando lançar o olhar 
sobre as particularidades do cotidiano de mulheres lesadas. 

Abordando a maneira como a doença interfere no "modo de vida" dc mulheres por 
ela acometidas, alterando a subjetividade, a rede de sociabilidade e a autonomia - capaci
dade de ação - dessas mulheres, este trabalho ganha traços dc uma abordagem que se 
aproxima do escopo da antropologia. 

Lesões por esforços repetitivos ( L E R . ) é o termo utilizado hoje no Brasil para 
definir uma síndrome caracterizada pelo desconforto, incapacidade ou dor persistente em 
articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles, com ou sem manifestações físicas 
ou clínicas. 

Ao contrário do que esta definição à primeira vista possa sugerir, os fatores 
envolvidos no desenvolvimento desta síndrome são inúmeros e a repetitividade de 
movimentos é um deles, identificado nas atividades laborais da maioria da população 
acometida por esta afecção (Cristcnscn, 1986; Ohara, 1976; Onishi, 1976). Alguns dos 
outros fatores concorrentes são a rapidez de movimentos, a carga estática sobre os músculos 
posturais do pescoço e ombros, sobrecarga de determinados grupos musculares, uso de 
instrumentos inadequados e muitos outros relacionados com a organização do trabalho, 
como tarefas empobrecidas e fragmentadas, exigência implítica ou explícita dc produtivi
dade, duração de jornada prolongada, dificuldade de interrupção do trabalho para necessi
dades fisiológicas. 



Em 1960, o OIT (Organização Interamcricana do Trabalho) reconheceu esta sín¬ 
drome como doença ocupacional. A legislação brasileira que a reconhece como do trabalho 
refere-se à Tcnossinovite do Digjtador (Portaria MPAS/GM a 4062). 

Os sintomas de dor, formigamento e falta de forca, em geral, são de aparecimento 
insidioso. Pouco a pouco passam a fazer parte da vida do trabalhador de forma despercebida 
pelo mesmo. Após algum tempo, esses sintomas tomam-se mais intensos e passam a 
incomodá-lo durante o sono, impondo-lhe limitações em suas atividades cotidianas. No 
Brasil, não há uma política institucional que vise à prevenção e o diagnóstico precoce dessas 
doenças. 

Assim sendo, a não serem caso de pessoas alertadas por campanhas, principalmente 
de sindicatos, somente após uma clara e contínua interferência da afecção sobre suas vidas 
os trabalhadores procuram auxilio medico em serviços conveniados com empresas ligadas 
à medicina dc grupo ou públicos. 

Encontram estruturas despreparadas e pouco sensíveis aos sintomas referidos por 
eles, que por apresentarem ao exame físico pouco ou nenhum sinal indicativo de alteração 
e sendo os exames complementares de pouca ajuda, a não ser em casos específicos, 
enfrentam o descrédito dos médicos. Recebem tratamento fisioterápico e medicamentoso 
e mantêm suas atividades de trabalho, o que agrava a afecção, trazendo-lhe incapacidade 
não só para movimentos no trabalho como em casa. Assim, além de não conseguirem mais 
trabalhar, passam a depender de terceiros até para algumas atividades de higiene pessoal 
e, sem dúvida, para as domésticas, como lavar e passar roupa, cuidar dos filhos, lavar louças 
e outros afazeres desenvolvidos principalmente pelas mulheres. 

A simples observação das tarefas delegadas às mulheres em nossa sociedade revela 
que, dentro da divisão sexual do trabalho existente, o trabalho feminino é sempre associado 
a funções de assistência e cuidados, bem como a tarefas que exigem habilidades manuais 
e coordenação motora fina. Contrariamente, ao homem são delegadas atividades que 
exigem maior esforço físico: nas linhas de montagem das indústrias compete ao homem o 
exercício de atividades ligadas a máquinas mais pesadas. 

Esta condição parece ser comprovada através da análise da demanda de dois 
Programas de Saúde do Trabalhador (PST), a partir de dados constantes das Comunicações 
de Acidentes de Trabalho (CAT). Esta análise revelou que os homens estão mais expostos 
a eventos "agudos" ou a acidentes de trabalho propriamente ditos, uma vez que 78,37% 
desses episódios ocorrem com o sexo masculino. 

