
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL HAEFFNER 

 

 

 

 

 

A ocorrência, os fatores associados, e o absenteísmo por distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores do estado de São Paulo no período de 2008 a 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 

 

RAFAEL HAEFFNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocorrência, os fatores associados, e o absenteísmo por distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores do estado de São Paulo no período de 2008 a 

2016 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

Área de concentração: Epidemiologia de Doenças e Agravos à 

Saúde 

Orientadora: Profª Dra Dirce Maria Trevisan Zanetta 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na sua forma impressa 

como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins 

acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, 

instituição e ano da tese. 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha amada e confidente Andreia por todo o seu apoio, amor e compreensão em todas 

as fases de nossas vidas. Sua paciência e compreensão, mesmo nos momentos mais 

difíceis, me fortaleceram para a construção deste trabalho. É o alicerce da minha vida! 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu filho Miguel, que chegou no princípio desta jornada enchendo nossas vidas 

de alegria! É um dos meus maiores motivos para evoluir e realizar coisas boas! 

A minha mãe e amiga Sandra, que sempre me incentivou a buscar o conhecimento 

através dos estudos, fonte para o trabalho e um dos caminhos para a verdade. 

A minha orientadora Profa Dra Dirce Maria Trevisan Zanetta, pelo seu apoio e 

incentivo em sempre buscar mais e o melhor, seu grande conhecimento compartilhado foi 

fundamental para a elaboração desta pesquisa, além de me impulsionar para o meu futuro 

acadêmico na epidemiologia. Suas experiências partilhadas e conselhos estão sendo e serão 

muito valiosos. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia/USP, professores e colegas por 

me oportunizar um importante momento de aprendizado em epidemiologia. 

Ao colega e amigo Jailson, pela troca de conhecimentos, conversas e pela amizade 

construída ao longo do doutorado. 

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, pela disponibilidade dos registros 

de LER/DORT. 

A Dra Maria Maeno, sempre muito disposta, por me auxiliar com sua experiência e 

conhecimento sobre LER/DORT. 

A Profa Dra Leila Sarquis, pelo conhecimento, vivências e parcerias acadêmicas, 

além de ser amiga e incentivadora. 

Aos colegas de pesquisa de Curitiba, pelas importantes trocas acadêmicas e 

amizades feitas nestes anos de residência no Paraná. 

A todos aqueles que me ajudaram nesta caminhada e torceram pela minha 

conquista.  

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

Amert - afecções musculoesqueléticos relacionadas ao trabalho  

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 

Cerest - Centros de Referências Estaduais em Saúde do Trabalhador 

CID – Classificação Internacional de Doenças 

CIPA – Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas 

CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica 

CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais 

CTSST – Comissão Triparite de Saúde e Segurança no Trabalho 

DORT - Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho 

DME – Distúrbios musculoesqueléticos 

EVA – Escala Visual Analógica 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

LER - Lesões por esforços repetitivos 

MS – Ministério da Saúde 

NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário  

ODQ – Oswestry Disability Questionaire 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

OSH – Occupational Safety and Health 

PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruído 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio 

PNSST - Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 

Renast - Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

SIS – Sistema de Informações em Saúde 

Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação  

SUS – Sistema Único de Saúde 

 

 



 

HAEFFNER, R. A ocorrência, os fatores associados, e o absenteísmo por distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores do estado de São Paulo entre 2008 a 2016. 2018. 

Tese – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2018. 

 

RESUMO 

As lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(LER/DORT) afetam os trabalhadores em todo o mundo, uma vez que causam sofrimento e 

limitação tanto em atividades cotidianas como no trabalho. Este agravo ainda tem como 

principais consequências a incapacidade temporária ou permanente para as atividades 

laborais, o afastamento do trabalho, por conseguinte, os prejuízos socioeconômicos gerados 

à sociedade pela redução da produtividade. Há, ainda, a necessidade de avaliar a ocorrência, 

as associações e o afastamento do trabalho por LER/DORT nos mais diversos grupos 

ocupacionais. Considerando as possíveis diferenças entre os sexos para LER/DORT, deve-

se considerar a estratificação das análises por sexo. No capítulo I, foi realizado um estudo 

com dados retrospectivos de LER/DORT do Sinan e dos microdados do Censo de 2010 do 

IBGE. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, trabalhistas, das cargas e ambiente de 

trabalho e os desfechos de interesse, com frequências absolutas e relativas, medidas de 

tendências centrais e dispersão, taxas do agravo, testes de hipóteses e modelos de regressão. 

Foram estimadas como medidas de efeitos a razão de prevalência e a razão de taxas. Para as 

ocorrências, o absenteísmo e os fatores associados a LER/DORT, destacaram-se idade a 

partir dos 30 anos, ocupações braçais, ambiente estressante e transtornos mentais. Quanto à 

tendência, trabalhadores a partir de 50 anos de idade e trabalhadores industriais e químicos 

foram fortemente associados de forma crescente na série temporal. O sítio anatômico de 

maior ocorrência foram os ombros. No capítulo II, foi feita uma revisão sistemática (RS) 

sobre distúrbios musculoesqueléticos (DME) de ombros em trabalhadores, para descrever a 

prevalência do agravo neste sítio anatômico. Foram incluídos 10 estudos de base 

populacional; a prevalência de DME de ombros variou de 7,1% a 29,3%, no sexo feminino 

de 6% a 31,1%, no sexo masculino de 9% a 14,4%, trabalhadores “braçais” e com idade a 

partir de 50 anos foram mais acometidos. Por fim, houve comparação entre os dois capítulos 

desta tese e os resultados assemelharam-se. Sugere-se, a partir destes achados, a reavaliação 

do processo de trabalho para indivíduos de idade intermediária a avançada, aqueles com 

transtornos mentais e no que tange o estresse laboral. Ainda sugere-se um sistema de 



 

notificação digital para melhoria e otimização dos sistemas de informação em agravos 

ocupacionais. 

Descritores: Transtornos traumáticos cumulativos. Saúde do trabalhador. Epidemiologia. 

Sistemas de informações. 
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musculoskeletal disorders in workers from the state of São Paulo between 2008 and 
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ABSTRACT 

Repetitive strain injuries/work-related musculoskeletal disorders (RSI/WRMD) affect 

workers around the world as they cause suffering and limitation both in daily activities and 

at work. This aggravation still has as main consequences the temporary or permanent 

incapacity for the labor activities, the work retirement and, consequently, the socioeconomic 

damages generated to the society mostly by the reduction of the productivity. There is also 

a need to assess the occurrence, associations and withdrawal of work by RSI in the most 

diverse occupational groups. Considering the possible differences between the genders for 

RSI, the stratification of analyzes by sex must be considered. In chapter I, a retrospective 

data study of SINAN of RSI and the microdata of the IBGE's 2010 Census was carried out. 

Sociodemographic, labor, workload and work environment variables were analyzed, with 

absolute and relative frequencies, measures of central tendencies and dispersion, injury rates, 

hypothesis tests and regression models. The prevalence ratio and the rate ratio were 

estimated as measures of effects. For the occurrences, absenteeism and the factors associated 

with RSI were more prominent in age from 30 years on, manual occupations, work stress 

and mental disorders. As for the trend, 50 years-old workers and industrial and chemical 

workers were strongly associated with increasing time series. The most common anatomical 

site was the shoulders. In Chapter II a systematic review (RS) was performed on 

musculoskeletal disorders of shoulders (MDS) in workers, to describe the prevalence of the 

disease in this anatomical site. Ten population-based studies were included, the prevalence 

of MDS of the shoulders ranged from 7,1% to 29,3%, in the female sex from 6% to 31,1%, 

in the male sex from 9% to 14,4% workers aged 50 and over were more affected. Finally, 

there was a comparison between the two chapters of this thesis and the results resembled. 

These findings suggest the reassessment of the work process for individuals from 

intermediate to advanced age, those with mental disorders and with regard to work stress, 

and also a digital notification system for improvement and information optimization systems 

in occupational diseases. 

Keywords: Cumulative trauma disorders. Occupational health. Epidemiology. Information 

systems. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 LER/DORT 

 

 

As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) podem ser definidos como síndromes clínicas 

caracterizadas por vários sintomas concomitantes ou não, mas principalmente por dor 

crônica, por vezes, acompanhada de alterações objetivas como limitações de movimentos, 

relacionados a desgastes das estruturas musculoesqueléticas em decorrência de fatores 

relacionados às atividades laborais (MAENO, 2018, p. 400). As LER/DORT acometem 

principalmente o pescoço, membros superiores e coluna lombar, podendo afetar as mais 

diversas estruturas musculoesqueléticas dos trabalhadores (BRASIL, 2012a).  

As LER/DORT são doenças que frequentemente causam limitação funcional e 

transtorno psicossocial. Podem envolver um grande número de trabalhadores em idade 

produtiva, resultar em prejuízos socioeconômicos aos trabalhadores, governo, empresas e 

sociedade. Isto ocorre por consequência dos tratamentos curativos, afastamentos 

relacionados às licenças de trabalho, perda de produtividade e até mesmo aposentadoria por 

invalidez (BRASIL, 2012a). 

Outros sinônimos encontrados para LER/DORT são a síndrome cervicobraquial 

ocupacional, afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho (Amert), distúrbios 

musculoesqueléticos (DME) em trabalhadores e transtornos traumáticos cumulativos 

(BRASIL, 2001; MAENO; CARMO, 2005; BRASIL, 2012a; MENDES, 2013).  

 

 

1.1.1 Contexto da LER/DORT 

 

 

Na antiga Grécia, o médico Plautus descreveu que artistas e alfaiates tinham 

problemas posturais e que, alguns destes, apresentavam sequelas graves em decorrência das 

posturas tipicamente estáticas que adotavam em seus trabalhos. Assim, apesar da elevada 
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ocorrência nos tempos atuais, não se trata de um fenômeno novo. Hipócrates cita casos desse 

agravo já na antiguidade. Aproximadamente em 1700, Ramazzini descreveu os efeitos da 

hipersolicitação das mãos por escribas e notários (MENDES, 2007). 

Com a globalização da economia e difusão de novas tecnologias, as pressões por 

produtividade no processo de trabalho podem representar um agravante para o acometimento 

dos trabalhadores por LER/DORT. Isto ocorre devido à intensificação das atividades 

laborais, ritmo de trabalho acelerado, sobrecarga, entre outros aspectos advindos das 

mudanças no processo de trabalho (OIT, 2005; COGGON et al., 2013).  

A partir da segunda metade do século XX, diversos países enfrentaram epidemias 

de tais distúrbios musculoesqueléticos; além disso, as relações destas com o trabalho tornara 

mais evidente. Isso se deu principalmente pelo aumento da industrialização ao nível mundial, 

que gerou transformações dos processos produtivos. Com a introdução de novas tecnologias 

da organização científica, automação e difusão da microeletrônica como base organizacional 

do trabalho, houve mudanças nas relações de emprego e técnicas de trabalho (MAENO; 

CARMO, 2005). 

No Brasil, os casos de LER/DORT foram inicialmente descritos como 

tenossinovites ocupacionais (BRASIL, 2012a). Em alguns estados, segundo a análise da 

casuística dos Serviços de Saúde do Trabalhador, os casos desse agravo representam mais 

de 50% do total de doenças ocupacionais diagnosticadas no ano. Percebe-se, então, a 

importância de se estudar DORT a partir de dados provenientes dos sistemas de informação 

(BRASIL, 2012a). 

Ainda, contextualizando a situação no Brasil, na década de 90, as afecções 

musculoesqueléticas como a LER/DORT tornaram-se as afecções ocupacionais mais 

importantes em nosso meio. Em 1997, elas representavam em torno de 80% dos casos de 

auxílio-doença acidentário concedidos pelo INSS (MENDES, 2007). 

 

 

1.1.2 Fisiopatologia da LER/DORT 

 

 

Os distúrbios músculo esqueléticos relacionados ao trabalho podem surgir devido 

a reações exacerbadas do organismo, ao aumento das exigências biomecânicas, além das 

capacidades individuais dos trabalhadores. São danos decorrentes da utilização excessiva, 
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imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para recuperação. Na cascata 

fisiopatológica da LER/DORT pode ocorrer a mudança na concentração iônica bem como 

dos aspectos do potencial de ação muscular (TEIXEIRA et al., 2001).  

Os distúrbios musculoesqueléticos acometem os tecidos musculares, tendões, 

ligamentos, vasos, nervos e as articulações de diferentes partes do corpo. Os principais sítios 

anatômicos envolvidos são o pescoço, ombros, membros superiores e inferiores, e coluna 

lombar (BRASIL, 2012a).  

Entre as alterações musculares sofridas, a pressão é a força que age primeiramente 

sobre os tecidos moles, e consequentemente, atinge outras estruturas que compõem o sistema 

músculo esquelético. Quando ocorre de forma estática, geralmente há a compressão dos 

vasos sanguíneos e o músculo trabalha em condições anaeróbias por déficit de oxigênio 

local, provocando, como primeiro sintoma, a fadiga muscular (TEIXEIRA et al., 2001).  

Em contrações concêntricas, podem ocorrer deformações e rupturas das fibras 

musculares. Tais processos costumam ser reversíveis, porém, necessitam de um tempo de 

recuperação adequado (TEIXEIRA et al., 2001). 

 A redução do fluxo sanguíneo do músculo acometido ainda provoca outras 

alterações como o acúmulo de metabólitos, potássio, cálcio e o consumo da energia local. 

Estes componentes sensibilizam os nociceptores e lesam os tecidos envolvidos neste 

processo, provocando assim uma série de sinais e sintomas (TEIXEIRA et al., 2001). 

O sintoma mais ligado à fisiopatologia de DORT é a dor, que pode se originar de 

uma fadiga muscular localizada e/ou generalizada, combinada ou não com uma ação 

inflamatória local, ou sistêmica, ou por processo mecânico que evolui para a degeneração 

dos tecidos envolvidos (APKARIAN; BALIKI; GEHA, 2009). 

 

 

1.1.3 Sinais e sintomas da LER/DORT 

 

 

Os principais sintomas de LER/DORT nos segmentos afetados são a dor espontânea 

à movimentação passiva, ativa ou contra resistência, sensação de fraqueza, cansaço, peso, 

dormências, formigamentos, sensação de diminuição ou perda de sensibilidade, agulhadas, 

choques, edema local, cianose, presença de tumefações, hipotonia e áreas de hipotrofia ou 

atrofia (BRASIL, 2001; BRASIL, 2012a; MENDES, 2013).  
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Os sintomas podem ocorrer simultaneamente em múltiplos segmentos do corpo 

(BOSCHMAN et al., 2012; PAROT-SCHINKEL et al., 2012). Além dos sinais e sintomas 

já relatados, também o exame físico, a anamnese e o auxílio da escala visual analógica de 

dor (EVA), utilizada na contagem de 0 (sem dor) a 10 (dor máxima, insuportável), bem como 

a avaliação da funcionalidade do segmento afetado, podem caracterizar a LER/DORT 

(HAGBERG et al., 2012). 

A dor é o principal sintoma e que caracteriza a LER/DORT. É de difícil manejo 

pela sua complexidade, pois, além de fatores orgânicos como lesão tecidual, também pode 

estar relacionada a aspectos cognitivos, culturais e emocionais, não dependendo 

exclusivamente da lesão física. A dor pode evoluir ao estágio crônico (APKARIAN; 

BALIKI; GEHA, 2009; COGGON et al., 2012).  

Esta sintomatologia pode ser diferenciada, em especial, pelo período de duração, 

sendo classificada principalmente em dor aguda, sub crônica e crônica. A dor aguda é de 

curto prazo quando se limita de 1 a 30 dias, sub crônica varia de 31 a 89 dias e torna-se 

crônica quando fica igual ou maior a 3 meses de duração (APKARIAN; BALIKI; GEHA, 

2009).  

A cronicidade da dor por LER/DORT está relacionada com quadros depressivos e, 

consequente, baixa qualidade de vida. Quando ocorre a dor difusa no decorrer da doença, 

esta pode ser explicada pela proximidade com os transtornos psíquicos (APKARIAN; 

BALIKI; GEHA, 2009; COGGON et al., 2012; BRASIL, 2012a). 

A dor pode ocasionar ainda o processo compensatório para locomoção. Desta 

forma, pode resultar em novos danos aos segmentos que tentam a compensação do equilíbrio 

do corpo.  

Outras consequências são a sobrecarga no uso dos serviços de saúde e abusivo de 

medicamentos para controle do sintoma da dor que pode ocorrer em um ou mais sítios 

anatômicos (BRASIL, 2012a). 
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1.1.4 Ocorrência, localização e fatores associados à DME em trabalhadores 

 

 

A ocorrência de DME em trabalhadores pode variar de acordo com a localidade, 

tipo de estudo, amostragem, sexo, idade, cultura, ocupações e sítio anatômico (COGGON et 

al., 2012). 

 Pesquisas mostram que atualmente a prevalência de DME em trabalhadores varia 

entre 1,2% a 44,6%, e a incidência de 6,4% a 34,7% (Tabela 1 e 2). Quanto ao sexo, 

conforme estudos, a prevalência desses agravos para as mulheres difere de 1,8% a 62%, e 

para os homens de 1,2% a 58%. A incidência do desfecho para o sexo feminino varia de 

6,8% a 20,5% e para o sexo masculino de 6,9% a 11,1. A variação da ocorrência para o sexo 

destacou-se, especialmente, conforme o país do estudo, período do estudo e sítio anatômico 

(Tabela 1 e 2). 

Em relação às faixas de idade mais acometidas por DME, podem-se citar os 

trabalhadores acima de 50 anos, em que a prevalência diferiu de 20,5% a 57,9%, isto pode 

ser visto nos resultados dos estudos contidos nas tabelas 1 e 2. Entre os estudos de maior 

prevalência, destacou-se uma coorte prospectiva realizada no Irã, na qual trabalhadores com 

idade > 45 anos tiveram prevalência de 66,3% do desfecho (MOHSENI-BANDPEI et. al., 

2006). Outra coorte prospectiva do Irã apresentou alta prevalência de distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores > 50 anos, 57,9% (MOHSENI-BANDPEI et. al., 

2011).  

Na Alemanha/Lübeck em um corte transversal, a prevalência do desfecho em 

trabalhadores de 65 a 74 anos chegou a 52% (LATZA et. al., 2000). Já na Coreia, em um 

corte transversal, foi observado em trabalhadores de 80 a 99 anos de idade uma prevalência 

de 33,8% (SEOK et. al., 2017). 

Quanto à ocupação, na Inglaterra, em estudo de corte transversal, a prevalência de 

DORT em 12 meses foi de 60,9% em carpinteiros e 37,1% em assistentes de vendas 

(O’REILLY; MUIR; DOHERTY, 2000). Na França, a prevalência de DORT em sete dias 

em trabalhadores do “colarinho azul” chegou a 59,1% (RAMOND-ROQUIN et. al., 2015). 

Em um corte transversal realizado no Reino Unido, a prevalência do desfecho em 

operadores de máquinas industriais chegou a 25% (PALMER et. al., 2001a). A prevalência 
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de DORT de 12 meses em estudo na Espanha em profissionais da enfermagem foi de 26,1% 

(VARGAS-PRADA et. al., 2013). A incidência de 24 meses de DORT em trabalhadores de 

enfermagem na França chegou a 19,9% (LAMY et. al., 2014). 