Por outro lado, dos 632 casos dc L.E.R apresentados, no período de 1987 a 1991, 
ao Programa de Saúde do Trabalhador do Mandaqui, a grande maioria (84%) é do sexo 
feminino. Deste, 46% constituem-se de mulheres inseridas em atividades do setor industrial 
e 27% são trabalhadoras do setor financeiro (bancos, financiadoras, administradoras de 
cartão de crédito). 

Ao desmembrarmos esse período, observamos que nos anos de 1990 e 1991, dos 
376 pacientes avaliados com diagnóstico de L.E.R., 74,5% tinham até 35 anos de idade, 
85,9% eram mulheres, e havia diversidade entre os ramos de atividades, com predominân
cia do metalúrgico (38,3%) e financeiro (31,1%). 

Também, nas estatísticas do Núcleo de Saúde dos Trabalhadores (NUSAT) dc Belo 
Horizonte, em publicação de Normas Técnicas para Avaliação da Incapacidade do Minis¬ 



tério do Trabalho e Previdência Social (MTPS, 1986), observamos que, tanto em 1987 
como em 1989, a população diagnosticada com L.E.R. foi predominantemente feminina 
( 7 1 % e 76%, respectivamente). Quanto aos ramos de atividades, embora em 1990 fosse 
identificado um crescimento de demanda de trabalhadores de linhas de montagem, a 
predominância foi de digitadores. 

A literatura, no entanto, indica que a L.E.R. é uma síndrome que atinge as mais 
diversas categorias profissionais, as quais apresentam fatores propícios já citados anterior¬ 
mente para a sua manifestação (Cristensen, 1986; Linton, 1989;Maeda, 1975-1977; Ohara, 
1976; Onishi, 1976). 

A experiência realizada pelo Programa de Saúde do Trabalhador (PST-ZN) - de 
acompanhamento de pacientes com L.E.R. desde 1987 - aponta para a percepção da 
dimensão social do problema, pois trata-se de uma doença crônica, dolorosa, incapacitante, 
de regressão lenta, mesmo após meses e anos do afastamento dos pacientes dos estímulos, 
o que traz em si uma grande sensação de angústia, tanto aos acometidos como aos 
profissionais de saúde que os acompanham. 

Quanto ao sexo, a L.E.R., assim como as doenças músculo-esqueléticas em geral, 
parece, segundo a hipótese dc alguns pesquisadores, atingir mais freqüentemente as 
mulheres. Segundo Barnard (1982) "os músculos das mulheres não possuem o mesmo 
potencial dc desenvolvimento que o músculo dos homens. Ela possui menor número de 
fibras musculares e menor capacidade de armazenar e converter o glicogênio em energia 
útil. Seus ossos também tendem a ser mais leves e mais curtos, com áreas de junção mais 
reduzidas" (Barnard, 1982). 

Ainda segundo o autor, outros fatores parecem influenciar essa predominância entre 
as mulheres, como: uso dc anticoncepcionais; trabalhos domésticos após a jornada profis
sional; realização dc inúmeras funções industriais repetitivas devido à sua habilidade. 

Buscaremos apreender, neste trabalho, como a L.E.R. interfere no espaço social 
feminino, uma vez que a construção da identidade feminina na nossa sociedade, ainda 
hegemônica, passa pela responsabilidade de garantir a organização do lar, através da 
administração e execução do trabalho doméstico e cuidado dos filhos, atividades estas que 
requerem, cm sua maioria, o trabalho manual. Convém ressaltar que optamos por trabalhar 
com pacientes do sexo feminino devido à sua predominância nas CATS dos dois programas 
referidos, não pretendendo com esse corte desprezar o trabalho masculino no lar - que 
também exige habilidades manuais, como pequenos consertos, por exemplo - nem tam
pouco minimizar as possíveis angústias geradas pelo impedimento de continuar sendo ele 
o provedor da família. 

Encontrar-se em uma situação de "imobilidade física" - tal como a que provoca a 
doença - pode estar associado, ainda, à desestabilização de sua relação afetiva com seu 
parceiro, seja ele namorado, marido ou companheiro. 

Estar impossibilitada total ou parcialmente de executar essas atividades - o que 
significa não estar correspondendo a uma expectativa sua e de seus familiares, quanto ao 
que é ser mulher - estaria concorrendo para a vivência dc sofrimento e, mais, para a 
necessidade de lidar com a interrupção, ainda que não definitiva, de um projeto de vida 
pessoal, familiar, afetivo e profissional, cujos padrões têm sustentação social. 



Diante da situação exposta acima, optamos por tentar identificar, a partir da visão 
das mulheres portadoras de L.E.R., a interferência dessa lesão no seu cotidiano, nos âmbitos 
da vida doméstica, afetiva e profissional. 

METODOLOGIA 

Foram realizados cinco entrevistas grupais, não diretivas, com usuárias do Pro
grama de Saúde do Trabalhador (PST/ZN), em sessões sistemáticas que exploraram o 
cotidiano dessas mulheres com relação à doença. Estas foram gravadas, transcritas e 
codificadas de acordo com temas levantados após a escuta das mesmas, conduzindo para 
uma análise temática. 

O grupo era composto por mulheres lesionadas, com uma média entre 30 e 40 anos, 
profissionais da linha de produção, secretarias, costureiras industriais, digitadoras, labora¬ 
torístas e empacotadoras industriais. O número dc participantes foi de 12 a 15 por reunião. 

Optamos por trabalhar com dinâmica de grupo como fonte de dados, pois esta, além 
de fornecer elementos para análise das relações familiares, dos processos de mudança e 
redefinição de identidades, e das resistências que vêm da existência de leis sociais e 
culturais, contribui simultaneamente para o alívio das preocupações de ordem prática das 
pessoas que estão em situação problemática. 

Autores como Kurt Lewin e Barbier (1985) desenvolveram uma discussão meto
dológica a partir dc experiências de pesquisas com grupos. 

Avançando no sentido da vinculação entre teoria e empiria, Barbier (1985) propõe 
a utilização da noção de "clínica" em ciências humanas, definindo o método clínico. Este 
serve-se da abordagem qualitativa monográfica e é aplicado dc preferência no preparo do 
terreno da investigação. A intenção é explorar o comportamento e as representações dc um 
sujeito ou de um grupo de sujeitos diante de uma situação concreta para compreender-lhe 
o sentido. 

Bachelard, citado por Barbier, refere que "as regiões parceladas do saber se 
ressecam como palha dc sol: o homem voltando a ser natural compreende que a natureza 
é cultural e que a cultura não pode ser separada da natureza". Diz ainda: "é preciso que haja 
homens conectores que possam representar a totalidade representada pelo real e pelas 
diferentes regiões do saber, como entre o pensamento e o real, cujo único denominador 
comum é a práxis social e histórica. Fora a práxis, não há conhecimento possível" (Barbier, 
1985.167). 

Assim, o pesquisador clínico refere-se geralmente a abordagens qualitativas, regis
trando as particularidades individuais. Limita-se a uma ética do conhecimento, escrevendo 
sobre uma determinada vivência. 

A experiência por nós desenvolvida neste trabalho, de avaliação do conteúdo da 
dinâmica de grupo de aconselhamento para mulheres portadoras de L.E.R., foi muito 
oportuna, uma vez que estas se identificam com as outras integrantes, reforçando o 
sentimento dc pertencimcnto a um grupo. Também foi interessante no sentido de que as 
mulheres portadoras dc L.E.R., com sua auto-estima prejudicada, tiveram a oportunidade 



de perceber que os problemas por elas vivenciados não são só seus, compartilhando 
vivências, experiências e até saídas alternativas para situações concretas colocadas no 
cotidiano. Neste sentido, o grupo, além de ser objeto deste estudo, fornecendo dados que 
permitem conhecer um pouco da realidade destas pacientes, também possibilitou às 
participantes um olhar diferenciado sobre a situação, levando à redefinição do problema, 
de suas identidades, e à busca de alternativas de mobilização política para a mudança de 
suas condições. 