Em outro corte transversal de quatro anos na Coreia, observou-se que agricultores 

e pescadores tiveram a prevalência de DORT de 23,6% (SEOK et. al., 2017). Em militares 

do abastecimento, a incidência em 117 meses do desfecho no Afeganistão foi de 22,4% 

(GRANADO et. al., 2016). Em militares dos EUA, a prevalência de três meses foi de 19,5% 

(YANG et. al., 2015). Na França, a prevalência de sete dias para trabalhadores homens da 

indústria automotiva foi de 19,4%, e para mulheres dos serviços financeiros, foi 23,7% 

(FOUQUET et. al., 2015) (Tabela 1 e 2).  

Nos EUA, a prevalência de 12 meses em operários chegou a 21,1% (REISBORD 

L.S.; GREELAND S., 1985). Em outro estudo nos EUA, a prevalência de 12 meses para 

trabalhadores postais do sexo masculino foi 1,2% e, para o sexo feminino, de 6,7% 

(TANAKA et. al., 1995). No Reino Unido, na região da Grande Manchester, a prevalência 

de sete dias e de 12 meses, respectivamente, em trabalhadores do sexo masculino da 

construção civil foi de 24,4% e 38,5%, e de secretaria para o sexo feminino, de 24,8% e 

39,2% (PALMER et al., 2001b) (Tabela 1 e 2). 

Quanto ao sítio anatômico, a ocorrência pode variar substancialmente conforme 

estudos (Tabela 1 e 2). Em relação à região cervical, em um estudo realizado no Reino 

Unido, a prevalência de sete dias de cervicalgia foi 19,6%, em 12 meses foi de 34% 

(PALMER et al., 2001b). Em um estudo de coorte na Finlândia, a incidência de três meses 

de dor cervical foi 15% (KÄÄRIÄ et. al., 2012). Na França, a prevalência de cervicalgia em 

12 meses foi 9,5%, destes 6,4% em homens e 12,1% em mulheres (LECLERC et. al., 2016) 

(Tabela 1 e 2).  

Para estudos sobre os ombros, a incidência de 24 meses em trabalhadoras com dores 

nos ombros, na França, foi de 17,3% (LAMY et. al., 2014). Ainda na França, em outro estudo 

de coorte prospetivo, a incidência de 36 meses do desfecho foi de 15,1%, (BODIN et. al., 

2012). Em um corte transversal de 12 meses realizado na França, a prevalência de dores nos 

ombros chegou a 13%, sendo 11,5% em homens e 14,4% em mulheres (LECLERC et. al., 

2016) (Tabela 1 e 2). 

Em relação à coluna, em um estudo transversal na Alemanha, a prevalência total de 

sete dias e de 12 meses, respectivamente, das dorsalgias, em geral, foi 34,4% e 60%, para o 

sexo masculino, 32% e 58%, e sexo feminino, de 38% e 62% (SCHNEIDER; LIPINSKI; 
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SCHITENWOLF, 2006). Nos EUA, a prevalência de 12 meses das dorsalgias foi de 17,9%, 

em homens 15% e mulheres 20,1% (REISBORD; GREELAND, 1985). Em outro corte 

transversal na Alemanha, a prevalência das dorsalgias foi de 39%, em homens 35,3% e 

mulheres 42,1% (LATZA et. al., 2000) (Tabela 1 e 2).  

Nos EUA, em um inquérito nacional realizado, a prevalência de 12 meses das 

dorsalgias foi de 17,6%, no sexo masculino foi 18,2% e feminino de 16,9% (GUO et. al., 

1995). Em outro estudo nos EUA, a prevalência de três meses de dorsalgia foi identificada 

em 15,5%, sendo 10,9% no sexo masculino e 16% no feminino (YANG et. al., 2015). A 

prevalência de sete dias de dores na coluna torácica na França chegou a 12,3%, evidenciando 

no sexo masculino 9% e no feminino 17% (FOUQUET et. al., 2015). 

No Irã, um estudo observou a prevalência de lombalgia pontual, um mês, seis 

meses, doze meses, life time, respectivamente, de 39,9%, 50,2%, 62,3%, 71,7% e 84,8%, em 

médicos da cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e obstetrícia (MOHSENI-BANDPEI et. 

al., 2011). Em outro corte transversal, ainda no Irã, a prevalência de lombalgia em 12 meses 

foi 59,6% (MOHSENI-BANDPEI et. al., 2006). 

No Brasil, a prevalência de lombalgia em 12 meses em trabalhadoras da 

enfermagem foi de 53,9% (RIBEIRO; FERNANDES, 2011). Na França, a prevalência de 

sete meses de lombalgia foi 35,9%, em mulheres 36,9% e homens 34,7% (LECLERC et. al., 

2016). Em outro estudo na França, a prevalência de sete dias de lombalgia em homens foi 

de 30% (RAMOND-ROQUIN et. al., 2015). 

Em um estudo de base populacional no Brasil, a prevalência de lombalgia de um 

ano foi 8,4%, 9,3% em mulheres e 7,8% em homens (MEUCCI et. al., 2015). Nos EUA a 

prevalência de lombalgia em 12 meses foi de apenas 2,5%, sendo no sexo feminino 1,7% e 

no masculino 3,2% (BEHRENS et. al., 1994). A prevalência de lombalgia em 18 meses no 

Reino Unido foi de 23,6%, no sexo feminino 24,6% e masculino 22,6%, associou-se a 

movimentos repetitivos (KUH et. al., 1993). Na Espanha, a prevalência de lombalgia em 12 

meses foi de 22,8% (VARGAS-PRADA et. al., 2013).  

Quanto aos membros superiores, a prevalência em 12 meses em trabalhadores 

franceses foi 13,8%, no sexo feminino 16,5% e masculino 9,5% (LECLERC et. al., 2016). 

Um estudo prospectivo sobre cotovelos nos EUA conduzido durante 36 meses apresentou 

incidência de distúrbios musculoesqueléticos em cotovelos de trabalhadores de 6,9%, em 

homens 6,9% e mulheres 6,8% (DESCATHA et. al., 2013). 
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Em relação a mãos e punhos, a prevalência em 12 meses da síndrome do túnel do 

carpo em trabalhadores foi de 3,1%, no sexo masculino 1,9% e feminino 4,5% 

(LUCKHAUPT et. al., 2013). Nos EUA, a prevalência em um ano do desfecho foi 1,6% 

(DILLON; PETERSEN; TANAKA, 2002). Outra pesquisa nos EUA apresentou a 

prevalência de 12 meses de 1,5%, no sexo feminino 1,8% e masculino 1,2% (TANAKA et. 

al., 1995). Em um corte transversal no Reino Unido, a prevalência de sete dias de dores nos 

dedos das mãos em homens foi de 24% (PALMER et. al., 2001a). 

Quanto a estudos sobre joelhos, no Brasil, em um corte transversal, a prevalência 

de um ano de dores nos joelhos em trabalhadoras da enfermagem foi de 25,5% (RIBEIRO; 

FERNANDES, 2011). A prevalência em 12 meses na Inglaterra chegou a 28,5%, em estudo 

com trabalhadores em geral (O’REILLY; MUIR; DOHERTY, 2000). No Canadá, em um 

corte transversal, foi encontrada a prevalência de dores em joelhos de 8,7% (MESSING; 

STOCK; TISSOT, 2009). 

Para estudos sobre membros inferiores, no Brasil, uma pesquisa de 12 meses de 

DORT em membros inferiores no sexo feminino a prevalência foi de 65,6% (RIBEIRO; 

FERNANDES, 2011). Na França, a prevalência em um ano de dores em membros inferiores 

foi de 20,7%, no sexo masculino 19,7% e feminino de 21,9% (LECLERC et. al., 2016). 

Em relação aos fatores associados, conforme estudos, alguns são relacionados a 

aspectos sociais, demográficos, e hábitos de vida como o sexo feminino, aumento da idade, 

baixo nível de escolaridade, tabagismo e obesidade (TANAKA et. al., 1995; PALMER et. 

al., 2001a; MOHSENI-BANDPEI et. al., 2006; VARGAS-PRADA et. al., 2013; SEOK et. 

al., 2017). Quanto a ocupações associadas, há relatos sobre operários, agricultores, 

autônomos, militares, mineradores, e ocupações manuais (DILLON; PETERSEN; 

TANAKA, 2002; KÄÄRIÄ et. al., 2012; LECLERC et. al., 2016). 

Há ainda outros fatores associados a LER/DORT, como o assédio moral, 

movimentos repetitivos, esforço físico intenso, postura estática, trabalho de pé, 

condicionamento físico precário, vibração mecânica excessiva, estresse, saúde mental 

precária (TANAKA et. al., 1995; LATZA et. al., 2000; KÄÄRIÄ et. al., 2012; BODIN et. 

al., 2012, DESCATHA et. al., 2013; VARGAS-PRADA et. al., 2013; MEUCCI et. al., 

2015). 
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Quadro 1. Informações dos estudos selecionados de acordo com autor, ano de publicação, período do estudo, país, amostra, desenho do estudo 

e período da ocorrência. 
Autor Ano Período  País N Desenho Período da ocorrência 

REISBORD; GREELAND (1985) 1985 1973 EUA 2.782 corte transversal 12 meses de prevalência 

KUH et. al. (1993) 1993 1989 Reino Unido 3.262 coorte prospectiva 18 meses de prevalência 

BEHRENS et. al. (1994) 1994 1988 EUA 30.074 corte transversal 12 meses de prevalência 

GUO et. al. (1995) 1995 1988 EUA 30.074 corte transversal 12 meses de prevalência 

TANAKA et. al. (1995) 1995 1988 EUA 30.075 corte transversal 12 meses de prevalência 

LATZA et. al. (2000) 2000 1991 Alemanha 2.731 corte transversal 12 meses de prevalência 

O’REILLY; MUIR; DOHERTY (2000) 2000 Não relatado Inglaterra 4.057 coorte prospectiva 12 meses de prevalência 

PALMER et. al. (2001a) 2001 1997 Reino Unido 6.913 corte transversal 12 meses de prevalência 

PALMER et al. (2001b) 2001 1997 Reino Unido 12.907 corte transversal 12 meses de prevalência 

DILLON; PETERSEN; TANAKA (2002) 2002 1988 EUA 30.074 corte transversal 12 meses de prevalência 

MOHSENI-BANDPEI et. al. (2006) 2006 Não relatado Irã 1.226 coorte prospectiva 12 meses de prevalência 

SCHNEIDER; LIPINSKI; SCHITENWOLF (2006) 2006 1997 - 1999 Alemanha 3.488 corte transversal 12 meses de prevalência 

MESSING; STOCK; TISSOT (2009) 2009 1998 Canadá 9.440 corte transversal 12 meses de prevalência 

MOHSENI-BANDPEI et. al. (2011) 2011 2008 Irã 250 corte transversal * 

RIBEIRO N.F.; FERNANDES R.C.P. (2011) 2011 2008 Brasil 308 corte transversal 12 meses de prevalência 

KÄÄRIÄ et. al. (2012) 2012 2000 - 2007 Finlandia  5.277 coorte prospectiva 12 meses de prevalência 

BODIN et. al. (2012) 2012 2002 - 2005 França 1.655 coorte prospectiva 36 meses de incidência 

DESCATHA et. al. (2013) 2013 2004 - 2006 EUA 699 coorte prospectiva 36 meses de incidência 

LUCKHAUPT et. al. (2013) 2013 2010 EUA 17.524 corte transversal 12 meses de prevalência 

VARGAS-PRADA et. al. (2013) 2013 2007 - 2010 Espanha 971 coorte prospectiva 12 meses de prevalência 

LAMY et. al. (2014) 2014 2006 - 2008 França 1.801 coorte prospectiva incidência de 24 meses 

FOUQUET et. al. (2015) 2015 2002 - 2005 França 3.710 corte transversal prevalência de 7 dias 

MEUCCI et. al. (2015) 2015 2009 Brasil 2.469 corte transversal 12 meses de prevalência 

RAMOND-ROQUIN et. al. (2015) 2015 2007 - 2009 França 2.161 coorte prospectiva prevalência de 7 dias 

YANG et. al. (2015) 2015 2009 - 2012 EUA 63.629 corte transversal prevalência de 3 meses 

GRANADO et. al. (2016) 2016 2001 - 2008 Afeganistão 53.933 coorte prospectiva 3,9 anos de incidência 

LECLERC et. al. (2016) 2016 2006 - 2007 França 12.163 corte transversal 12 meses de prevalência 

SEOK et. al. (2017) 2017 2010 - 2013 Korea 9.905 corte transversal 48 meses de prevalência 

*pontual/último mês/ 6 meses/ 12 meses/ life time
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Quadro 2. Informações dos estudos selecionados de acordo com autor, proporção da amostra quanto ao sexo, faixa de idade e ocupação. 

Autor 

Masculino 

% 

Feminino 

% Idade 

 

Ocupação 

REISBORD; GREELAND (1985) 47,4 52,6 ≥ 18 anos todas as ocupações 

KUH et. al. (1993) 50,1 49,9 43 anos todas as ocupações 

BEHRENS et. al. (1994) 53,6 46,4 ≥ 18 anos todas as ocupações, exceto militares 

GUO et. al. (1995) 53,6 46,4 ≥ 18 anos todas as ocupações, exceto militares 

TANAKA et. al. (1995) 53,6 46,4 ≥ 18 anos todas as ocupações, exceto militares 

LATZA et. al. (2000) 48,1 51,9 25 - 74 anos todas as ocupações 

O’REILLY; MUIR; DOHERTY (2000) 49,4 50,6 40 - 80 anos todas as ocupações 

PALMER et. al. (2001a) 100 0 16 - 64 anos todas as ocupações 

PALMER et al. (2001b) 58,6 41,4 16 - 64 anos todas as ocupações 

DILLON; PETERSEN; TANAKA (2002) 53,6 46,4 ≥ 18 anos Não relatado 

MOHSENI-BANDPEI et. al. (2006) 18,1 81,9 22 - 57 anos enfermagem 

SCHNEIDER; LIPINSKI; SCHITENWOLF (2006) 57,2 42,8 18 - 69 anos todas as ocupações 

MESSING; STOCK; TISSOT (2009) 57,5 42,5 18 – 65 anos todas as ocupações 

MOHSENI-BANDPEI et. al. (2011) 51,6 48,4 32 - 64 anos cirurgia geral, ortopedia, ginecologia 

RIBEIRO N.F.; FERNANDES R.C.P. (2011) 0 100 Não relatado técnicas e auxiliares de enfermagem 

KÄÄRIÄ et. al. (2012) 20 80 40 - 60 anos ** 

BODIN et. al. (2012) 57,2 42,8 ≤ 49 anos indústria, agricultura e construção civil 

DESCATHA et. al. (2013) 64,2 35,8 ≥ 18 anos *** 

LUCKHAUPT et. al. (2013) 48,5 51,5 ≥ 18 anos todas as ocupações 

VARGAS-PRADA et. al. (2013) 12,8 87,2 20 - 59 anos escritório e enfermagem 

LAMY et. al. (2014) 0 100 21 - 60 anos enfermagem 

FOUQUET et. al. (2015) 58 42 20 - 59 anos todas as ocupações 

MEUCCI et. al. (2015) 59,3 40,7 ≥ 20 anos agricultures da fumicultura 

RAMOND-ROQUIN et. al. (2015) 100 0 20 - 59 anos ocupações em geral 

YANG et. al. (2015) 53,2 46,8 18 - 64 anos ocupações em geral 

GRANADO et. al. (2016) 75 25 ≥ 40 anos militares 

LECLERC et. al. (2016) 45,4 54,4 20 - 74 anos ocupações em geral 

SEOK et. al. (2017) 45 55 50 - 99 anos ocupações em geral 

** administração pública, serviço social, saúde, cultura, educação, ambiental, técnicos 

*** indústria, construção civil, biotecnologia e saúde
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1.2 Absenteísmo e os custos sócio econômicos advindos de LER/DORT 

 

 

O absenteísmo pode ser definido como a ausência do trabalhador das suas 

atividades diárias de trabalho, especialmente devido a algum agravo (SIMÕES, ROCHA, 

SOUZA, 2012). Em geral, há necessidade de que o trabalhador se ausente do trabalho para 

que possa se recuperar para o provável retorno.  

O absenteísmo dos trabalhadores devido a LER/DORT, torna-se um importante 

problema de saúde pública e socioeconômico em diversos países. Muitas vezes, conforme a 

doença, há dificuldade no retorno ou adaptação ao trabalho, o que pode elevar o tempo de 

afastamento das atividades laborais (ROELEN et al., 2010; COGGON et al., 2013). 

Uma das principais explicações para o absenteísmo por LER/DORT é a evolução 

dos casos, que pode indicar o grau de comprometimento, sequelas causadas aos 

trabalhadores, além do aumento da duração do afastamento do trabalho.  

Um estudo ocupacional em uma empresa industrial multinacional localizada no 

estado de São Paulo, em 2005, identificou 52,3% das trabalhadoras participantes do estudo, 

com evolução de incapacidade moderada a total para o trabalho, classificadas pelo Oswestry 

Disability Questionnaire (ODQ), devido aos sintomas dos distúrbios musculoequeléticos 

(DME) (WALSH, OISHI, COURY, 2008).  

No estudo de Meziat Filho e Silva (2011) realizado com dados previdenciários de 

invalidez por dor nas costas no Brasil do ano de 2005 a 2007, foram encontrados mais de 12 

milhões de dias perdidos de trabalho. As ocupações mais atingidas foram os comerciários, 

trabalhadores de transporte de carga e ferroviários.  

As LER/DORT causam frequentemente incapacidade laboral temporária ou 

permanente, podendo levar o trabalhador ao sofrimento em decorrência das sintomatologias, 

além limitações impostas e afastamento do trabalho (BRASIL, 2012a). 

Os distúrbios musculoesqueléticos podem estar entre as principais causas de 

absenteísmo em trabalhadores. Além de possuírem maior recorrência que outras doenças 

ocupacionais, por vezes, ocorrem de forma crônica (ROELEN et al., 2010; ZECHINATTI 

et al., 2012; RODRIGUES et al., 2013).  
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As doenças crônicas costumam gerar maior absenteísmo do que as agudas, tanto 

em sua fase aguda como em recorrências, desta forma contribuem para o afastamento 

significativamente elevado (ROELEN et al., 2010; GUARIGUATA et al., 2012).  

O prejuízo econômico causado por uma doença é outro fato a ser ressaltado. Uma 

publicação de destaque da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi a "Safety in 

Numbers", que estimou os custos com o absenteísmo gerado devido a lesões e doenças 

profissionais, chegando a 4% da renda mundial, e, dentre as maiores causas estão os 

distúrbios músculo esqueléticos (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2012). 

Os custos estimados nos Estados Unidos advindos do absenteísmo de trabalhadores, 

levantados por meio de um inquérito populacional, foram de 61,2 bilhões de dólares, para 

aqueles diretamente relacionados com a sintomatologia dolorosa, e de 226 bilhões de dólares 

para todos os agravos ocupacionais em um ano. Deve-se considerar, ainda, que os custos 

podem ter sido subestimados por se tratar de um estudo de corte transversal, em que o viés 

de memória é possível (STEWART et al., 2003a; STEWART et al., 2003b). 