RESULTADOS 

A análise do material de entrevista permitiu-nos a identificação de três eixos 
temáticos: a questão profissional, relações sociais/afetivas e atividades da vida diária 

Vida Profissional 

Dentro da questão profissional, foi possível percebermos duas situações distintas: 
a de demitidas e a de afastadas. 

No primeiro grupo, a grande problemática apontada foi a dificuldade de reinserção 
no mercado de trabalho, pois essas trabalhadoras necessitam ser readaptadas em função 
diferente da que exerciam e na qual, geralmente, não têm nenhuma experiência c necessitam 
recomeçar da "estaca zero". 

"...eu trabalho desde os 17 anos, estou com 37 e estou há dois 
anos vivendo esse pesadelo, são os piores de minha vida... me 
sinto muito mal porque não sei o que vai ser. Acordo e não 
tenho o que fazer, é muito duro ficar à toa". 

É importante frisarmos que a doença aparece na metade da vida útil, quando o 
recomeço é mais difícil, pois o peso do processo de envelhecimento começa a ser percebido. 

A sensação de perda também foi muito referida durante as entrevistas, sensação essa 
que contribui para a depreciação da auto-estima, aguçando os conflitos, tanto no âmbito 
profissional como no familiar e doméstico. 

"...O médico disse: você não pode mais fazê o mesmo serviço. 
Eu fiquei desesperada, estava aleijada, sei lá... eu me desca¬ 
belei, fiquei doente da mão e da cabeça. Eu olhava prá 
pessoas e chorava... depois a gente vai se apercebendo da 
doença, vai entendendo, conhecendo melhor os limites..." 

Dificuldades geradas pela "carteira suja" também foram apontadas, pois consta 
demissão, e são constantemente interrogadas sobre o motivo. Foram relatados casos em 
que providenciou-se nova carteira, mas apareceram dificuldades em se passar nos testes, 
uma vez que os empregadores exigem que se faça movimentos com as mãos, j á suspeitando 
do fato de a candidata à vaga ser lesionada. 



Percebemos ainda, neste grupo de demitidas, um sentimento de revolta com relação 
à empresa, devido à "ingratidão" após tantos anos de dedicação. 

"...na empresa eles estão preocupados com a produção, não 
com a gente. Quem não produz mais vai embora..." 

Convém lembrar que, segundo a legislação, nenhuma dessas mulheres poderia ser 
demitida, porém, ao freqüentarem os médicos - tanto da empresa em que trabalhavam, 
quanto da rede pública - elas não obtiveram o diagnóstico médico de doença ocupacional, 
e com a produção cada vez mais baixa tiveram como destino a demissão. Algumas estão 
recorrendo à Justiça para serem indenizadas pela empresa responsável por suas lesões 
irreparáveis, mas é sabido que o processo é moroso, levando no mínimo cinco anos, o que 
não resolve seus problemas imediatos. 

Quanto ao grupo das mulheres que se encontram em situação de afastamento, a 
principal dificuldade apontada diz respeito, como no grupo de demitidas, ao recomeço em 
novas tarefas, para os casos que se encontram em realocação. 

Não obstante, também experimentam discriminações no ambiente de trabalho, tanto 
de colegas como da chefia, que passam a vê-las como funcionárias acostumadas a 
"encostar", face às constantes consultas médicas e retornos freqüentes, necessários até o 
diagnóstico definitivo da doença. 

A freqüência das consultas médicas também acaba por constituir-se em um 
problema, pelo fato de fazer emergir conflitos entre a empresa contratante, os convênios 
existentes e a instituição especializada em diagnóstico de doença ocupacional, que muitas 
vezes se recusa a entender o problema como dc doença do trabalho, gerando desgastes entre 
a paciente e a empresa, fazendo-a retornar inúmeras vezes, insinuando que o problema não 
foi adquirido no ambiente de trabalho, interrogando sobre outras atividades corriqueiras, 
etc. 