 

 

1.3 Políticas em Saúde do Trabalhador e LER/DORT 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está entre as principais organizações em 

saúde do mundo. No entanto, possui poucas publicações específicas em relação a 

LER/DORT e suas consequências, um dos agravos profissionais mais comuns.  

O que se tem é uma publicação de 2003, um manual específico que traz brevemente 

informações sobre a sua prevenção, as principais causas de LER/DORT e algumas das suas 

consequências geradas (WHO, 2003).  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma das maiores instituições em 

saúde do trabalhador da atualidade, não tem nada publicado de específico a respeito. Desta, 

apenas o que se encontra são relatos inclusos de LER/DORT em políticas abrangentes sobre 

saúde e trabalho.  

Entretanto, a International Labour Office (ILO), uma instituição em saúde do 

trabalhador da União Europeia, traz uma importante publicação do ano de 2012 intitulada 

"Estimating the Economic Costs of Occupational Injuries and Illnesses in Developing 

Countries: Essential Information for Decision-Makers". A publicação discorre sobre a 
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magnitude da problemática das doenças profissionais, o absenteísmo causado, e as condições 

crônicas em trabalhadores inclusive portadores de DME. Ainda aborda a importância da 

realização de pesquisas, especialmente com dados dos sistemas informatizados de saúde 

relevantes para a obtenção de um panorama mais fidedigno, possivelmente para propor 

estratégias na prevenção das doenças profissionais que afetam o mundo (ILO, 2012).  

No Brasil, existem leis e normas regulamentadoras do trabalho que fazem parte das 

políticas públicas em Saúde do Trabalhador. No entanto, tais normas não são específicas 

para prevenção de LER/DORT. 

A Norma Regulamentadora (NR) 17, apesar de não ser específica para a prevenção 

de LER/DORT, visa à implementação de importantes medidas ergonômicas no ambiente 

laboral, e formas de proporcionar conforto e segurança aos trabalhadores, o que pode auxiliar 

a prevenir este agravo (BRASIL, 1990). 

Outro importante dispositivo legal é a formação de Comissão Interna de Prevenção 

a Acidentes (CIPA). Porém, estas comissões fazem a diferença quando realmente são 

atuantes. Quando inexistente ou apenas de “ofício” para respaldar o empregador, não 

auxiliam na prevenção de agravos ocupacionais (ALMEIDA, 2001). 

Uma importante medida para prevenção foi a construção da Rede Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Trabalhador (Renast), que objetiva o estabelecimento de uma 

rede de informações e práticas de saúde, atuando na regulação e pactuação das ações bem 

como apoio político e técnico, por meio dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(Cerest), visando à integralidade do trabalhador (BRASIL, 2009).  

O Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) é outra política 

instituída, com a articulação da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho 

(CTSST). É composta por representantes governamentais, empregadores e trabalhadores. 

Visa à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida do trabalhador, além da 

prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho, por meio da eliminação 

ou redução de riscos em ambientes de trabalho (BRASIL, 2012b).  

O PNSST segue os princípios do SUS e da OIT, com diretrizes pautadas na 

implantação de sistemas de informação eficientes na saúde do trabalhador, em programas de 

gestão da segurança e saúde nos locais de trabalho. Tem também uma agenda integrada de 

estudos e pesquisas em segurança e saúde no trabalho (BRASIL, 2012b).  

O manual de Dor Relacionada ao Trabalho é uma publicação recente do Ministério 

da Saúde (MS) sobre LER/DORT. Tem por objetivos principais orientar os serviços e 
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profissionais de saúde na promoção da saúde, diagnóstico do agravo, na prevenção e 

tratamento de LER/DORT. Este manual pode ser um primeiro recurso específico para os 

DME em trabalhadores em geral (BRASIL, 2012a). 

Tais dispositivos orientam para a prevenção de doenças profissionais e promoção 

da saúde dos trabalhadores. As pesquisas acadêmicas são cada vez mais importantes no 

âmbito da saúde do trabalhador, na descoberta de novas variantes que impliquem em 

ambientes de trabalho insalubres e que geram doenças ocupacionais. 

Apesar das legislações e políticas existentes em saúde do trabalhador, os distúrbios 

musculoesqueléticos continuam acometendo vertiginosamente os trabalhadores em geral. É 

notável a importância de LER/DORT no ambiente ocupacional, suas características e 

consequências que acometem os trabalhadores. 

É de extrema relevância para a saúde do trabalhador a formulação de novas 

estratégias de ação para prevenção deste importante agravo, e uma das formas de alcançá-

las dá-se por meio de pesquisas, incluindo as que se utilizam de registros governamentais 

em saúde, do trabalho e previdência social. 

 

 

1.4 Sistemas de Informação em saúde  

 

 

Além das pesquisas de campo para coleta de dados em saúde do trabalhador, no 

Brasil, há outras formas de registro e armazenamento de dados em saúde, que podem ocorrer 

pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), incluído no Sistema de 

Informações em Saúde (SIS). 

O Sinan é um sistema de informatização governamental do Ministério da Saúde. 

Realiza o registro e o armazenamento dos bancos de dados dos agravos que constam na lista 

nacional de doenças de notificação compulsória, inclusive LER/DORT (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2012a). Em particular, para os agravos relacionados ao trabalho, a notificação 

tornou-se compulsória a partir do ano de 2004 (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012a). Assim 

como outros sistemas de informação em saúde, o Sinan necessita de uma coleta inicial de 

registros para a alimentação dos bancos de dados (BRASIL, 2006). 

Esse sistema foi desenvolvido na década de 90, e em 1993 começou a ser 

implantado de forma gradual e, por regulamentação, a sua alimentação tornou-se obrigatória 
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a partir de 1998. O objetivo desse sistema é coletar, processar, transmitir e disseminar dados 

gerados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo. Isso ocorre 

por intermédio de uma rede informatizada para apoiar o processo de investigação, dando 

subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças notificadas no 

âmbito nacional. O que possibilita traçar perfis, análise e avaliação da morbidade 

populacional, para fomentação posterior, planejamentos e políticas públicas em saúde 

(LAGUARDIA et al., 2004; BRASIL, 2006). 

No entanto, ainda há problemas de subnotificação de agravos ocupacionais, o que 

gera dificuldade para obtenção de informações mais precisas nos sistemas de informações 

em saúde do trabalhador (CORDEIRO et al., 2005; MACHADO; MACHADO, 2011; 

REBELO et al., 2011).  

Apesar da melhoria do sistema de informatização, as coordenações na área de 

gerência de informações, em todos os níveis de gestão do sistema de saúde, ainda apresentam 

inadequação às suas demandas. Algumas pela falta de recursos humanos e equipamentos de 

alta tecnologia, o que, se fosse resolvido, possibilitaria o gerenciamento das informações 

próximo do ideal (LAGUARDIA et al., 2004). 

O Sinan é alimentado pela ficha de notificação e investigação de casos de doenças 

e agravos, constante na lista nacional de doenças de notificação. Possui campos a serem 

preenchidos sobre dados sócios demográficos e do agravo que se investiga. A digitalização 

dos dados começa pelas Fichas de Notificação, que deve ser realizada sempre pelo município 

notificante. Assim, não haverá duplicidade de casos no nível hierárquico superior, mas a 

sobreposição do mesmo caso (BRASIL, 2006; BAHIA, 2009). 

Os principais agravos de notificação compulsória relacionados ao trabalho são o 

Câncer Relacionado ao Trabalho, Acidente de Trabalho Grave, Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico, Dermatoses Ocupacionais, LER/DORT, Perda Auditiva 

Induzida por Ruído (PAIR), Pneumoconioses, Intoxicações Exógenas e Transtornos Mentais 

Relacionados ao Trabalho (BRASIL, 2004).  

A Vigilância em Saúde, com auxílio das unidades sentinelas, tem o papel 

primordial, com o monitoramento e notificação das doenças, de orientar ações imediatas na 

saúde pública (BAGATIN; ANTÃO; PINHEIRO, 2006). As unidades sentinelas podem ser 

compostas por Cerest, no estado de São Paulo, de forma inédita, os Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), hospitais de referência em 
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atendimento de urgência e emergência e atenção de média e alta complexidades e as unidades 

básicas de saúde credenciadas como sentinelas (BRASIL, 2004).  

Os sistemas de vigilância em saúde ocupacional são muito úteis para o 

monitoramento e acompanhamento dos trabalhadores com doenças relacionadas ao trabalho, 

bem como possibilitar a análise da incidência periódica entre outras possíveis relações 

etiológicas, e traçar padrões temporais destes eventos. Distintos desenhos epidemiológicos 

são possíveis a partir de dados de vigilância, porém dependerá da qualidade e da forma de 

acompanhamento dos trabalhadores monitorados por algum desfecho (CHECKOWAY; 

PEARCE; KRIEBEL, 2004). 

O Sinan é relevante para o planejamento da saúde pública, pois define prioridades 

de intervenção e permite a avaliação da eficácia das ações/intervenções (BRASIL, 2006). 

Contudo, faz-se necessária a manutenção periódica e a atualização da base de dados para o 

acompanhamento da situação epidemiológica dos agravos notificados. Do contrário, os 

dados poderão se tornar de má qualidade devido ao número de incongruências geradas pelo 

não preenchimento dos campos da ficha de notificação (BRASIL, 2006). 

A integração entre sistemas de informação para obtenção de dados possibilitaria 

conduzir a uma investigação mais fidedigna dos agravos em saúde do trabalhador. A 

integração do Sinan aos centros de toxicologia e laboratórios de análises clínicas é um 

exemplo da complementação de dados (BAGATIN; ANTÃO; PINHEIRO, 2006). 

Para que o Sinan responda adequadamente ao seu objetivo preconizado, há 

necessidade de manutenção de ordem técnica bem como de recursos humanos no processo 

de registros dos agravos em saúde. Ainda precisa do aumento e capacitação de recursos 

humanos desde o momento da investigação dos casos, preenchimento das fichas de 

notificação até a alimentação, bem como o armazenamento e processamento do banco de 

dados dos agravos à saúde. Isto possibilita melhor planejamento de políticas públicas 

conforme as necessidades populacionais de saúde, por meio do diagnóstico situacional da 

saúde mais próximo da realidade. 

No caso de LER/DORT, faz-se muito importante o registro correto no instrumento 

de notificação, especialmente de variáveis como o diagnóstico específico, ocupação, 

sintomas, limitações devido ao agravo, evolução dos casos. O tempo de afastamento em 

decorrência do agravo possibilitaria a formulação de novas e melhores estratégias de análises 

epidemiológicas dos registros dos casos notificados. A seguir, o fluxograma de LER/DORT 

de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde: 
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Fonte: BRASIL, 2012a. 

Figura 1. Fluxograma de LER/DORT 
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Torna-se imprescindível o sistema de vigilância em saúde do trabalho atuante, 

visando a reduzir a subnotificação, em conjunto com um adequado preenchimento das 

variáveis do instrumento de notificação deste agravo, possibilitando assim análises mais 

robustas e um planejamento estratégico mais preciso (BRASIL, 2012a). 

 

 

1.5 Justificativa 

 

 

Há necessidade de estudos que possibilitem avaliar a ocorrência, associações, 

tendência temporal e o afastamento do trabalho gerado por LER/DORT em distintos grupos 

ocupacionais. Vários estudos analisam ocupações específicas de forma isolada, o que impede 

comparações entre os diversos grupos e subgrupos ocupacionais.  

Apesar de alguns fatores estarem fortemente associados, como as exposições 

diretamente ligadas ao agravo (ex. movimentos repetitivos, trabalhar em posição estática, 

etc.), outros ainda estão em discussão na literatura, como algumas variáveis sócio 

demográficas (ex. sexo, idade, nível de escolaridade), laborais (ex. carga horária de trabalho, 

vínculo empregatício, estresse no trabalho, etc.) e comorbidades como os transtornos 

mentais.  

A abordagem específica do absenteísmo devido a LER/DORT e fatores associados 

ainda é escassa na literatura. É importante analisar se há diferença do absenteísmo por este 

agravo, considerando as características sociodemográficas e ocupacionais. 

  É relevante neste sentido ainda, analisar a tendência destes agravos ao longo do 

tempo, especialmente na formulação de estratégias de prevenção. Além disto, a força de 

trabalho em São Paulo atualmente conta com aproximadamente 24 milhões de trabalhadores, 

o que significa 22,8% do total do país, o que torna as pesquisas em epidemiologia 

ocupacional de grande valia para a saúde pública no cenário nacional (BRASIL, 2015). 

Há um grande volume de debates sobre LER/DORT, porém, ainda falta consenso 

sobre alguns fatores associados, sobre a magnitude do absenteísmo causado, e a tendência 

deste agravo nos últimos anos. Dessa forma, este estudo tem como questão norteadora: Qual 

a ocorrência de LER/DORT, sua tendência, seus fatores associados e o absenteísmo causado 

no Estado de São Paulo? (capítulo I) 
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 As pesquisas têm mostrado a importância de DME dos ombros em trabalhadores 

pela relação estreita com fatores laborais. Apesar de haver uma literatura razoável sobre 

DME dos ombros, a ocorrência varia bastante e necessita de uma medida mais precisa e 

abrangente para saber sobre a dimensão de DME neste sítio anatômico. Foi feita também 

uma revisão sistemática, o capítulo II desta tese para descrever a prevalência de DME dos 

ombros em trabalhadores por sexo, idade e ocupação.
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2 – CAPÍTULO I: Distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores do estado de São 

Paulo 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

 

2.1.1 Objetivo geral 

 

 

- Estimar a ocorrência, os fatores associados e o absenteísmo por LER/DORT em 

trabalhadores. 

 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 

- Analisar a ocorrência de LER/DORT, no total e estratificado por sexo. 

- Descrever os perfis sociodemográfico, laboral e específicas exposições com o desfecho, no 

total e estratificado por sexo. 

- Analisar os fatores sociodemográficos, ocupacionais e comorbidades associados a 

LER/DORT, no total e estratificado por sexo. 

- Calcular o absenteísmo gerado por LER/DORT e analisar os fatores associados, no total e 

estratificado por sexo. 

- Analisar a tendência temporal de LER/DORT, no total e estratificado por sexo. 
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2.2 MÉTODOS 

 

 

2.2.1 Desenho do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo, de abordagem 

quantitativa.  

 

 

2.2.2 Área de abrangência 

 

 

A área de abrangência do estudo foi o Estado de São Paulo, composto por 645 

municípios. Conforme a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) do IBGE. 

Até 2015, São Paulo contava com cerca de 44.500.000 pessoas, sendo que 24.050.000 

estavam inseridas no mercado de trabalho (BRASIL, 2015). 

 

 

2.2.3 Fonte de dados 

 

 

As fontes de dados para este estudo foram o Sinan/SP, os microdados do 

CENSO/SP e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 do IBGE. 

Os dados do Sinan/SP de LER/DORT foram secundários, coletados por meio de 

levantamento epidemiológico, utilizando uma base de dados existente em registros dos 

serviços de saúde. 

Para este estudo, os dados foram obtidos das fichas de notificação de LER/DORT 

(Anexo 1) registradas. O banco de dados do Sinan contém 60 campos de preenchimento, 

além de informações adicionais para a investigação de cada caso. O sistema do Sinan é 

online, com alimentação das informações referentes ao preenchimento das fichas de 
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notificação de doenças e agravos, inclusive relacionados à saúde dos trabalhadores e a 

atualização é online e periódica (BRASIL, 2006).  

Os campos de preenchimento da ficha de notificação de LER/DORT são divididos 

por estratos: dados gerais, notificação individual, dados de residência, antecedentes 

epidemiológicos, específicos de LER/DORT, conclusão do caso, informações 

complementares e investigador (BRASIL, 2006) (Anexo 1). 

Quanto ao IBGE, as informações foram extraídas por meio dos microdados, o banco 

de dados foi secundário de domínio público, e disponível para acesso e utilização. As 

variáveis foram em combinação com os dados dos casos de LER/DORT do Sinan. Os dados 

do Censo/IBGE foram utilizados para o cálculo de taxas do desfecho. Os microdados da 

PNS/IBGE foram utilizados para descrever alguns aspectos sociodemográficos e de 

LER/DORT para comparar com as taxas geradas pelos bancos de LER/DORT (Sinan) e 

Censo (IBGE).  

O Censo e a PNS têm plano amostral complexo, composto de estratos e 

conglomerados com múltiplos estágios de seleção. Dentre os estágios da amostragem estão 

as cidades, os setores censitários, os conjuntos domiciliares, e moradores (BRASIL, 2010).  

Ocorreu a seleção sistemática de domicílios particulares e de unidades domiciliares 

em domicílios coletivos, independentemente em cada setor censitário, equivalendo a um 

plano amostral estratificado, em que os estratos são os setores e a seleção dos domicílios foi 

sistemática com equiprobabilidade em cada estrato. A coleta de dados foi realizada por 

entrevistadores previamente treinados (BRASIL, 2010). 

 

 

2.2.4 Variáveis do estudo 

 

 

2.2.4.1 Variáveis de LER/DORT/Sinan - SP 

 

 

- Sociodemográficas: data da notificação, unidade federativa, município, sexo, 

idade, escolaridade, zona de residência. 
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- Ocupacionais: código da ocupação segundo a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), atividade econômica de acordo com o Código Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE), se a empresa é terceirizada, situação no mercado de trabalho. 

- Agravos associados: hipertensão arterial sistêmica (HAS), tuberculose (TB), 

diabetes mellitus (DM), asma, hanseníase, transtorno mental (TM). 

- Exposições: tempo de exposição ao agente de risco, prêmios de produção, 

movimentos repetitivos, ambiente estressante, há tempo de pausas, há jornada de trabalho 

de mais de 6 horas. 

- Específicas do desfecho: diagnóstico específico CID-10, sinais e sintomas, 

limitação para o exercício de tarefas. 

- Condutas com o trabalhador: afastamento indicado para tratamento, tempo de 

afastamento indicado do trabalho para tratamento, evolução com o afastamento indicado, 

outros trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de 

trabalho, proteção individual, proteção coletiva, conduta geral, evolução do caso, emissão 

da Comunicação por Acidente de Trabalho (CAT). 

 

 

2.2.4.2 Variáveis populacionais, Censo/IBGE: 

 

 

- Sociodemográficas: ano, Estado, cidade, sexo, idade, escolaridade. 

- Ocupacionais: código da ocupação segundo a CBO, atividade econômica de 

acordo com CNAE, situação no mercado de trabalho, carga horária de trabalho diária. 

- Comorbidade:  transtorno mental. 

 

 

2.2.4.3 Variáveis populacionais, PNS/IBGE:  

 

 

- Sócio demográficas: sexo, idade, escolaridade. 

- Ocupacional: código da ocupação segunda a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO). 

- Comorbidade: DORT. 
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2.2.5 Procedimento para coleta dos dados  

 

 

Foram solicitados à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo os registros do 

Sinan referentes às notificações de LER/DORT no período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de 

dezembro de 2016. 

Os microdados do IBGE foram extraídos diretamente da plataforma institucional 

online do Censo: 

(https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_gerais_amostra

/resultados_gerais_amostra_tab_uf_microdados.shtm); e da PNS: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default_microdados.shtm. O 

formato inicial dos microdados do CENSO e da PNS estavam disponíveis apenas em .txt, 

posteriormente foram convertidos para .dta, arquivo do software que foi empregado nas 

análises.  

 

 

2.2.6 Análise dos dados 

 

 

As análises foram realizadas pelo total de trabalhadores e de forma estratificada por 

sexo. A estratificação justifica-se devido às diferenças anatomofisiológicas, genéticas, 

prevalências dos distúrbios musculoesqueléticos e das distintas associações estatísticas entre 

os sexos (MESSING; STOCK; TISSOT, 2009; MAGNANO et al., 2010). 

 

 

2.2.6.1 Sumarização e descrição dos dados de LER/DORT do Sinan 

 

 

A análise dos dados foi realizada no software Stata versão 12. Inicialmente foram 

verificadas inconsistências, especialmente no que se refere à completitude de dados 

(respostas com valores ignorados e não preenchidos) foram tratados ao longo da análise 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_gerais_amostra/resultados_gerais_amostra_tab_uf_microdados.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_gerais_amostra/resultados_gerais_amostra_tab_uf_microdados.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default_microdados.shtm
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como “dados faltantes”. O ano de 2007 foi excluído, pois, o sistema de informação estava 

em consolidação. A análise de dados foi feita para o período de 2008 a 2016. 

A caracterização geral dos casos notificados de LER/DORT foi realizada por triênio 

(2008 a 2010, 2011 a 2013 e de 2014 a 2016) com medidas descritivas, como frequências 

absolutas e relativas para as variáveis categóricas, a seguir: município de residência e 

município de notificação foram categorizadas nas 15 regiões administrativas (Araçatuba, 

Barretos, Bauru, Campinas, Central, Franca, Itapeva, Marilia, Presidente Prudente, Ribeirão 

Preto, Registro, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba) e 

metropolitana de São Paulo; sexo; faixa etária (≤ 29 anos,  30 aos 39 anos, 40 aos 49 anos, 

50 aos 59 anos, e ≥ 60 anos); escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental 

incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) a ensino médio incompleto (EMI), 

ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino superior completo 

(ESC); exposições ocupacionais; vínculo empregatício: consolidação das leis trabalhistas 

(CLT), desempregado, autônomo, servidor público (estatutário e CLT), não registrado e 

outros (aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador e outros); empresa 

terceirizada; zona de trabalho; sinais e sintomas; grandes grupos ocupacionais (GG0 - 

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros, GG1 - Membros superiores e dirigentes 

do poder público, GG2 - Profissionais das ciências e das artes, GG3 - Técnico de nível 

médio, GG4 - Trabalhadores de serviços administrativos, GG5 - Trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercados, GG6 - Trabalhadores agropecuários, florestais 

e da pesca, GG7 - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais extrativistas, 

GG8 - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais de transformação, GG9 - 

Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção conforme a CBO – anexo 2); 

subgrupos ocupacionais que mais se destacaram entre os casos: costura em geral, empregado 

doméstico, trabalhadores da construção civil, fundição, motoristas em geral, serviços de 

nutrição, agentes administrativos, coletores de resíduos e limpeza pública, alimentadores de 

linha de produção, operadores de máquinas industriais, montadores industriais e outros 

(categoria que agrupou o restante das ocupações que menos ocorreram entre os casos 

notificados de LER); tempo na ocupação atual em anos (< 5 anos, 5 a 9 anos, 10 a 20 anos, 

21 a 30 anos, ≥ 31 anos); comorbidades; condutas com o trabalhador; CID-10 específico 

para as maiores ocorrências dos casos notificados: Síndrome do manguito rotador (M75.1), 

sinovite e tenossinovite não especificados (M65.9); bursite do ombro (M75.5), síndrome do 

túnel do carpo (G56.0), epicondilite lateral (M77.1), sinovite e tenossinovite (M65), 
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transtornos de tecidos moles relacionados com uso, uso excessivo e pressão (M70), 

transtorno não especificado de tecidos mole relacionados com uso, uso excessivo e pressão 

(M70.9), outras lesões de ombro (M75.8), outros transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70.8), outros CID-10 agrupados. 

As variáveis contínuas idade (anos) e absenteísmo (dias) foram apresentadas como 

média e desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo interquartil (IIQ), conforme apropriado.  

 

 

2.2.6.2 Análise das taxas de LER/DORT 

 

 

Foram calculadas as taxas de LER/DORT na população do estado de São Paulo no 

período do estudo, totais e estratificadas por sexo, usando as notificações de LER/DORT no 

Sinan/SP, como numerador, e as respectivas populações do Censo/População 

Economicamente Ativa (PEA)/IBGE/SP de 2010, como denominador. 

Após o tratamento das variáveis utilizadas para o cálculo das taxas, o módulo 

“collapse” do software Stata foi usado para agregar os dados de cada banco de dados. Em 

seguida, o procedimento “merge” foi utilizado para unir os dois bancos de dados para o 

cálculo das taxas. O módulo “survey” foi utilizado para a aplicação dos devidos pesos 

amostrais nas análises. 

Para a análise descritiva com as taxas, foram calculados os casos dos trabalhadores 

com o agravo para cada 100.000 trabalhadores por ano, com as populações da PEA do Censo 

de 2010, com o intervalo de confiança de 95% (IC95%) para a população total e para cada 

uma das seguintes variáveis: regiões administrativas e metropolitana, triênio, sexo, idade (15 

aos 29 anos, 30 aos 39 anos, 40 aos 49 anos, 50 aos 59 anos e ≥ 60 anos), escolaridade (SI a 

EF incompleto, EF completo a EM incompleto, EM completo a ES incompleto, e ES 

completo), vínculo trabalhista (CLT, servidor público – CLT e estatutário, outros – 

aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, etc.), carga horária de trabalho, 

transtorno mental. A variável ocupação foi analisada de duas formas: grandes grupos 

ocupacionais (anexo 2), e subgrupos que mais ocorreram e que tinham disponíveis 

informação no banco de dados do denominador (técnicos e auxiliares de enfermagem, 

técnicos e auxiliares administrativos, caixas e bilheteiros, trabalhadores domésticos, 
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cozinheiros, coletores de resíduos, agropecuários, operadores de máquinas industriais, 

pintores em geral, montadores industriais, operadores químicos). 

Foi observado o fenômeno de sobredispersão dos dados. Sendo assim, para a análise 

inferencial algumas variáveis foram retiradas, e outras, novamente categorizadas. Isto 

reduziu a sobredispersão, buscando aproximação com a distribuição de Poisson ou 

equivalente. As variáveis retiradas desta análise foram município e vínculo empregatício; a 

nova categorização foi feita para idade e subgrupos ocupacionais. 

Outra medida tomada foi eliminar as linhas com dados faltantes. Isto reduziu a 

sobredispersão e melhorou o ajuste dos modelos finais nas análises inferenciais. As duas 

formas de análises foram testadas, com e sem dados faltantes. A retirada das linhas com 

dados incompletos mostrou ser a melhor opção para a análise inferencial neste estudo.  

Como medida de efeito para associação, foi usada a razão de taxas (RT) entre os 

casos de LER/DORT e a população exposta ao agravo com IC95%, considerando 

significante valor p < 0,05, no teste da razão de verossimilhanças. As variáveis com valor de 

p < 0,2 no teste do modelo foram mantidas para a análise múltipla.    

A análise múltipla foi feita por meio da Regressão Binomial Negativa para estimar 

a RT com IC95%, em razão da sobredispersão de dados. O ajuste do modelo final foi 

verificado tanto na análise total como na estratificada com o teste goodness-of-fit de Pearson, 

em que o valor p > 0,05 é considerado adequado ao ajuste estatístico (ZEILEIS; KLEIBER; 

JACKMAN, 2008). 

 

 

2.2.6.3 Análise descritiva amostral e de DORT da PNS de 2013 

 

 

A análise da PNS teve por objetivo verificar como se distribuiu a amostra da PEA 

em SP no ano de 2013, e descrever pontos de prevalências para comparar com algumas 

direções das taxas de LER/DORT deste estudo que constam no subitem anterior. 

As variáveis analisadas para comparação com as taxas de LER/DORT foram: sexo, 

idade, escolaridade e subgrupo ocupacional. A categorização de cada variável seguiu a 

mesma feita no subitem anterior. Foram realizadas para as análises totais frequências 

absolutas e relativas para as variáveis categóricas, média para idade. Na análise por sexo, 

foram feitas frequências relativas por categoria de análise. Para as frequências relativas na 
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caracterização amostral, foi feito o cálculo do IC95% para cada categoria. A prevalência foi 

estimada com frequências relativas. 

As análises foram realizadas no módulo survey do software STATA, considerando 

os devidos pesos amostrais. 

 

 

2.2.6.4 Análise de Séries Temporais de LER/DORT 

 

 

A análise de séries temporais teve como finalidade apresentar a tendência de 

LER/DORT no período de 2008 a 2016. Isso foi feito para as variáveis sexo, idade e grupos 

ocupacionais de forma estratificada de sexo por idade e de sexo por grupos ocupacionais. 

Foram traçadas as taxas do período do estudo, o cálculo foi feito com os casos dos 

trabalhadores com o desfecho para cada 100.000 trabalhadores por ano, com os dados do 

Sinan de LER/DORT (numerador) e a população do Censo de 2010 (denominador). 

Foi retirado o ano de 2008 da análise de séries temporais, pois percebeu-se que 2008 

poderia estar influenciando fortemente na tendência crescente da série, aparentando ser um 

ponto temporal de confundimento percebido pela acentuada inclinação gráfica e associações 

demasiadas causadas por este ponto temporal.  

Para a apresentação gráfica da análise, o alisamento da série foi realizado para a 

redução da variação aleatória com as médias móveis aritméticas de ordem 3 de 2011 a 2014 

e de ordem 2 para 2009, 2010 e 2015 a 2016 (alisamento das extremidades). 

A análise da tendência foi de ordem 1 realizada com a regressão de Prais Winsten, 

que possui a correção de Durbin-Watson. Isto evitou a autocorrelação serial, considerando p 

< 0,05 para identificação de tendência crescente (positiva) ou decrescente (negativa), caso 

contrário foi estacionária. A AAPC (Average Annual Percent Change) foi estimada com 

IC95%, para facilitar a comparação entre as diferentes categorias analisadas, apresentando 

em porcentagem o incremento anual das taxas, conforme estudos prévios (ANTUNES; 

WALDMAN, 2002; ANTUNES; CARDOSO, 2015). A fórmula utilizada do AAPC 

proposta por Antunes e Waldman (2002) segue:  

AAPC = [-1 + 10b1] x 100%  

IC95% = [-1 + 10b1mín] x 100%; [-1 + 10b1máx] x 100% 

onde b1: é o coeficiente de regressão que indica o incremento anual da taxa. 
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2.2.6.5 Análise de absenteísmo dos casos de LER/DORT 

 

 

Esta análise possibilitou descrever e verificar associações do afastamento indicado 

do trabalho, para os casos notificados de LER/DORT do período entre 2008 a 2016. O 

absenteísmo foi analisado somente para os casos afastados devido à LER/DORT. 

A variável “tempo de afastamento indicado do trabalho” era disposta em mais de 

um formato de tempo, posteriormente, foi padronizada na medida “dias”, sendo gerada a 

variável dependente “dias perdidos de trabalho” para a análise do absenteísmo. Nesta análise 

as variáveis independentes foram: ano, sexo, faixa etária (15 aos 29 anos, 30 aos 49 anos e 

≥ 50 anos), escolaridade, vínculo empregatício (CLT, servidores públicos e outros), tempo 

de trabalho na ocupação (anos), ocupação (grandes grupos ocupacionais, subgrupos de maior 

ocorrência do agravo notificado), trabalhador terceirizado, carga horária de trabalho, 

exposição a prêmios,  exposição a ambiente estressante no trabalho, CID-10 específico por 

classificações de maior ocorrência e por sítios anatômicos. 

A análise descritiva de absenteísmo dos casos afastados foi realizada entre a 

variável dependente e as independentes com frequências absolutas (N) e relativas (%), além 

da mediana a amplitude (mínimo e máximo) e percentis. Para a descrição textual dos 

resultados complementares às tabelas, a variável utilizada foi “afastamento indicado do 

trabalho (sim/não) ” que teve 13,4% de dados faltantes. Foram feitas tabelas de contingências 

com as categorias contidas nas tabelas descritivas de modo a complementar as informações 

sobre absenteísmo dicotômico.  

A análise inferencial teve o objetivo de verificar associações entre a variável 

dependente e as independentes. A variável “dias perdidos de trabalho” foi dicotomizada em 

0 (menos morbidade, menos afastamento indicado: formada pelo 1º e 2º tercis, ou seja, até 

151 dias) e 1 (mais morbidade, mais afastamento indicado: formada pelo 3º tercil, ou seja, 

de 152 a 8.766 dias), que não teve afastamento indicado foi excluído da análise. Foram 

calculadas as prevalências do desfecho (mais afastamento indicado = 1) em relação às 

variáveis independentes.  

Após, foi estimada a razão de prevalência (RP) univariada como medida de efeito 

para associação entre a variável dependente e as independentes, com intervalo de confiança 
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de 95% (IC95%), as que apresentaram valor p < 0,05 no teste de Wald foram consideradas 

estatisticamente significantes.  

As variáveis com valor p < 0,2 na estatística de teste do modelo univariado (teste 

da máxima verossimilhança) foram mantidas para a análise múltipla.  

Foi realizada a análise de sensibilidade com regressão logística da categoria “dados 

faltantes” de cada variável independente e quando tal categoria apresentou associação que 

se sobrepôs às demais, foram retiradas da análise inferencial. Foi utilizado o teste de qui-

quadrado de Pearson para analisar sensibilidade das perdas, considerando significante o p < 

0,05. Foram levadas em consideração as proporções das categorias analisadas para 

complementar esta análise. 

A análise múltipla foi stepwise backward, o ajuste ocorreu entre todas as variáveis, 

com a regressão de Poisson para estimar a RP com intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

As variáveis que obtiveram valor p < 0,05 no modelo final foram consideradas variáveis de 

“efeito independente” e as demais, como variáveis de “ajuste” do modelo.  

Após a análise total do absenteísmo, foi realizada a análise condicional por sexo da 

mesma forma que a análise total. Na inferencial para o sexo feminino, a categoria 

“motoristas” foi agrupada com “outros”, por se tratar de uma variável com quantitativo 

baixo, o que dificultou a convergência no cálculo de regressão. O mesmo ocorreu com o 

sexo masculino, em que as categorias “costureiras” e “técnicos e auxiliares de enfermagem” 

foram agrupadas com “outros”.  

O ajuste do modelo final foi verificado tanto na análise total como na estratificada, 

com o teste goodness-of-fit de Pearson, em que o valor p > 0,05 é considerado adequado ao 

ajuste estatístico. Foi verificada a multicolinearidade entre todas as variáveis da análise 

inferencial por meio do VIF (value inflate factor), além da matriz de multicorrelação. 

 

 

2.2.6.6 Princípios éticos 

 

 

O estudo seguiu os princípios éticos em pesquisa com seres humanos, com base na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além disso, foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSP/USP (nº 53095016.7.0000.5421).  
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2.3 RESULTADOS 

 

 

2.3.1 Descritiva dos casos de LER/DORT do Sinan de 2008 – 2016, pelo total e estratificada 

por sexo  

 

 

No período do estudo foram notificados, no total, 24.303 casos de LER/DORT no 

estado de São Paulo, sendo 1.018 (4,2%) em 2008, 1.570 (6,5%) em 2009, 2.320 (9,5%) em 

2010, 3.103 (12,8%) em 2011, 2.962 (12,2%) em 2012, 3.184 (13,1%) em 2013, 3.277 

(13,5%) em 2014, 3.391 (13,9%) em 2015 e 3.478 (14,3) em 2016 (Tabela 1). 

Para a variável região do estado de São Paulo, as que tiveram maiores ocorrências 

de casos no período do estudo foi a metropolitana de São Paulo com 9.399 (38,7%) e São 

José dos Campos com 5.980 (24,6%). As regiões de Santos, Araçatuba e Presidente Prudente 

tiveram as maiores médias de idade (45,4 anos, 44,8 e 44,2 anos). As menores médias de 

idade foram de Franca e Campinas (38 e 38,1 anos). A maior proporção de casos masculinos 

notificados foi em São José dos Campos (84,2%) e a maior proporção dos casos femininos 

foi em Franca (83,3%) (Tabela 1).  

A região com maior proporção de casos notificados com ensino superior completo 

foi Araçatuba (15,2%); a região com maior proporção ensino médio completo a ensino 

superior incompleto foi São José dos Campos (78,9%) e a região com maior proporção 

ensino fundamental completo a ensino médio incompleto foi Bauru (33%). Em relação aos 

casos com nível de escolaridade sem instrução a ensino fundamental incompleto, a região 

com maior proporção foi Presidente Prudente (48,1%) (Tabela 1 e 4). 

Quanto a alguns subgrupos ocupacionais, a maior proporção de casos de 

LER/DORT dos montadores de máquinas industriais foi em São José dos Campos (64,6%); 

para coletores de resíduos e limpeza pública e trabalhadores de fundição foi a região 

metropolitana de São Paulo (49,5% e 67,7% respectivamente) e alimentadores de linha de 

produção em Campinas (58,1%) (Tabela 1 e 16). 
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Tabela 1. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 2008 

a 2016, por região administrativa e metropolitana de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP N (%) N (%) N (%) N (%) 

Araçatuba 89 (25,9) 132 (38,4) 123 (35,7) 344 (100,0)  

Barretos 3 (42,9) 4 (57,1) 0 (0,0) 7 (100,0) 

Bauru 114 (40,4) 105 (37,2) 63 (22,4) 282 (100,0) 

Campinas 965 (19,2) 2.418 (48,0) 1.651 (32,8) 5.034 (100,0) 

Central 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) 4 (100,0) 

Franca 12 (40,0) 16 (53,3) 2 (6,7) 30 (100,0) 

Itapeva 17 (14,2) 47 (39,2) 56 (46,7) 120 (100,0) 

Marilia 164 (22,9) 251 (34,9) 305 (42,2) 720 (100,0) 

Presidente Prudente 75 (20,9) 65 (18,2) 218 (60,9) 358 (100,0) 

Ribeirão Preto 17 (23,9) 54 (76,1) 0 (0,0) 71 (100,0) 

Registro 149 (26,6) 319 (57,1) 91 (16,3) 559 (100,0) 

Santos 44 (18,0) 10 (4,1) 190 (77,9) 244 (100,0) 

São José dos Campos 1.077 (18,0) 2.347 (39,2) 2.556 (42,7) 5.980 (100,0) 

São José do Rio Preto 88 (35,3) 124 (49,8) 37 (14,9) 249 (100,0) 

Sorocaba 225 (24,9) 259 (28,7) 418 (46,3) 902 (100,0) 

Metrópole de SP 1.868 (19,9) 3.096 (32,9) 4.435 (47,2) 9.399 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

Foram 10.110 casos femininos de LER/DORT registrados no Estado de São Paulo 

pelo SINAN no período de 2008 a 2016. Em 2008, foram 503 casos; em 2009, foram 742; 

em 2010, foram 955; em 2011, foram 1.376; em 2012, foram 1.227; em 2013, foram 1.293 

casos; em 2014, foram 1.351; em 2015, foram 1.280 e, em 2016, foram 1.383 casos (Tabela 

2). 