"... eu tinha muita dor, eu tinha dormência há uns três anos, 
muita dor na coluna cervical, o médico de lá falava que era 
problema de postura, de colchão... um belo dia eu disse: tenho 
que tomar uma decisão, inclusive porque estava afetando 
minha produção. Al eu fui procurar o médico da empresa, que 
me mandou para o convêncio, então eu recebi o diagnóstico 
de síndrome... fiquei imobilizada uma semana com Voltaren, 
ai ele disse para voltar a trabalhar novamente." 

"... Até agente passar pelo perito do INPS... primeiro agente 
passa pelo convênio, depois marca consulta na perícia — eu 
nunca vi, passa prà lá, passa prà cá, passa pela assistente 
social, passa no médico... então é preferível segurar esse 
negócio na companhia do que levar pro INPS, porque quando 
chega lá eles não quer acreditar na gente, acha que a gente 
tá inventando a doença." 

"... a gente passa por tanto médico, é o ortopedista, é o 
reumatologista..." 



Esse conflito c gerado pela dificuldade de precisão no diagnóstico -devido, em boa 
parte, à "invisibilidade" da doença; além disso, existe uma divergência entre a classe medica 
com relação ao problema - que é novo - e um despreparo destes profissionais para 
diagnosticar doenças ocupacionais. Atestou-sc divergência entre os profissionais médicos 
também em relação à conduta para o tratamento. 

"... passei dois a três meses com o braço enfaixado, porque 
eu tinha muita dor, então eu ia até a enfermaria e eles 
passavam uma pomada, enfaixavam e mandavam de volta 
para o tratamento. 

"... Passei no clínico geral, ele me enfaixou o pulso, disse que 
era tendinite e me mandou de volta para o trabalho, depois 
continuou a dor e eu fui para o ortopedista, que mandou me 
engessar. Depois tirei o gesso e fui trabalhando até não poder 
mais, continuei de médico em médico, até achar um que sabia 
o que estava fazendo..." 

O médico referido no relato acima, além de diagnosticar tendinite, recomenda a 
volta ao trabalho. Vale frisar que a entrevistada trabalha como laboratorista. isto é. com o 
manuseio dc pequenos tubos c conta-gotas, atividade que requer o esforço contínuo c 
repetitivo das mãos. 

Relações sociais /afetivas 

A demora do diagnóstico acima referido é aliada à dificuldade da paciente em 
perceber o processo do adoecer, retardando o início do tratamento e das medidas ne
cessárias para amenização do problema; essa dificuldade emergiu na fala dc todas as 
integrantes do grupo, como na que segue: 

"... eu não conseguia segurar um copinho de papel, digitar 
nem se fale, e era obrigada a trabalhar porque não tinha 
ninguém para pôr no meu lugar, mas a gente nessa fase ainda 
não acordou e nem passa pela mente o que está acontecendo 
e as conseqüências. A gente está sentindo mas não está a par 
da gravidade daquilo, quando alguém vem e fala, parece que 
desaba aquilo na sua cabeça pra você acordar..." 

Esse processo de aceitação da doença e da dor mostra-se longo c angustiante. Uma 
vez aceita a doença, as mulheres vêem-se diante da impossibilidade de cumprir seu papel 
de mulher, esposa e mãe, devido às limitações que a doença gera, implicando, mais uma 
vez, depreciação da auto-estima: 

"... Até a gente sabe o que tem, já sofreu muita humilhação e 
muita dô." 

Durante as sessões de entrevista, foram muito freqüentes as queixas relativas à 
incompreensão do marido/companheiro. Mais uma vez, o fato de a doença não apresentar 



nenhum sintonia aparente contribui para a emergência de conflitos, desta vez, na esfera 
doméstica. 

"... Meu marido às vezes reclama de ter que me ajudar, acho 
que ele pensa que estou preguiçosa, indolente. Costuma dizer 
que agente do norte não gosta do batente. Acho que se a coisa 
piora, ele acaba me largando..." 