A região com casos femininos de maior média de idade foi Araçatuba (44,7 anos). 

Para a menor média de idade a região predominante foi São José dos Campos (37,9 anos). 

Considerando as regiões que tiveram maior ocorrência de DORT – metrópole de São Paulo, 

Campinas e São José dos Campos, o grupo ocupacional que se destacou mais em cada uma 

destas 3 regiões foram os coletores de resíduos e limpeza pública, alimentadores de linha de 

produção e montadores industriais (respectivamente 16,8%, 28,1% e 8,9%) (Tabela 2). 

No tocante ao nível de escolaridade, Araçatuba foi a região com maior proporção 

de casos femininos notificados com ESC, compreendendo 18%. Já a maior proporção para 

EMC ao ESI foi São José dos Campos (74,1%); do EFC a EMC foi em Bauru (30,4%) e SI 

ao EFI foi Franca (47,4%) (Tabela 2). 

Quanto a alguns subgrupos ocupacionais, a maior proporção de casos de 

LER/DORT de montadoras de máquinas industriais foi em São José dos Campos (57,1%); 

coletores de resíduos e limpeza pública e trabalhadores de fundição na região metropolitana 
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de São Paulo (49% e 92,5% respectivamente), alimentadores de linha de produção em 

Campinas (68,7%) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Resultado descritivo dos casos femininos de LER/DORT por triênio do período 

de 2008 a 2016, por região administrativa e metropolitana de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP N (%) N (%) N (%) N (%) 

Araçatuba 56 (23,5) 105 (44,1) 77 (32,4) 238 (100,0) 

Barretos 2 (66,7) 1 (33,3) 0 (0,0) 3 (100,0) 

Bauru 85 (46,2) 60 (32,6) 39 (21,2) 184 (100,0) 

Campinas 543 (19,9) 1.363 (50,0) 820 (30,1) 2.726 (100,0) 

Central 1 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 3 (100,0) 

Franca 10 (40,0) 13 (52,0) 2 (8,0) 25 (100,0) 

Itapeva 11 (16,2) 29 (42,7) 28 (41,2) 68 (100,0) 

Marilia 88 (21,0) 132 (31,4) 200 (47,6) 420 (100,0) 

Presidente Prudente 43 (18,9) 39 (17,2) 145 (63,9) 227 (100,0) 

Ribeirão Preto 13 (25,5) 38 (74,5) 0 (0,0) 51 (100,0) 

Registro 92 (25,8) 211 (59,1) 54 (15,1) 357 (100,0) 

Santos 27 (18,4) 5 (3,4) 115 (78,2) 147 (100,0) 

São José dos Campos 193 (20,5) 349 (37,0) 401 (42,5) 943 (100,0) 

São José do Rio Preto 61 (37,0) 75 (45,5) 29 (17,6) 165 (100,0) 

Sorocaba 135 (33,1) 122 (29,9) 151 (37,0) 408 (100,0) 

Metrópole de SP 840 (20,3) 1.353 (32,6) 1.952 (47,1) 4.145 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

Considerando o sexo masculino, foram no total 14.191 casos de LER/DORT 

registrados no Estado de São Paulo pelo SINAN no período de 2008 a 2016. No primeiro 

ano foram 515 casos e nos anos sequenciais foram, respectivamente, 827, 1.365, 1.727, 

1.735, 1.890, 1.926, 2.111 e em 2016 foram 2.095 casos (Tabela 3). 

As regiões do estado de São Paulo com maior número de notificações de DORT 

foram a metropolitana de São Paulo (37%), São José dos Campos (35,5%) e Campinas 

(16,3%). A maior média de idade dos casos masculinos de DORT foi em Araçatuba (45 

anos), já a menor foi em Franca (36,8 anos). Das regiões que tiveram mais casos de DORT 

– metrópole de São Paulo, São José dos Campos e Campinas, o grupo ocupacional de maior 

ocorrência em cada uma destas três regiões foram dos montadores industriais (metrópole de 

São Paulo e São José dos Campos) e operadores de máquinas industriais (respectivamente 

11,0%, 29,8% e 21,2%) (Tabela 3 e 18). 

Em relação ao nível de escolaridade, Santos foi a região com maior a proporção de 

casos de DORT masculinos com ESC (10,6%). Já a maior proporção para casos do EMC ao 
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ESI foi São José dos Campos (79,8%); do EFC ao EMI foi Bauru (38%) e para casos com 

SI ao EFI foi Presidente Prudente (63,7%) (Tabela 3 e 6). 

Quanto a alguns subgrupos ocupacionais, a maior ocorrência de LER/DORT dos 

montadores de máquinas industriais foi em São José dos Campos (65,1%); coletores de 

resíduos e limpeza pública, trabalhadores de fundição na região metropolitana de São Paulo 

(53,3% e 63,6% respectivamente) e alimentadores de linha de produção em Campinas 

(44,8%) (Tabela 3 e 18). 

 

 

Tabela 3. Resultado descritivo dos casos masculinos de LER/DORT por triênio do período 

de 2008 a 2016, por região administrativa e metropolitana de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP N (%) N (%) N (%) N (%) 

Araçatuba 33 (31,1) 27 (25,5) 46 (43,4) 106 (100,0) 

Barretos 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 

Bauru 29 (29,6) 45 (45,9) 24 (24,5) 98 (100,0) 

Campinas 421 (18,3) 1.055 (45,7) 831 (36,0) 2.307 (100,0) 

Central 0 (0,0) 1 (100) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Franca 2 (40,0) 3 (60,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 

Itapeva 6 (11,5) 18 (34,6) 28 (53,9) 52 (100,0) 

Marilia 76 (25,3) 119 (39,7) 105 (35,0) 300 (100,0) 

Presidente Prudente 32 (24,4) 26 (19,9) 73 (55,7) 131 (100,0) 

Ribeirão Preto 4 (20,0) 16 (80,0) 0 (0,0) 20 (100,0) 

Registro 57 (28,2) 108 (53,5) 37 (18,3) 202 (100,0) 

Santos 17 (17,5) 5 (5,2) 75 (77,3) 97 (100,0) 

São José dos Campos 884 (17,6) 1.998 (39,7) 2.155 (42,7) 5.037 (100,0) 

São José do Rio Preto 27 (32,1) 49 (58,3) 8 (9,5) 84 (100,0) 

Sorocaba 90 (18,2) 137 (27,7) 267 (54,1) 494 (100,0) 

Metrópole de SP 1.028 (19,6) 1.742 (33,2) 2.483 (47,2) 5.253 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

Os homens representaram 58,4% dos casos notificados de LER/DORT e as 

mulheres compreenderam 41,6%. Houve semelhança entre a média de idade dos casos, 

sendo 39,8 anos para o sexo masculino e 40,8 anos para o feminino (tabela 4).  

 A média de idade dos trabalhadores notificados foi de 40,2 anos, o mais jovem com 

15 anos de idade e o mais idoso, 90 anos. As faixas etárias com maior frequência de casos 

foi dos 40 aos 49 anos de idade (35,4%) e dos 30 aos 39 anos (33,9%).  

Quanto ao nível de escolaridade, a média de idade para sem instrução a EFI, EFC a 

EMI, EMC a ESI, ESC foram 48,8; 44,7; 38,1; 37,7 anos, respectivamente. A média foi 

semelhante entre o primeiro, segundo e terceiro triênio (39,4; 40; 40,8 anos) (tabela 4). 
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Ainda sobre o nível de escolaridade, as categorias com mais casos foram do EMC 

ao EFI (56,9%). O nível do EMC ao ESC entre os casos masculinos foi maior que as 

mulheres (67,4%, 49%) (tabela 2). As medianas em anos do tempo de ocupação foram: SI a 

EFI (7 anos); EFC a EMI (6 anos); EMC a ESI (7 anos); ESC (10 anos) e amplitude 

interquartil SI a EFI (0 a 47 anos); EFC a EMI (0 a 56 anos); EMC a ESI (0 a 43 anos); e 

ESC (0 a 38 anos) (Tabela 4). 

Para os subgrupos ocupacionais, as médias de idade em anos foram, 

respectivamente: costura em geral (43,5), empregado doméstico (45), construção civil 

(45,7), fundição (39,6), motoristas em geral (42), serviços de nutrição (43,7), agentes 

administrativos (37,8), coleta de resíduos e limpeza pública (44,3), alimentadores de linha 

de produção (36,2), operadores de máquinas industriais (38,2), montadores industriais (38,8) 

e outros (40,8) (Tabela 4 e 16). 

Na tabela 4, a variável com menor completitude (dados faltantes) foi nível de 

escolaridade que chegou a 25,5% dos casos notificados (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 2008 

a 2016, por sexo, idade, raça/cor da pele e nível de escolaridade. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Sexo N (%) N (%) N (%) N (%) 

Masculino 2.707 (19,1) 5.372 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Feminino 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Dados faltantes 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Faixa etária     

≤ 29 anos 807 (24,6) 1.260 (38,4) 1.215 (37,0) 3.282 (100,0) 

30 – 39 anos 1.638 (19,9) 3.135 (38,0) 3.472 (42,2) 8.245 (100,0) 

40 – 49 anos 1.697 (19,7) 3.375 (39,3) 3.522 (40,9) 8.594 (100,0) 

50 – 59 anos 687 (18,9) 1.317 (36,3) 1.638 (44,9) 3.642 (100,0) 

≥ 60 anos 58 (12,8) 137 (30,2) 259 (57,0) 454 (100,0) 

Dados faltantes 21 (24,4) 25 (29,1) 40 (46,5) 86 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

*Escolaridade     

Sem instrução a EFI 1.018 (28,6) 1.466 (41,2) 1.075 (30,2) 3.559 (100,0) 

EFC a EMI 720 (21,5) 1.466 (42,9) 1.188 (35,6) 3.340 (100,0) 

EMC a ESI 1.807 (17,5) 4.143 (40,2) 4.350 (42,3) 10.300 (100,0) 

ESC 138 (15,4) 293 (32,6) 468 (52,0) 899 (100,0) 

Dados faltantes 1.224 (19,8) 1.915 (30,8) 3.066 (49,4) 6.205 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) 

a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino 

superior completo (ESC) 
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Entre as variáveis sociodemográficas considerando o sexo feminino para 

LER/DORT, a faixa de idade mais registrada para o desfecho foi dos 30 aos 49 anos (69%), 

o nível de escolaridade com mais registros foi do EMC ao ESI (42,4%). Para a variável 

escolaridade entre os casos femininos, a maior média de idade foi para as trabalhadoras SI 

ao EFI (50 anos) e a menor média, para EMC a ESI (38,2 anos) (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Resultado descritivo dos casos para o sexo feminino de LER/DORT por triênio 

do período de 2008 a 2016, por sexo, idade, raça/cor da pele e nível de escolaridade. São 

Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Faixa etária N (%) N (%) N (%) N (%) 

≤ 29 anos 381 (25,9) 597 (40,5) 496 (33,7) 1.474 (100,0) 

30 – 39 anos 653 (21,8) 1.206 (40,2) 1.138 (38,0) 2.997 (100,0) 

40 – 49 anos 761 (21,7) 1.346 (38,4) 1.403 (40,0) 3.510 (100,0) 

50 – 59 anos 367 (19,3) 677 (35,7) 855 (45,0) 1.899 (100,0) 

≥ 60 anos 24 (12,3) 59 (30,3) 112 (57,4) 195 (100,0) 

Dados faltantes 14 (40,0) 11 (31,4) 10 (28,6) 35 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Escolaridade     

Sem instrução a EFI 564 (29,5) 766 (40,1) 580 (30,4) 1.910 (100,0) 

EFC a EMI 324 (20,9) 649 (41,8) 578 (37,3) 1.551 (100,0) 

EMC a ESI 625 (18,2) 1.355 (39,5) 1.451 (42,3) 3.431 (100,0) 

ESC 59 (17,7) 109 (32,7) 165 (49,6) 333 (100,0) 

Dados faltantes 628 (21,8) 1.017 (35,3) 1.240 (42,9) 2.885 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) 

a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino 

superior completo (ESC) 

 

 

A faixa de idade com maior registro de LER/DORT para o sexo masculino foi dos 

30 aos 49 anos (70,2%). O nível de escolaridade mais comum entre os homens com o 

desfecho foi do EMC ao ESI (63,2%). Ainda sobre escolaridade, a maior média de idade foi 

entre os casos SI a EFI (44,9 anos) e a menor média para os casos com ESC (37,5 anos) 

(Tabela 6).  
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Tabela 6. Resultado descritivo dos casos masculinos de LER/DORT por triênio do período 

de 2008 a 2016, por sexo, idade, raça/cor da pele e nível de escolaridade. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Faixa etária N (%) N (%) N (%) N (%) 

≤ 29 anos 425 (23,5) 663 (36,7) 719 (39,8) 1.807 (100,0) 

30 – 39 anos 985 (18,8) 1.929 (36,8) 2.334 (44,4) 5.248 (100,0) 

40 – 49 anos 936 (18,4) 2.028 (39,9) 2.119 (41,7) 5.083 (100,0) 

50 – 59 anos 320 (18,4) 640 (36,7) 783 (44,9) 1.743 (100,0) 

≥ 60 anos 34 (13,1) 78 (30,1) 147 (56,8) 259 (100,0) 

Dados faltantes 7 (13,7) 14 (27,5) 30 (58,8) 51 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Escolaridade     

Sem instrução a EFI 454 (27,5) 700 (42,4) 495 (30,1) 1.649 (100,0) 

EFC a EMI 396 (22,1) 783 (43,8) 610 (34,1) 1.789 (100,0) 

EMC a ESI 1.182 (17,2) 2.788 (40,6) 2.899 (42,2) 6.869 (100,0) 

ESC 79 (13,9) 184 (32,6) 302 (53,5) 565 (100,0) 

Dados faltantes 596 (17,9) 897 (27,0) 1.826 (55,1) 3.319 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) 

a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino 

superior completo (ESC) 

 

 

Das diferenças entre exposições e não exposições ocupacionais, houve destaque 

para os casos que não faziam pausas durante a jornada de trabalho (62,6%), para ambiente 

estressante (60,2%) e movimentos repetitivos (96,5%). A pausa durante a jornada de trabalho 

ocorreu em maior proporção no sexo feminino (44%) do que o masculino (30,4%). Os casos 

de LER/DORT expostos a prêmios de produtividade realizavam menos pausas de trabalho 

(19,3%), que os não expostos (41,2%). Dos casos que não faziam pausas durante a jornada 

de trabalho, 63,9% destes referiram ambiente estressante, em maior proporção aos que 

faziam pausas (46,9%) (Tabela 7).  

Os trabalhadores com jornada maior que seis horas por dia relataram com maior 

frequência o ambiente estressante (63,5%), se comparados com aqueles com carga horária 

inferior (35,2%). Houve maior proporção de casos de LER/DORT em ambiente estressante 

para o nível de escolaridade ESC (75,9%), atrelados à exposição a prêmios por produtividade 

(35,5%) (Tabela 7). 

Algumas variáveis importantes de exposição ocupacional tiveram uma expressiva 

perda de qualidade de preenchimento (pausas de trabalho, ambiente estressante e prêmios), 

em que “dados faltantes” e “ignorados” perfizeram mais de 50% dos casos notificados 

(Tabela 7). 



49 
 

 

 

Tabela 7. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 2008 

a 2016, por exposição ocupacional. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Pausas de trabalho N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 826 (18,8) 1.810 (41,2) 1.757 (40,0) 4.393 (100,0) 

Não 2.102 (28,6) 2.485 (33,8) 2.769 (37,6) 7.356 (100,0) 

Ignorado 1.958 (16,3) 4.747 (39,5) 5.319 (44,2) 12.024 (100,0) 

Dados faltantes 22 (4,1) 207 (39,1) 301 (56,8) 530 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Ambiente estressante     

Sim 1.844 (26,3) 2.457 (35,0) 2.718 (38,7) 7.019 (100,0) 

Não  1.119 (24,1) 1.843 (39,8) 1.672 (36,1) 4.634 (100,0) 

Ignorado 1.923 (15,9) 4.742 (39,1) 5.455 (45,0) 12.120 (100,0) 

Dados faltantes 22 (4,1) 207 (39,1) 301 (56,8) 530 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Prêmios     

Sim 690 (29,9) 513 (22,2) 1.105 (47,9) 2.308 (100,0) 

Não 2.117 (23,3) 3.681 (40,4) 3.302 (36,3) 9.100 (100,0) 

Ignorado 2.079 (16,8) 4.848 (39,3) 5.438 (43,9) 12.365 (100,0) 

Dados faltantes 22 (4,1) 207 (39,1) 301 (56,8) 530 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Repetição de movimentos     

Sim 4.181 (21,5) 7.868 (40,3) 7.412 (38,2) 19.461 (100,0) 

Não 179 (25,5) 233 (33,3) 289 (41,2) 701 (100,0) 

Ignorado 526 (14,6) 941 (26,1) 2.144 (59,3) 3.611 (100,0) 

Dados faltantes 22 (4,1) 207 (39,1) 301 (56,8) 530 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Mais de 6 horas de trabalho/dia     

Sim 3.876 (23,9) 6.150 (38,0) 6.182 (38,1) 16.208 (100,0) 

Não 232 (14,7) 750 (47,4) 601 (37,9) 1.583 (100,0) 

Dados faltantes 800 (12,3) 2.349 (36,1) 3.363 (51,6) 6.512 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

Para as variáveis de exposição ocupacional, a que mais ocorreu entre as mulheres 

foi a repetição de movimentos (81,9%), seguida pela não realização de pausas de trabalho 

(33,4%). As trabalhadoras que não realizavam pausas tinham maior ocorrência de ambiente 

estressante (58,2%) em relação às que faziam pausas (46,3%). Quando a exposição foi 

prêmios, a frequência de ambiente estressante foi ainda maior entre as expostas (82,2%) do 

que as não expostas (49%) (Tabela 8).  

Quando estiveram expostas a prêmios por produtividade ocorreu maior 

repetitividade de movimentos (10,2%) em relação às não expostas (6,7%). A exposição à 

carga horária de trabalho superior a seis horas/dia resultou em maior frequência de ambiente 

estressante (57,9%) em relação à não exposição (39,7%) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Resultado descritivo dos casos para o sexo feminino de LER/DORT por triênio 

do período de 2008 a 2016 e por exposição ocupacional. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Pausas de trabalho N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 512 (19,3) 1.128 (42,5) 1.012 (38,2) 2.652 (100,0) 

Não 973 (28,8) 1.263 (37,4) 1.140 (33,8) 3.376 (100,0) 

Ignorado 701 (18,9) 1.358 (36,6) 1.656 (44,6) 3.715 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Ambiente estressante     

Sim 859 (26,8) 1.301 (40,6) 1.047 (32,7) 3.207 (100,0) 

Não  615 (23,5) 1.031 (39,4) 973 (37,2) 2.619 (100,0) 

Ignorado 712 (18,2) 1.417 (36,2) 1.788 (45,7) 3.917 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Prêmios     

Sim 189 (32,3) 181 (30,9) 215 (36,8) 585 (100,0) 

Não 1.245 (23,6) 2.150 (40,8) 1.872 (35,5) 5.267 (100,0) 

Ignorado 752 (19,3) 1.418 (36,4) 1.721 (44,2) 3.891 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Repetição de movimentos     

Sim 1.908 (23,1) 3.446 (41,6) 2.922 (35,3) 8.276 (100,0) 

Não 77 (24,5) 108 (34,4) 129 (41,1) 314 (100,0) 

Ignorado 201 (17,4) 195 (16,9) 757 (65,7) 1.153 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Mais de 6 horas de trabalho/dia     

Sim 1.623 (26,1) 2.340 (37,7) 2.245 (36,2) 6.208 (100,0) 

Não 168 (15,0) 563 (50,1) 392 (34,9) 1.123 (100,0) 

Ignorado 395 (16,4) 846 (35,1) 1.171 (48,6) 2.412 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

Para as variáveis de exposição ocupacional, os homens faziam pausa de trabalho 

em apenas 12,3% dos casos. Entretanto, esta variável teve entre “dados faltantes” e 

“ignorados” 59,7%, assim como nas variáveis ambiente estressante e prêmios por 

produtividade. A repetição de movimentos foi a exposição que mais se destacou, ocorrendo 

em 78,8% dos casos masculinos (Tabela 9).  

Entre os casos masculinos de LER/DORT, aqueles que não realizavam pausas de 

trabalho tiveram maior ocorrência de ambiente estressante (68,2%) em relação aos que 

faziam pausas (47,8%). Quando a exposição foi prêmios, a frequência de ambiente 

estressante foi ainda maior (95,4%) se comparados aos trabalhadores não expostos (46,6%). 

Para os expostos a prêmios por produtividade, ocorreu mais repetitividade de movimentos 

(32%) em relação aos não expostos (9,4%). A carga horária de trabalho superior a seis horas 
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de trabalho por dia teve a maior frequência de ambiente estressante (68,4%) em relação à 

não exposição (24,1%) (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por exposição ocupacional. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Pausas de trabalho N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 314 (18,0) 682 (39,2) 745 (42,8) 1.741 (100,0) 

Não 1.129 (28,4) 1.221 (30,7) 1.629 (40,9) 3.979 (100,0) 

Ignorado 1.256 (15,1) 3.389 (40,8) 3.663 (44,1) 8.308 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Ambiente estressante     

Sim 985 (25,9) 1.155 (30,3) 1.671 (43,8) 3.811 (100,0) 

Não  504 (25,0) 812 (40,3) 699 (34,7) 2.015 (100,0) 

Ignorado 1.210 (14,8) 3.325 (40,5) 3.667 (44,7) 8.202 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Prêmios     

Sim 500 (29,0) 332 (19,3) 890 (51,7) 1.722 (100,0) 

Não 872 (22,8) 1.530 (39,9) 1.430 (37,3) 3.832 (100,0) 

Ignorado 1.327 (15,7) 3.430 (40,5) 3.717 (43,8) 8.474 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Repetição de movimentos     

Sim 2.272 (20,3) 4.421 (39,5) 4.490 (40,2) 11.183 (100,0) 

Não 102 (26,4) 125 (32,3) 160 (41,3) 387 (100,0) 

Ignorado 325 (13,2) 746 (30,4) 1.387 (56,4) 2.458 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Mais de 6 horas de trabalho/dia     

Sim 2.253 (22,5) 3809 (38,1) 3.937 (39,4) 9.999 (100,0) 

Não 64 (13,9) 187 (40,7) 209 (45,4) 460 (100,0) 

Ignorado 382 (10,7) 1.296 (36,3) 1.891 (53,0) 3.569 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

Para a variável vínculo empregatício, a categoria predominante foi CLT com 84,2% 

dos casos. A maioria dos casos de LER/DORT não era terceiriza (78,2%). Em relação à zona 

de trabalho, a maior ocorrência foi a urbana (95,5%). A maior proporção do ensino superior 

completo eram casos dos servidores públicos (22,1%), enquanto casos sem instrução do 

nível fundamental incompleto eram desempregados (50%) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por vínculo empregatício, empresa terceirizada e zona do trabalho. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Vínculo empregatício N (%) N (%) N (%) N (%) 

CLT 4.176 (20,4) 8.093 (39,5) 8.202 (40,1) 20.471 (100,0) 

Desempregado 312 (22,0) 530 (37,3) 577 (40,7) 1.419 (100,0) 

Autônomo 91 (15,4) 200 (33,8) 300 (50,8) 591 (100,0) 

Servidor público (estatutário e CLT) 140 (24,9) 165 (29,4) 257 (45,7) 562 (100,0) 

Não registrado 57 (27,3) 81 (38,7) 71 (34,0) 209 (100,0) 

*Outros 50 (22,2) 85 (37,8) 90 (40,0) 225 (100,0) 

Dados faltantes 82 (9,9) 95 (11,5) 649 (78,6) 826 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Empresa terceirizada      

Sim  350 (26,5) 546 (41,2) 427 (32,3) 1.323 (100,0) 

Não 3.930 (20,7) 7.364 (38,7) 7.715 (40,6) 19.009 (100,0) 

Não se aplica 52 (16,0) 99 (30,5) 174 (53,5) 325 (100,0) 

Ignorado 320 (14,2) 753 (33,3) 1.187 (52,5) 2.260 (100,0) 

Dados faltantes 256 (18,5) 487 (35,1) 643 (46,4) 1.386 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Zona de trabalho     

Urbana  4.640 (20,0) 8.806 (37,9) 9.770 (42,1) 23.216 (100,0) 

Periurbana 10 (21,3) 27 (57,4) 10 (21,3) 47 (100,0) 

Rural  109 (31,9) 115 (33,6) 118 (34,5) 342 (100,0) 

Ignorado 20 (32,3) 32 (51,6) 10 (16,1) 62 (100,0) 

Dados faltantes 129 (20,3) 269 (42,3) 238 (37,4) 636 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 
*Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

Para a variável vínculo empregatício, entre as mulheres, a categoria de 

predominância foi CLT (79,1%). A maior média de idade foi encontrada na categoria 

“outros” (49 anos), enquanto a menor entre os casos CLT (39,9 anos). A maior proporção 

feminina com vínculo CLT foi encontrada em montadoras industriais (90,5%) (Tabela 11).  

Quanto à variável “trabalhador terceirizado”, a maior proporção foi encontrada 

entre casos do vínculo CLT (88,3%). A média de idade das trabalhadoras das zonas urbana, 

periurbana e rural foram semelhantes (40,8; 39,5; 39,9 anos respectivamente) (Tabela 11). 
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Tabela 11. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por vínculo empregatício, empresa terceirizada e zona do 

trabalho. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 – 2016 Total 

Vinculo N (%) N (%) N (%) N (%) 

CLT 1.806 (22,6) 3.194 (40,0) 2.993 (37,5) 7.993 (100,0) 

Não registrado 40 (27,2) 56 (38,1) 51 (34,7) 147 (100,0) 

Autônomo 50 (13,7) 113 (30,9) 203 (55,5) 366 (100,0) 

Servidor público (estatuto e CLT) 102 (24,1) 127 (30,0) 194 (45,9) 423 (100,0) 

Desempregado 139 (19,8) 298 (42,5) 265 (37,8) 702 (100,0) 

*Outros 24 (19,8) 51 (42,2) 46 (38,0) 121 (100,0) 

Dados faltantes 39 (10,9) 57 (15,9) 262 (73,2) 358 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Empresa terceirizada      

Sim  234 (26,3) 369 (41,5) 287 (32,3) 890 (100,0) 

Não 1.600 (22,4) 2.727 (38,2) 2.819 (39,5) 7.146 (100,0) 

Não se aplica 35 (17,1) 58 (28,3) 112 (54,6) 205 (100,0) 

Ignorado 193 (16,8) 434 (37,7) 524 (45,5) 1.151 (100,0) 

Dados faltantes 138 (19,2) 308 (42,9) 272 (37,9) 718 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Zona de trabalho     

Urbana  2.052 (21,6) 3.628 (38,1) 3.832 (40,3) 9.512 (100,0) 

Periurbana 57 (31,7) 60 (33,3) 63 (35,0) 180 (100,0) 

Rural  6 (22,2) 18 (66,7) 3 (11,1) 27 (100,0) 

Ignorado 15 (40,5) 19 (51,4) 3 (8,1) 37 (100,0) 

Dados faltantes 70 (19,8) 171 (48,3) 113 (31,9) 354 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 
*Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

O vínculo empregatício mais comum entre os casos masculinos do desfecho foi 

CLT (89%). A zona de trabalho de maior ocorrência foi a urbana (96,6%). Para a variável 

vínculo empregatício, a maior média de idade foi encontrada para “autônomo” (49,7 anos), 

enquanto a menor entre os CLT (39,3 anos) (Tabela 12).  

A maior proporção de casos masculinos para o vínculo mais notificado (CLT) foi 

encontrada no grupo ocupacional dos montadores industriais (96,4%). Quanto à variável 

“trabalhador terceirizado” a maior proporção foi encontrada entre casos masculinos de 

vínculo CLT (85,7%). A média de idade dos trabalhadores das zonas urbana, periurbana, e 

rural foram semelhantes (39,7 anos, 39,4 anos, 42,9 anos, respectivamente) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por vínculo empregatício, empresa terceirizada e zona do 

trabalho. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Vinculo N (%) N (%) N (%) N (%) 

CLT 2.369 (19,0) 4.898 (39,2) 5.209 (41,8) 12.476 (100,0) 

Não registrado 17 (27,4) 25 (40,3) 20 (32,3) 62 (100,0) 

Autônomo 41 (18,2) 87 (38,7) 97 (43,1) 225 (100,0) 

Servidor público (estatuto e CLT) 38 (27,3) 38 (27,3) 63 (45,4) 139 (100,0) 

Desempregado 173 (24,1) 232 (32,4) 312 (43,5) 717 (100,0) 

*Outros 26 (25,0) 34 (32,7) 44 (42,3) 104 (100,0) 

Dados faltantes 43 (9,2) 38 (8,1) 387 (82,7) 468 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Empresa terceirizada      

Sim  116 (26,8) 177 (40,9) 140 (32,3) 433 (100,0) 

Não 2.330 (19,6) 4.637 (39,1) 4.896 (41,3) 11.863 (100,0) 

Não se aplica 17 (14,2) 41 (34,2) 62 (51,6) 120 (100,0) 

Ignorado 126 (11,4) 319 (28,8) 663 (59,8) 1.108 (100,0) 

Dados faltantes 118 (17,7) 178 (26,7) 371 (55,6) 667 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Zona de trabalho     

Urbana  2.588 (18,9) 5.177 (37,8) 5.938 (43,3) 13.703 (100,0) 

Periurbana 52 (32,0) 55 (34,0) 55 (34,0) 162 (100,0) 

Rural  4 (20,0) 9 (45,0) 7 (35,0) 20 (100,0) 

Ignorado 5 (20,0) 13 (52,0) 7 (28,0) 25 (100,0) 

Dados faltantes 58 (20,6) 98 (34,9) 125 (44,5) 281 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 
*
Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

Os sinais e sintomas entre os casos, o de maior ocorrência foram a dor (79,2%) 

seguida pela limitação de movimentos (63,9%). Os sinais flogísticos foram mais acentuados 

no sexo masculino (45,6%) do que no feminino (42,5%) e nos trabalhadores dos 30 aos 39 

anos de idade (47,2%) (Tabela 13).  

A alteração de sensibilidade fez-se mais presente nos homens (56,5%) que em 

mulheres (49,6%), e na faixa etária dos 30 aos 39 anos (56,5%). A redução de força muscular 

foi mais frequente no sexo masculino (80,1%) que no feminino (70,5%), também dos 30 aos 

39 anos de idade (77,5%). Logo a limitação de movimentos ocorreu mais no sexo feminino 

(19%) que no masculino (13,1%), na idade dos 50 aos 59 anos (17,6%) e igual ou acima de 

60 anos (18%) (Tabela 13). 
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Tabela 13. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por sinais e sintomas. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Dor N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 4.216 (21,9) 7.262 (37,7) 7.769 (40,4) 19.247 (100,0) 

Não 84 (32,1) 88 (33,6) 90 (34,3) 262 (100,0) 

Ignorado 387 (28,6) 528 (39,0) 439 (32,4) 1.354 (100,0) 

Dados faltantes 221 (6,4) 1.371 (39,8) 1.848 (53,8) 3.440 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Redução da força muscular     

Sim 2.949 (22,8) 5.265 (40,7) 4.708 (36,5) 12.922 (100,0) 

Não 914 (22,4) 1.551 (37,9) 1.621 (39,7) 4.086 (100,0) 

Ignorado 814 (25,5) 975 (30,6) 1.399 (43,9) 3.188 (100,0) 

Dados faltantes 231 (5,6) 1.458 (35,5) 2.418 (58,9) 4.107 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Limitação de movimentos     

Sim 3.450 (22,2) 5.833 (37,6) 6.242 (40,2) 15.525 (100,0) 

Não 663 (23,2) 1.160 (40,5) 1.039 (36,3) 2.862 (100,0) 

Ignorado 580 (25,9) 834 (37,1) 831 (37,0) 2.245 (100,0) 

Dados faltantes 215 (5,9) 1.422 (38,7) 2.034 (55,4) 3.671 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Sinais Flogísticos     

Sim 1.139 (19,9) 1.984 (34,7) 2.588 (45,4) 5.711 (100,0) 

Não 1.867 (25,8) 2.856 (39,4) 2.526 (34,8) 7.249 (100,0) 

Ignorado 1.622 (23,4) 2.836 (40,9) 2.471 (35,7) 6.929 (100,0) 

Dados faltantes 280 (6,3) 1.573 (35,7) 2.561 (58,0) 4.414 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Alteração de sensibilidade     

Sim 1.601 (21,4) 2.650 (35,5) 3.221 (43,1) 7.472 (100,0) 

Não 1.567 (23,8) 2.416 (36,7) 2.600 (39,5) 6.583 (100,0) 

Ignorado 1.498 (24,7) 2.665 (43,9) 1.902 (31,4) 6.065 (100,0) 

Dados faltantes 242 (5,8) 1.518 (36,3) 2.423 (57,9) 4.183 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Diminuição do movimento     

Sim 3.083 (22,0) 5.613 (40,0) 5.327 (38,0) 14.023 (100,0) 

Não 917 (24,7) 1.396 (37,7) 1.392 (37,6) 3.705 (100,0) 

Ignorado 671 (27,8) 777 (32,2) 962 (40,0) 2.410 (100,0) 

Dados faltantes 237 (5,7) 1.463 (35,1) 2.465 (59,2) 4.165 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Incapacidade para tarefas     

Sim 4.132 (21,6) 6.940 (36,3) 8.066 (42,1) 19.138 (100,0) 

Não  240 (11,5) 965 (46,1) 889 (42,4) 2.094 (100,0) 

Ignorado 514 (20,2) 1.137 (44,7) 890 (35,1) 2.541 (100,0) 

Dados faltantes 22 (4,1) 207 (39,1) 301 (56,8)  530  (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

Em relação aos sinais e sintomas, o que mais ocorreu entre os casos femininos foi 

a dor (78,6%) e a limitação de movimentos (61,3%). A dor foi registrada com maior 

frequência nas trabalhadoras expostas à repetitividade (98,8%). A limitação de movimentos 

ocorreu em 81,3% dos casos femininos (Tabela 14). 
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Tabela 14. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por sinais e sintomas. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Dor N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 1.854 (23,3) 3.063 (38,5) 3.035 (38,2) 7.952 (100,0) 

Não 40 (36,0) 38 (34,2) 33 (29,7) 111 (100,0) 

Ignorado 158 (43,2) 82 (22,4) 126 (34,4) 366 (100,0) 

Dados faltantes 148 (8,8) 713 (42,4) 820 (48,8) 1.681 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Redução da força muscular     

Sim 1.250 (24,3) 2.159 (41,9) 1.745 (33,9) 5.154 (100,0) 

Não 509 (23,7) 832 (38,7) 810 (37,7) 2.151 (100,0) 

Ignorado 289 (31,8) 177 (19,5) 443 (48,7) 909 (100,0) 

Dados faltantes 152 (8,0) 728 (38,4) 1.016 (53,6) 1.896 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Limitação de movimentos     

Sim 1.469 (23,7) 2.405 (38,8) 2.321 (37,5) 6.195 (100,0) 

Não 379 (26,0) 584 (40,1) 493 (33,9) 1.456 (100,0) 

Ignorado 210 (30,1) 175 (25,1) 312 (44,8) 697 (100,0) 

Dados faltantes 142 (8,1) 732 (41,5) 888 (50,4) 1.762 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Sinais Flogísticos     

Sim 616 (22,2) 1.175 (42,4) 979 (35,3) 2.770 (100,0) 

Não 982 (26,3) 1.446 (38,7) 1.312 (35,1) 3.740 (100,0) 

Ignorado 425 (27,0) 497 (31,5) 654 (41,5) 1.576 (100,0) 

Dados faltantes 177 (8,8) 778 (38,4) 1.069 (52,8) 2.024 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Alteração de sensibilidade N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 837 (24,9) 1.428 (42,5) 1.098 (32,7) 3.363 (100,0) 

Não 810 (23,7) 1.274 (37,2) 1.338 (39,1) 3.422 (100,0) 

Ignorado 398 (28,3) 450 (32,0) 559 (39,7) 1.407 (100,0) 

Dados faltantes 155 (8,1) 744 (38,8) 1.019 (53,1) 1.918 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Diminuição do movimento      

Sim 1.273 (23,9) 2.192 (41,2) 1.853 (34,8) 5.318 (100,0) 

Não 520 (24,9) 797 (38,2) 770 (36,9) 2.087 (100,0) 

Ignorado 251 (32,0) 174 (22,2) 359 (45,8) 784 (100,0) 

Dados faltantes 156 (8,1) 733 (38,2) 1.032 (53,7) 1.921 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Incapacidade para tarefas     

Sim 1.869 (23,5) 3.018 (38,0) 3.064 (38,5) 7.951 (100,0) 

Não  132 (13,2) 463 (46,1) 409 (40,7) 1.004 (100,0) 

Ignorado 185 (23,5) 268 (34,0) 335 (42,5) 788 (100,0) 

Dados faltantes 14 (3,8) 147 (40,1) 206 (56,1) 367 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

O sintoma mais referido entre os homens foi a dor, que ocorreu em 79,6% dos casos. 