Os conflitos relativos à divisão do trabalho doméstico são extrapolados para a esfera 
da sexualidade e do desejo, que passa a ficar comprometida. De um lado, um marido 
cansado e sobrecarregado, e dc outro uma mulher magoada com o parceiro e com sua 
auto-estima ferida. 

A relação com os filhos também é sensivelmente alterada. Com a mãe lesionada, 
passam a ter que colaborar nas tarefas domesticas c a estarem mais presentes nos afazeres 
cotidianos. 

"... na minha casa é uma luta, eu tenho dois filhos que me 
ajuda um pouco, eu não lavo, não passo. O dia que eu preciso 
e não tem jeito eu faço, mas a dor é insuportável." 

É interessante percebermos, através dos relatos, que para as crianças essa condição 
não vem constituir-se num problema, pois até gostam, sentem-se importantes e participa
tivos. 

"Meu filho gosta de me ajudar. Quando eu desço do ônibus 
ele já vem correndo prá me ajudar a carregar a bolsa." 

Contudo, para a mãe a situação é muito desconfortável. Em geral sente-se mal, 
exploradora, acreditando estar sacrificando a infância do filho ou "falhando" como mãe. 

" Como dar colo? Mas sem dar colo eu não estaria falhando 
como mãe?" 

As discussões do grupo com relação a essa questão foram muito difíceis e conduziram 
para alguns pontos que podem aclarar a problemática, na medida em que apontaram para 
a grande cobrança que as próprias mulheres se impõem no seu papel de mãe, que implica 
onipotência e onipresença. 

"...A gente tem uma tendência a abarcar o mundo com as 
mãos. Porque a mãe tem que estar sempre pronta, à dis
posição?" 

Ser mãe é ser "supermãe", estar presente e disponível em todos os momentos, e o 
não cumprimento desse papel - o caso dc quase todas, pois trabalhavam - gera sentimentos 
de muita culpa, que se agravam ainda mais ao deixarem as atividades profissionais e 
"sacrificar" o filho. Portanto, a impossibilidade de cumprir este papel contribui também 
para a alteração da auto-estima. 



Atividades da vida diária 

Atividades exercidas independentemente da família e do trabalho, como fazer 
compras, higiene pessoal, dirigir, atividades domesticas, são aqui entendidas como "ativi
dades de vida diária." 

Estas atividades também são comprometidas pela dor e pela perda de movimento e 
do tato. 

"... eu estava comentando outro dia que levei horas para 
escolher feijão, quando acabei minha mão formigava demais. 
Tomo Voltaren e anestésico todo dia. Tenho uma pessoa que 
me ajuda de 15 em 15 dias, mas as coisas são banais demais 
e eu não consigo mas fazê. 

Pequenas coisas do dia-a-dia. realizadas quase que automaticamente, como se 
fossem inerentes à natureza humana, e não processos aprendidos e construídos, são 
impossíveis dc serem executadas, como, por exemplo, locomover-sc. 

"... Tem umas fases que não dá para guiar. Quando é uma 
reta è mais tranqüilo, mas é difícil segurar nas curvas, e para 
estacionar então é um transtorno..." 

"... Eu não consigo segurar no banco do ônibus e do metrô, 
dói muito, agente tem que escolher entre cair ou sentir dor..." 

Tanto pegar ônibus quanto dirigir são atividades muito difíceis para o lesionado. 
Há ainda o caso das mulheres de classe média, também acometidas pela L.E.R., 

onde os projetos dc vida. significado do trabalho c formas dc relacionamento familiar e 
afetivo são distintos da mulher operária, porém para essas mulheres verificou-se que a lesão 
significa a perda dc uma possível autonomia financeira e do engajamento no mercado de 
trabalho, o que lhes impossibilita o acesso a um círculo social extrafamiliar, à informação, 
ao consumo, dentre outras coisas. 

Em suma. estar lesionada significa sofrer perdas físicas, sociais, afetivas, familiares, 
onde os projetos de vida são interrompidos. Significa ainda a perda dc uma autonomia 
conquistada através dc sua inserção no mercado de trabalho formal. 

Como último aspecto identificamos, nas mulheres portadoras dc L.E.R. atendidas 
no PST-ZN, uma indefinição com relação ao futuro próximo, gerando angústia e sofrimento 
psíquico. 

"... Qual a solução para esse problema? Até agora ninguém 
falou nada, parece que não há perspectiva do futuro. Os 
médicos dizem que você tem que aprender a conviver com 
isso, mas a gente não sabe o que vem por aí..." 



CONCLUSÕES 

O discurso das mulheres revelou, conforme já descrito na literatura mencionada, 
que os sintomas aparecem de forma gradativa, se integrando no seu cotidiano, que só se 
apercebem da gravidade quando a doença se instalou de forma crônica, muitas vezes 
irreversível. A dificuldade dc diagnóstico, associada ao despreparo dos profissionais para 
estabelecer o nexo de causalidade entre os sintomas e a atividade profissional do paciente, 
leva a um percurso longo e doloroso pelos ambulatórios médicos, acompanhados de 
sentimentos dc impotência, desordens mentais e insônias, até o conhecimento da doença. 

A falta dc informação dos trabalhadores sobre os riscos advindos da execução de 
tarefas repetitivas diárias, não acompanhadas do devido descanso, bem como a falta dc 
informação das chefias sobre os limites do trabalho e sobre a importância do descanso e 
da realocação para outra atividade quando do aparecimento de sinais dc fadiga muscular 
vem gerando uma tendência de crescimento progressivo da doença ocupacional tratada 
neste estudo. 

Observa-se a necessidade dc informar os trabalhadores sobre os riscos dc sua 
atividade profissional através dc campanhas a serem veiculadas pelos sindicatos, deslo
cando o interesse desses para a saúde dc seus sindicalizados. Desta forma, a discussão 
sindical ultrapassaria os limites das campanhas salariais, necessárias mas não suficientes. 

Trabalhos de prevenção e promoção dc saúde nos Centros dc Referência dc Saúde 
do Trabalhador evitariam o aumento do número dc trabalhadoras com esse tipo dc lesão. 

SUGESTÕES 

A identificação da Lesão por Esforço Repetitivo -L.E.R. - está relacionada com o 
nível dc conscientização dos profissionais para a relação trabalho/doença, com a eficiência 
dos serviços médicos de empresas privadas e governamentais, com a conscientização do 
trabalhador e dos seus órgãos de classe, além da existência de legislação adequada. 

Os meios auxiliares dc diagnósticos não são específicos. A abordagem da L.E.R. 
exige cuidados e anamnese que contemple a história profissionl, histórico clínico e exame 
físico detalhado c cuidadoso. 

A evolução da doença pode levar a alterações neuro-músculo-tendinosas irreves¬ 
ríveis, com a conseqüente impotência funcional. Seu tratamento envolve aspectos médicos 
e, em um grande número de casos, readaptação funcional. 

Nas sociedades altamente industrializadas, como o Japão, por exemplo, onde existe 
uma diversificada oferta de funções, e onde a massa de trabalhadores apresenta maior 
qualificação profissional, o problema da L.E.R., apesar de sua freqüência, apresenta maior 
resolutividade. 

No Brasil, com limitadas possibilidades na oferta de trabalho, baixa qualificação 
profissional, ausência de legislação adequada, inoperância das instituições oficiais para o 
estudo e equacionamento das doenças ocupacionais, a situação tende a se agudizar, levando 
ao aparecimento de uma grande população de incapacitados parcial ou totalmente, com 



violação do próprio direito da cidadania plena, gerando graves problemas de ordem 
sociocconômica. 

Há uma necessidade premente de se montar estudos de revisão dos processos de 
trabalho, interferindo em sua dinâmica e reduzindo os fatores que levam ao aparecimento 
da doença. No desenvolvimento dessa conduta devem estar presentes os sindicatos, os 
módicos de empresa e os do serviço público, para em conjunto desenvolverem ações que 
possam alterar a sombria perspectiva que se apresenta, transformando o trabalho em fator 
de promoção do homem e não o motivo de sua degradação. 
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