A dor foi registrada com maior frequência nos trabalhadores expostos à repetitividade 

(98,8%). Os casos masculinos de LER/DORT com limitação de movimentos tiveram a maior 

proporção de dor (99,0%) (Tabela 15). 
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Tabela 15. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por sinais e sintomas. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Dor N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 2.361 (20,9) 4.198 (37,2) 4.734 (41,9) 11.293 (100,0) 

Não 44 (29,1) 50 (33,1) 57 (37,8) 151 (100,0) 

Ignorado 229 (23,2) 446 (45,1) 313 (31,7) 988 (100,0) 

Dados faltantes 73 (4,2) 658 (37,4) 1.028 (58,4) 1.759 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Redução da força muscular     

Sim 1.699 (21,9) 3.105 (40,0) 2.963 (38,1) 7.767 (100,0) 

Não 405 (20,9) 719 (37,2) 811 (41,9) 1.935 (100,0) 

Ignorado 524 (23,0) 798 (35,0) 956 (42,0) 2.278 (100,0) 

Dados faltantes 79 (3,6) 730 (33,0) 1.402 (63,4) 2.211 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Limitação de movimentos     

Sim 1.980 (21,2) 3.427 (36,7) 3.921 (42,1) 9.328 (100,0) 

Não 284 (20,2) 576 (41,0) 546 (38,8) 1.406 (100,0) 

Ignorado 370 (23,9) 659 (42,6) 519 (33,5) 1.548 (100,0) 

Dados faltantes 73 (3,8) 690 (36,1) 1.146 (60,1) 1.909 (100,0) 

Total 2707 (19,1) 5352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Sinais Flogísticos     

Sim 523 (17,8) 809 (27,5) 1.609 (54,7) 2.941 (100,0) 

Não 885 (25,2) 1.409 (40,2) 1.214 (34,6) 3.508 (100,0) 

Ignorado 1.196 (22,4) 2.339 (43,6) 1.817 (34,0) 5.352 (100,0) 

Dados faltantes 103 (4,3) 795 (33,3) 1.492 (62,4) 2.390 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Alteração de sensibilidade     

Sim 764 (18,6) 1.221 (29,7) 2.123 (51,7) 4.108 (100,0) 

Não 757 (24,0) 1.142 (36,1) 1.262 (39,9) 3.161 (100,0) 

Ignorado 1.099 (23,6) 2.215 (47,6) 1.343 (28,8) 4.657 (100,0) 

Dados faltantes 87 (3,8) 774 (34,2) 1.404 (62,0) 2.265 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Diminuição do movimento     

Sim 1.809 (20,8) 3.420 (39,3) 3.474 (39,9) 8.703 (100,0) 

Não 397 (24,5) 599 (37,0) 622 (38,5) 1.618 (100,0) 

Ignorado 420 (25,8) 603 (37,1) 603 (37,1) 1.626 (100,0) 

Dados faltantes 81 (3,6) 730 (32,5) 1.433 (63,9) 2.244 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Incapacidade para tarefas     

Sim 2.263 (20,2) 3.921 (35,1) 5.002 (44,7) 11.186 (100,0) 

Não  108 (9,9) 502 (46,1) 480 (44,0) 1.090 (100,0) 

Ignorado 328 (18,7) 869 (49,6) 555 (31,7) 1.752 (100,0) 

Dados faltantes 8 (4,9) 60 (36,8) 95 (58,3) 163 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

Os grandes grupos ocupacionais de maior ocorrência de casos de LER/DORT foram 

o GG7 (42%) e o GG5 (17,9%). Quanto aos subgrupos, foram os montadores industriais 

(10,1%) e operadores de máquinas industriais (8,5%). Quanto ao tempo de ocupação de 

maior destaque entre os casos, foi até 5 anos (27,9%) (Tabela 16). 



58 
 

Para os subgrupos ocupacionais, a média de idade de notificação para o GG0, GG1, 

GG2, GG3, GG4, GG5, GG6, GG7, GG8, GG9 foram, respectivamente 36,6; 44,3; 42,2; 

41,1; 38; 43,6; 42,9; 39,6; 38,7; 39,1 anos. O grupo ocupacional 0 teve apenas 5 casos de 

trabalhadores notificados com LER/DORT (<0,1%) (Tabela 16). 

Para os trabalhadores com tempo de ocupação até 5 anos, a média de idade era de 

37,5 anos; de 5 a 9 anos de ocupação foi de 39,1 anos; de 10 a 20 anos de ocupação foi de 

42,2 anos; de 21 a 30 anos de ocupação foi de 48 anos, e igual ou mais que 31 anos de 

trabalho a média de idade dos trabalhadores com LER/DORT foi de 56,7 anos. A partir de 

10 anos de ocupação, houve maior ocorrência dos casos do sexo masculino (33,8%) que no 

feminino (21,7%) (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16. Resultado descritivo total dos casos totais de LER/DORT por triênio do período 

de 2008 a 2016, por grande grupo ocupacional, subgrupos ocupacionais e faixas de tempo 

na ocupação. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Grande grupo ocupacional N (%) N (%) N (%) N (%) 

Forças armadas (GG0) 3 (60,0) 1 (20,0) 1 (20,0) 5 (100,0) 

Dirigentes do poder público (GG1) 19 (13,1) 22 (15,2) 104 (71,7) 145 (100,0) 

Ciências e das artes (GG2) 67 (12,2) 112 (20,5) 368 (67,3) 547 (100,0) 

Técnico de nível médio (GG3) 154 (14,3) 376 (34,9) 546 (50,8) 1.076 (100,0) 

Serviços administrativos (GG4) 462 (25,2) 610 (33,2) 764 (41,6) 1.836 (100,0) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 948 (21,8) 1.699 (39,0) 1.709 (39,2) 4.356 (100,0) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 116 (32,0) 141 (38,8) 106 (29,2) 363 (100,0) 

Indústria extrativista (GG7) 2.045 (20,0) 4.251 (41,7) 3.908 (38,3) 10.204 (100,0) 

Indústria de transformação (GG8) 495 (17,5) 947 (33,6) 3.908 (48,9) 2.823 (100,0) 

Reparação e manutenção (GG9) 199 (25,2) 244 (30,8) 348 (44,0) 791 (100,0) 

Dados faltantes 400 (18,5) 846 (39,2) 911 (42,2) 2.157 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Sugrupos ocupacionais     

Costura em geral 134 (31,2) 184 (42,8) 112 (26,0) 430 (100,0) 

Empregado doméstico 87 (17,1) 277 (54,5) 144 (28,4) 508 (100,0) 

Construção civil 148 (24,7) 240 (40,1) 211 (35,2) 599 (100,0) 

Fundição 144 (21,8) 349 (52,9) 167 (25,3) 660 (100,0) 

Motoristas em geral 103 (14,8) 252 (36,3) 340 (48,9) 695 (100,0) 

Serviços de nutrição 241 (25,5) 365 (38,5) 341 (36,0) 947 (100,0) 

Agentes administrativos 244 (21,5) 418 (36,8) 475 (41,7) 1.137 (100,0) 

Coleta de resíduos e limpeza pública 350 (21,8) 574 (35,8) 679 (42,4) 1.603 (100,0) 

Alimentadores de linha de produção 314 (15,6) 844 (41,9) 854 (42,5) 2.012 (100,0) 

Operadores de máquinas industriais 309 (14,9) 647 (31,2) 1120 (53,9) 2.076 (100,0) 

Montadores industriais 365 (14,8) 1051 (42,8) 1039 (42,3) 2.455 (100,0) 

Outros  2069 (22,9) 3202 (35,5) 3753 (41,6) 9.024 (100,0) 

Dados faltantes 400 (18,5) 846 (39,2) 911 (42,2) 2.157 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Continua     
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Tabela 16. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT por triênio do período de 2008 a 

2016, por grande grupo ocupacional, subgrupos ocupacionais e faixas de tempo na ocupação. 

São Paulo, 2018. (Conclusão) 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Tempo na ocupação atual N (%) N (%) N (%) N (%) 

< 5 anos 1.605 (23,6) 3.003 (44,2) 2.193 (32,2) 6.801 (100,0) 

5 – 9 anos 949 (23,7) 1.551 (38,8) 1.496 (37,5) 3.996 (100,0) 

10 – 20 anos 1.050 (19,4) 2.105 (39,0) 2.243 (41,6) 5.398 (100,0) 

21 – 30 anos 215 (15,1) 581 (40,9) 625 (44,0) 1.421 (100,0) 

≥ 31 anos 31 (18,0) 69 (40,1) 72 (41,9) 172 (100,0) 

Dados faltantes  1.058 (16,2) 1.940 (29,8) 3.517 (54,0) 6.515 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

O grande grupo ocupacional com maior ocorrência de casos femininos de 

LER/DORT foi o GG5 com 36,4%. Quanto à variável subgrupo ocupacional, predominaram 

os casos de coletoras de resíduos e limpeza pública. Houve mais casos com menos de 5 anos 

de trabalho na função (39,4%) (Tabela 17).  

A variável grupo ocupacional teve como categoria de maior média de idade para a 

categoria “empregada doméstica” (45,3 anos). A menor média foi “alimentadoras de linha 

de produção” (35,7 anos). Na variável “tempo na ocupação atual”, a partir de 21 anos de 

ocupação, houve maior ocorrência de notificação para o grupo ocupacional “costura em 

geral” (12,5%). Para o tempo inferior a 5 anos de ocupação, o destaque foi para o grupo 

ocupacional “alimentadoras de linha de produção” (52,5%) (Tabela 17). 
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Tabela 17. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por grande grupo ocupacional, subgrupos ocupacionais e faixas 

de tempo na ocupação. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Grande grupo ocupacional N (%) N (%) N (%) N (%) 

Forças armadas (GG0) 3 (75,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 4 (100,0) 

Dirigentes do poder público (GG1) 9 (12,9) 12 (17,1) 49 (70,0) 70 (100,0) 

Ciências e das artes (GG2) 51 (14,4) 85 (24,0) 218 (61,6) 354 (100,0) 

Técnico de nível médio (GG3) 87 (16,1) 188 (34,7) 267 (49,3) 542 (100,0) 

Serviços administrativos (GG4) 302 (25,5) 431 (36,4) 451 (38,1) 1.184 (100,0) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 812 (22,1) 1.435 (39,0) 1.431 (38,9) 3.678 (100,0) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 50 (29,8) 62 (36,9) 56 (33,3) 168 (100,0) 

Indústria extrativista (GG7) 596 (22,7) 1.122 (42,7) 909 (34,6) 2.627 (100,0) 

Indústria de transformação (GG8) 112 (17,3) 243 (37,5) 293 (45,2) 648 (100,0) 

Reparação e manutenção (GG9) 176 (23,7) 257 (34,6) 310 (41,7) 743 (100,0) 

Dados faltantes 2 (2,2) 61 (66,3) 29 (31,5) 92 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Subrupos ocupacionais     

Costura em geral 132 (31,3) 179 (42,4) 111 (26,3) 422 (100,0) 

Empregado doméstico 78 (18,3) 227 (53,2) 122 (28,6) 427 (100,0) 

Construção civil 14 (24,1) 25 (43,1) 19 (32,8) 58 (100,0) 

Fundição 26 (27,7) 55 (58,5) 13 (13,8) 94 (100,0) 

Motoristas em geral 0 (0,0) 4 (28,6) 10 (71,4) 14 (100,0) 

Serviços de nutrição 217 (24,9) 338 (38,8) 317 (36,4) 872 (100,0) 

Agentes administrativos 167 (22,9) 284 (39,0) 277 (38,1) 728 (100,0) 

Coleta de resíduos e limpeza pública 307 (21,6) 511 (36,0) 601 (42,4) 1.419 (100,0) 

Alimentadores de linha de produção 171 (15,3) 494 (44,2) 452 (40,5) 1.117 (100,0) 

Operadores de máquinas industriais 45 (12,5) 120 (33,2) 196 (54,3) 361 (100,0) 

Montadores industriais 34 (23,1) 45 (30,6) 68 (46,3) 147 (100,0) 

Outros  861 (23,2) 1324 (35,6) 1530 (41,2) 3715 (100,0) 

Dados faltantes 148 (20,1) 290 (39,4) 298 (40,5) 736 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Tempo na ocupação atual     

< 5 anos 901 (22,6) 1.856 (46,6) 1.223 (30,7) 3.980 (100,0) 

5 – 9 anos 414 (24,8) 649 (38,8) 608 (36,4) 1.671 (100,0) 

10 – 20 anos 418 (24,7) 652 (38,6) 620 (36,7) 1690 (100,0) 

21 – 30 anos 63 (14,6) 167 (38,6) 203 (46,9) 433 (100,0) 

≥ 31 anos 10 (14,3) 36 (51,4) 24 (34,3) 70 (100,0) 

Dados faltantes 394 (17,4) 536 (23,7) 1.336 (59,0) 2.266 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

Os grandes grupos ocupacionais em relação ao sexo masculino, com mais 

ocorrência de notificações de LER/DORT foi o GG7 (53,4%) e o GG8 (15,3%). Quanto aos 

subgrupos ocupacionais foram os montadores industriais (16,3%) e os operadores de 

máquinas industriais (12,1%). Os casos masculinos com 10 a 20 anos na ocupação foram 

26,1% dos casos (Tabela 18).  
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A categoria “construção civil” teve a maior média de idade (46,1 anos) e a menor 

foi a dos “alimentadores de linha de produção” (36,8 anos). Na variável “tempo na ocupação 

atual” a partir de 21 anos de ocupação houve maior ocorrência de notificação para 

“construção civil” (18,1%). Para o tempo inferior a 5 anos de ocupação, a maior proporção 

foi para os “coletores de resíduos e limpeza pública” (54,6%) (Tabela 18). 

 

 

Tabela 18. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por grande grupo ocupacional, subgrupos ocupacionais e faixas 

de tempo na ocupação. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Grande grupo ocupacional N (%) N (%) N (%) N (%) 

Forças armadas (GG0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Dirigentes do poder público (GG1) 10 (13,3) 10 (13,3) 55 (73,4) 75 (100,0) 

Ciências e das artes (GG2) 16 (8,3) 27 (14,0) 150 (77,7) 193 (100,0) 

Técnico de nível médio (GG3) 67 (12,6) 188 (35,2) 279 (52,2) 534 (100,0) 

Serviços administrativos (GG4) 160 (24,5) 179 (27,5) 313 (48,0) 652 (100,0) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 136 (20,1) 264 (38,9) 278 (41,0) 678 (100,0) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 66 (33,9) 79  (40,5) 50 (25,6) 195 (100,0) 

Indústria extrativista (GG7) 1.448 (19,1) 3.128 (41,3) 2.999 (39,6) 7.575 (100,0) 

Indústria de transformação (GG8) 383 (17,6) 704 (32,4) 1.088 (50,0) 2.175 (100,0) 

Reparação e manutenção (GG9) 419 (20,3) 735 (35,6) 909 (44,1) 2.063  (100,0) 

Dados faltantes 2 (4,0) 37 (74,0) 11 (22,0) 50 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Subgrupos ocupacionais     

Costura em geral 2 (25,0) 5 (62,5) 1 (12,5) 8 (100,0) 

Empregado doméstico 9 (11,1) 50 (61,7) 22 (27,2) 81 (100,0) 

Construção civil 134 (24,8) 215 (39,7) 192 (35,5) 541 (100,0) 

Fundição 118 (20,9) 294 (51,9) 154 (27,2) 566 (100,0) 

Motoristas em geral 103 (15,1) 248 (36,4) 330 (48,5) 681 (100,0) 

Serviços de nutrição 24 (32,0) 27 (36,0) 24 (32,0) 75 (100,0) 

Agentes administrativos 77 (18,8) 134 (32,8) 198 (48,4) 409 (100,0) 

Coleta de resíduos e limpeza pública 43 (23,4) 63 (34,2) 78 (42,4) 184 (100,0) 

Alimentadores de linha de produção 142 (15,9) 350 (39,1) 402 (45,0) 894 (100,0) 

Operadores de máquinas industriais 264 (15,4) 527 (30,7) 924 (53,9) 1.715 (100,0) 

Montadores industriais 331 (14,3) 1.006 (43,6) 971 (42,1) 2.308 (100,0) 

Outros  1.208 (22,8) 1.877 (35,4) 2.223 (41,8) 5.308 (100,0) 

Dados faltantes 252 (17,7) 556 (39,1) 613 (43,2) 1.421 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Tempo na ocupação atual     

< 5 anos 703 (24,9) 1.147 (40,7) 970 (34,4) 2.820 (100,0) 

5 – 9 anos 535 (23,0) 902 (38,8) 888 (38,2) 2.325 (100,0) 

10 – 20 anos 632 (17,0) 1.453 (39,2) 1.623 (43,8) 3.708 (100,0) 

21 – 30 anos 152 (15,4) 414 (41,9) 422 (42,7) 988 (100,0) 

≥ 31 anos 21 (20,6) 33 (32,3) 48 (47,1) 102 (100,0) 

Dados faltantes 664 (15,6) 1.403 (33,0) 2.181 (51,4) 4.248 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 
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Quanto às comorbidades, a maior ocorrência entre os casos de LER/DORT foi a 

hipertensão arterial (HAS) (8,3%) e transtorno mental (TM) (2,4%). O sexo feminino teve 

maior proporção em todas as comorbidades em relação ao masculino. As que mais ocorreram 

entre a mulheres foram a HAS (12,4%), TM (5,9%) e diabetes (DM) (3,4%). Na análise total, 

a faixa de idade mais acometida por comorbidades foi igual ou acima de 60 anos e o destaque 

foi HAS (33,3%), DM (10,6%) e TM (5,2%) (Tabela 19).  

A menor proporção de casos com transtorno mental quanto à escolaridade foi do 

EMC ao ESI (2,4%), já a maior proporção de casos com TM quanto à escolaridade foi SI a 

EFI (5,2%) (Tabela 19). 

 

 

Tabela 19. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por comorbidades presentes no momento da notificação. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Hipertensão arterial sistêmica N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  466 (23,1) 786 (38,9) 768 (38,0) 2.020 (100,0) 

Não 3.058 (21,5) 5.671 (39,8) 5.513 (38,7) 14.242 (100,0) 

Ignorado  1.051 (24,7) 1.594 (37,4) 1.615 (37,9) 4.260 (100,0) 

Dados faltantes 333 (8,8) 1.198 (31,7) 2.250 (59,5) 3.781 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Diabetes Mellitus      

Sim  106 (19,9) 180 (33,8) 246 (46,3) 532 (100,0) 

Não 3.401 (21,8) 6.258 (40,0) 5.975 (38,2) 15.634 (100,0) 

Ignorado  1.059 (24,6) 1.603 (37,4) 1.634 (38,0) 4.296 (100,0) 

Dados faltantes 342 (8,9) 1.208 (31,4) 2.291 (59,7) 3.841 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Tuberculose     

Sim  8 (13,8) 26 (44,8) 24 (41,4) 58 (100,0) 

Não 3.590 (22,0) 6.489 (39,8) 6.241 (38,2) 16.320(100,0) 

Ignorado 966 (23,9) 1.527 (37,9) 1.537 (38,2) 4.030 (100,0) 

Dados faltantes 344 (8,8) 1.207 (31,0) 2.344 (60,2) 3.895 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Asma     

Sim 42 (18,6) 103 (45,6) 81 (35,8) 226 (100,0) 

Não 3.505 (21,8) 6.388 (39,8) 6.169 (38,4) 16.062 (100,0) 

Ignorado 1.013 (24,7) 1.540 (37,6) 1.545 (37,7) 4.098 (100,0) 

Dados faltantes 348 (8,9) 1.218 (31,1) 2.351 (60,0) 3.917 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Continua     
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Tabela 19. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT por triênio do período de 2008 a 

2016, por comorbidades presentes no momento da notificação. São Paulo, 2018. (Conclusão) 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Hanseníase N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  10 (23,2) 18 (41,9) 15 (34,9) 43 (100,0) 

Não 3.584 (21,9) 6.477 (39,7) 6.251 (38,4) 16.312 (100,0) 

Ignorado 972 (23,8) 1.540 (37,8) 1.566 (38,4) 4.078 (100,0) 

Dados faltantes 342 (8,8) 1.214 (31,4) 2.314 (59,8) 3.870 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Transtorno Mental     

Sim 171 (28,9) 238 (40,3) 182 (30,8) 591 (100,0) 

Não 3.356 (21,4) 6.229 (39,8) 6.065 (38,8) 15.650 (100,0) 

Ignorado 1.029 (24,9) 1.550 (37,6) 1.546 (37,5) 4.125 (100,0) 

Dados faltantes 352 (8,9) 1.232 (31,3) 2.353 (59,8) 3.937 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

As comorbidades mais presentes entre os casos de mulheres notificadas com 

LER/DORT foi a HAS, que ocorreu em 12,4%, seguida pela TM em 4,1% do total. As 

médias de idades (em anos) para os casos femininos notificados foram, respectivamente, 

portadoras de DM (48,9), HAS (48,1), hanseníase (44,5), asma (43,2), TB (42) e TM (41,9) 

(Tabela 20).  

Em relação à escolaridade, a menor proporção de casos femininos foi do EMC ao 

ESI (4,9%), enquanto a maior proporção de casos com TM foi do ESC (8,8%) (Tabela 5 e 

20). 
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Tabela 20. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por comorbidades presentes no momento da notificação. São 

Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

HAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  276 (22,0) 496 (39,5) 485 (38,6) 1.257 (100,0) 

Não 1.371 (24,0) 2.366 (41,4) 1.984 (34,7) 5.721 (100,0) 

Ignorado  381 (25,4) 434 (28,9) 687 (45,7) 1.502 (100,0) 

Dados faltantes 172 (10,6) 600 (36,8) 858 (52,6) 1.630 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Diabetes Mellitus      

Sim  65 (19,4) 114 (34,0) 156 (46,6) 335 (100,0) 

Não 1.573 (23,9) 2.734 (41,5) 2.285 (34,7) 6.592 (100,0) 

Ignorado  384 (25,4) 436 (28,8) 695 (45,9) 1.515 (100,0) 

Dados faltantes 178 (10,7) 612 (36,7) 878 (52,6) 1.668 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Tuberculose     

Sim  6 (24,0) 14 (56,0) 5 (20,0) 25 (100,0) 

Não 1.643 (23,7) 2.861 (41,2) 2.443 (35,2) 6.947 (100,0) 

Ignorado 369 (25,6) 410 (28,5) 661 (45,9) 1.440 (100,0) 

Dados faltantes 182 (10,7) 611 (36,0) 905 (53,3) 1.698 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Asma     

Sim 25 (16,8) 74 (49,7) 50 (33,6) 149 (100,0) 

Não 1.618 (23,8) 2.788 (41,0) 2.390 (35,2) 6.796 (100,0) 

Ignorado 371 (25,5) 416 (28,6) 667 (45,9) 1.454 (100,0) 

Dados faltantes 186 (10,9) 618 (36,1) 907 (53,0) 1.711 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Hanseníase     

Sim  5 (20,8) 14 (58,3) 5 (20,8) 24 (100,0) 

Não 1.645 (23,7) 2.852 (41,1) 2.443 (35,2) 6.940 (100,0) 

Ignorado 368 (25,2) 417 (28,6) 673 (46,2) 1.458 (100,0) 

Dados faltantes 182 (10,8) 613 (36,3) 893 (52,9) 1.688 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Transtorno mental     

Sim 122 (29,6) 157 (38,1) 133 (32,3) 412 (100,0) 

Não 1.515 (23,3) 2.689 (41,3) 2.311 (35,5) 6.515 (100,0) 

Ignorado 376 (25,7) 427 (29,2) 662 (45,2) 1.465 (100,0) 

Dados faltantes 187 (10,9) 623 (36,3) 908 (52,9) 1.718 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

A HAS foi a comorbidade mais presente entre os casos masculinos de LER/DORT 

(5,4%). As médias de idades (em anos) entre os homens foram para portadores de DM (49,3), 

HAS (48,1), hanseníase (45), asma (43,1), TB (41), TM (42,1) (Tabela 21). 

Em relação à escolaridade, a menor proporção de casos com TM foi do ESC (0,9%), 

enquanto a maior proporção de casos com TM foi do SI a EFI (4%) (Tabela 6 e 21) 
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Tabela 21. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por comorbidades presentes no momento da notificação. São 

Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

HAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  190 (24,9) 289 (37,9) 283 (37,2) 762 (100,0) 

Não 1.687 (19,8) 3.305 (38,8) 3.529 (41,4) 8.521 (100,0) 

Ignorado  669 (24,3) 1.160 (42,1) 928 (33,6) 2.757 (100,0) 

Dados faltantes 161 (7,5) 598 (27,8) 1.392 (64,7) 2.151 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Diabetes Mellitus      

Sim  41 (20,8) 66 (33,5) 90 (45,7) 197 (100,0) 

Não 1.828 (20,2) 3.523 (39,0) 3.690 (40,8) 9.041 (100,0) 

Ignorado  674 (24,2) 1.167 (42,0) 939 (33,8) 2.780 (100,0) 

Dados faltantes 164 (7,6) 596 (27,4) 1.413 (65,0) 2.173 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Tuberculose     

Sim  2 (6,1) 12 (36,4) 19 (57,5) 33 (100,0) 

Não 1.947 (20,8) 3.627 (38,7) 3.798 (40,5) 9.372 (100,0) 

Ignorado 596 (23,1) 1.117 (43,1) 876 (33,8) 2.589 (100,0) 

Dados faltantes 162 (7,4) 596 (27,1) 1.439 (65,5) 2.197 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Asma     

Sim 17 (22,1) 29 (37,7) 31 (40,2) 77 (100,0) 

Não 1.887 (20,4) 3.599 (38,9) 3.779 (40,7) 9.265 (100,0) 

Ignorado 641 (24,3) 1.124 (42,5) 878 (33,2) 2.643 (100,0) 

Dados faltantes 162 (7,3) 600 (27,2) 1.444 (65,5) 2.206 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Hanseníase     

Sim  5 (26,3) 4 (21,1) 10 (52,6) 19 (100,0) 

Não 1.939 (20,7) 3.624 (38,7) 3.808 (40,6) 9.371 (100,0) 

Ignorado 603 (23,0) 1.123 (42,9) 893 (34,1) 2.619 (100,0) 

Dados faltantes 160 (7,3) 601 (27,5) 1.421 (65,2) 2.182 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Transtorno mental     

Sim 49 (27,4) 81 (45,3) 49 (27,3) 179 (100,0) 

Não 1.841 (20,2) 3.539 (38,7) 3.754 (41,1) 9.134 (100,0) 

Ignorado 652 (24,5) 1.123 (42,2) 884 (33,3) 2.659 (100,0) 

Dados faltantes 165 (7,4) 609 (27,5) 1.445 (65,1) 2.219 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

Na tabela abaixo, o número total de casos afastados do trabalho para tratamento foi 

de 68,1% e os casos que não utilizavam equipamento de proteção coletiva foi de 57% (Tabela 

22). 

A média de idade dos trabalhadores afastados para tratamento de LER/DORT foi 

de 39,4 anos. Quanto ao nível de escolaridade, os mais afastados foram os casos com EMC 

a ESI (79,6%). Considerando ainda que o afastamento do risco ocorreu em maior proporção 

nos casos que tinham EMC a ESI (31,1%) (Tabela 4, 16 e 22).  
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Em algumas variáveis, o não preenchimento e ignorado somaram mais de 50% dos 

casos registrados (evolução com o afastamento indicado, outros trabalhadores doentes na 

empresa) (Tabela 22). 

 

 

Tabela 22. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por afastamento indicado, evolução com o afastamento indicado, outros 

trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de trabalho, 

proteção individual e proteção coletiva. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Afastamento indicado N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  3.777 (22,8) 6.504 (39,3) 6.273 (37,9) 16.554 (100,0) 

Não 681 (15,2) 2.031 (45,3) 1.770 (39,5) 4.482 (100,0) 

Ignorado 323 (16,8) 391 (20,4) 1.206 (62,8) 1.920 (100,0) 

Dados faltantes 127 (9,4) 323 (24,0) 897 (66,6) 1.347 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Evolução com afastamento indicado     

Melhora 2.025 (33,3) 2.110 (34,7) 1.939 (32,0) 6.074 (100,0) 

Piora 177 (41,7) 144 (33,9) 103 (24,4) 424 (100,0) 

Ignorado 1.491 (15,4) 4.109 (42,5) 4.060 (42,1) 9.660 (100,0) 

Dados faltantes 1.215 (14,9) 2.886 (35,5) 4.044 (49,6) 8.145 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Outros trabalhadores doentes na 

empresa 

    

Sim  1.640 (29,5) 2.283 (41,1) 1.628 (29,4) 5.551 (100,0) 

Não 625 (24,5) 1.074 (42,1) 854 (33,4) 2.553 (100,0) 

Ignorado 2.374 (16,9) 5.349 (37,9) 6.360 (45,2) 14.083 (100,0) 

Dados faltantes 269 (12,7) 543 (25,7) 1.304 (61,6) 2.116 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Afastamento do risco     

Sim  657 (12,1) 2.542 (46,9) 2.224 (41,0) 5.423 (100,0) 

Não  2.390 (25,7) 3.387 (36,4) 3.520 (37,9) 9.297 (100,0) 

Dados faltantes 1.861 (19,4) 3.320 (34,7) 4.402 (45,9) 9.583 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Mudança de local de trabalho     

Sim  347 (22,6) 610 (39,8) 577 (37,6) 1.534 (100,0) 

Não 2.716 (20,8) 5.271 (40,3) 5.078 (38,9) 13.065 (100,0) 

Dados faltantes 1.845 (19,0) 3.368 (34,7) 4.491 (46,3) 9.704 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Continua     
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Tabela 22. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por afastamento indicado, evolução com o afastamento indicado, outros 

trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de trabalho, 

proteção individual e proteção coletiva. São Paulo, 2018. (Conclusão) 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Proteção Individual N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 154 (17,6) 367 (42,0) 352 (40,4) 873 (100,0) 

Não  2.896 (21,3) 5.453 (40,1) 5.261 (38,6) 13.610 (100,0) 

Dados faltantes 1.858 (18,9) 3.429 (34,9) 4.533 (46,2) 9.820 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Proteção Coletiva     

Sim  91 (15,7) 230 (39,6) 260 (44,7) 581 (100,0) 

Não 2.946 (21,2) 5.579 (40,3) 5.337 (38,5) 13.862 (100,0) 

Dados faltantes 1.871 (19,0) 3.440 (34,9) 4.549 (46,1) 9.860 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

 

O afastamento indicado entre as mulheres ocorreu em 65,5% dos casos. A melhora 

com o afastamento indicado aconteceu em 27,3%, porém, a variável apresentou uma grande 

ocorrência de “ignorados” e “dados faltantes” (70,2%). A média de idade das trabalhadoras 

afastadas para tratamento de LER/DORT foi de 40 anos de idade. Quanto ao nível de 

escolaridade, foram afastados mais os casos de mulheres com EMC ao ESI (77,8%). O 

afastamento do risco ocorreu em maior proporção para os casos que com EMC ao ESI 

(24,6%) (Tabela 5 e 23).  

A proteção coletiva foi adotada para 2,2% dos casos afastados do trabalho para 

tratamento. Em 21,9% dos casos que foram afastados para tratamento houve o afastamento 

do risco (Tabela 23).  
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Tabela 23. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por afastamento indicado, evolução com o afastamento indicado, 

outros trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de 

trabalho, proteção individual e proteção coletiva. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Afastamento indicado N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  1.695 (25,6) 2.651 (40,0) 2.276 (34,4) 6.622 (100,0) 

Não 315 (16,3) 809 (41,8) 812 (41,9) 1.936 (100,0) 

Ignorado 137 (16,1) 222 (26,1) 493 (57,9) 852 (100,0) 

Dados faltantes 53 (7,6) 214 (30,6) 433 (61,9) 700 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Evolução com afastamento indicado     

Melhora 855 (31,0) 1.107 (40,1) 798 (28,9) 2.760 (100,0) 

Piora 111 (44,4) 82 (32,8) 57 (22,8) 250 (100,0) 

Ignorado 688 (19,9) 1.397 (40,5) 1.368 (39,6) 3.453 (100,0) 

Dados faltantes 546 (15,0) 1.310 (35,9) 1.791 (49,1) 3.647 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Outros trabalhadores doentes na 

empresa 

    

Sim  637 (26,6) 1.023 (42,8) 732 (30,6) 2.392 (100,0) 

Não 379 (24,6) 635 (41,3) 524 (34,1) 1.538 (100,0) 

Ignorado 1.078 (21,0) 1.899 (37,0) 2.163 (42,1) 5.140 (100,0) 

Dados faltantes 106 (10,2) 339 (32,6) 595 (57,2) 1.040 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Afastamento do risco     

Sim  345 (19,1) 893 (49,4) 570 (31,5) 1.808 (100,0) 

Não  1.098 (24,9) 1.567 (35,5) 1.752 (39,7) 4.417 (100,0) 

Dados faltantes 757 (19,5) 1.436 (37,0) 1.692 (43,6) 3.885 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Mudou de local de trabalho     

Sim  206 (23,0) 387 (43,2) 303 (33,8) 896 (100,0) 

Não 1.229 (23,3) 2.059 (39,0) 1.995 (37,8) 5.283 (100,0) 

Dados faltantes 765 (19,5) 1.450 (36,9) 1.716 (43,7) 3.931 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Proteção Individual     

Sim 66 (18,6) 169 (47,7) 119 (33,6) 354 (100,0) 

Não  1.352 (23,5) 2.232 (38,8) 2.164 (37,7) 5.748 (100,0) 

Dados faltantes 782 (19,5) 1.495 (37,3) 1.731 (43,2) 4.008 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Proteção Coletiva     

Sim  33 (17,3) 90 (47,1) 68 (35,6) 191 (100,0) 

Não 1.380 (23,4) 2.309 (39,2) 2.207 (37,4) 5.896 (100,0) 

Dados faltantes 787 (19,6) 1.497 (37,2) 1.739 (43,2) 4.023 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

Os homens foram afastados para tratamento em 70% dos casos de LER/DORT; 

com isso, a melhora registrada foi de 23,3%, porém os “dados faltantes” e “ignorados” 

totalizaram 74,7% do total. A média de idade dos trabalhadores afastados para tratamento 

de LER/DORT foi de 39,1 anos. Quanto ao nível de escolaridade, foram afastados mais 

casos com EMC a ESI (80,5%), assim como o afastamento do risco ocorreu em maior 

proporção para esta mesma categoria de escolaridade (80,5%) (Tabela 6 e 24).  
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A proteção coletiva foi adotada para 5,1% dos casos afastados do trabalho para 

tratamento em relação aos não afastados (3,2%). No entanto, a adoção ou não de proteção 

individual foi semelhante entre os afastamentos indicados (6,2% e 6,5%) (Tabela 24).  

 

 

Tabela 24. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por afastamento indicado, evolução com o afastamento indicado, 

outros trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de 

trabalho, proteção individual e proteção coletiva. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Afastamento indicado N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim  2.081 (21,0) 3.852 (38,8) 3.997 (40,2) 9.930 (100,0) 

Não 366 (14,4) 1.222 (48,0) 958 (37,6) 2.546 (100,0) 

Ignorado 186 (17,4) 169 (15,8) 713 (66,8) 1.068 (100,0) 

Dados faltantes 74 (11,4) 109 (16,9) 464 (71,7) 647 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Evolução com afastamento indicado     

Melhora 1.170 (35,3) 1.002 (30,2) 1.141 (34,5) 3.313 (100,0) 

Piora 66 (37,9) 62 (35,6) 46 (26,5) 174 (100,0) 

Ignorado 802 (12,9) 2.712 (43,7) 2.692 (43,4) 6.206 (100,0) 

Dados faltantes 669 (14,9) 1.576 (35,0) 2.253 (50,1) 4.498 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Outros trabalhadores doentes na 

empresa 

    

Sim  1.003 (31,8) 1.260 (39,9) 896 (28,3) 3.159 (100,0) 

Não 246 (24,2) 439 (43,3) 330 (32,5) 1.015 (100,0) 

Ignorado 1.296 (14,5) 3.449 (38,6) 4.197 (46,9) 8.942 (100,0) 

Dados faltantes 162 (15,0) 204 (19,0) 709 (66,0) 1.075 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Afastamento do risco     

Sim  312 (8,6) 1.649 (45,6) 1.654 (45,8) 3.615 (100,0) 

Não  1.292 (26,5) 1.819 (37,3) 1.768 (36,2) 4.879 (100,0) 

Dados faltantes 1.103 (19,4) 1.884 (33,1) 2.710 (47,5) 5.697 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Muda de local de trabalho     

Sim  141 (22,0) 223 (35,0) 274 (43,0) 638 (100,0) 

Não 1.487 (19,1) 3.211 (41,3) 3.083 (39,6) 7.781 (100,0) 

Dados faltantes 1.079 (18,7) 1.918 (33,2) 2.775 (48,1) 5.772 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Continua     
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Tabela 24. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por afastamento indicado, evolução com o afastamento indicado, 

outros trabalhadores doentes na empresa, afastamento do risco, mudança de local de 

trabalho, proteção individual e proteção coletiva. São Paulo, 2018. (Conclusão) 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Proteção Individual N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 88 (17,0) 198 (38,1) 233 (44,9) 519 (100,0) 

Não  1.544 (19,6) 3.220 (41,0) 3.097 (39,4) 7.861 (100,0) 

Dados faltantes 1.075 (18,5) 1.934 (33,3) 2.802 (48,2) 5.811 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Proteção Coletiva      

Sim  58 (14,9) 140 (35,9) 192 (49,2) 390 (100,0) 

Não 1.566 (19,7) 3.269 (41,0) 3.130 (39,3) 7.965 (100,0) 

Dados faltantes 1.083 (18,6) 1.943 (33,3) 2.810 (48,1) 5.836 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

Entre os diagnósticos de LER/DORT, apresentados na tabela 11, o de maior 

ocorrência foram as lesões de ombro (M75.1 e M75.5) em 7.425 (30,5%) casos. O CID-10 

de maior ocorrência entre os homens e as mulheres foi o M75.1 (30,8% e 20%), e para todas 

as faixas etárias a maior ocorrência foi a síndrome do manguito rotador. As médias de idade 

(em anos) por CID-10 estão, respectivamente: G56.0 (40,6), G65 (40,1), M65 (37,3), M65.9 

(37,3), M70 (37,4), M70.8 (40,8), M70.9 (37,5), M75.1 (41,1), M75.5 (38,9), M75.8 (38,6), 

M77.1 (42,2) (Tabela 4 e 25).  

O CID-10 específico prevalente entre os grupos subgrupos ocupacionais foi o 

M75.1 (costura em geral: 18,4%, empregado doméstico: 15,7%, construção civil: 16%, 

fundição: 39,2%, motoristas em geral: 28,8%, serviços de nutrição; 24,1%, auxiliares e 

agentes administrativos: 17,1%, coletores de resíduos e limpeza pública: 20,5%, operadores 

de máquinas industriais: 33,4%, montadores de máquinas industriais: 41,3%). O M65.9 

ocorreu em maior proporção entre os alimentadores de linha de produção (25,5%) (Tabela 

16 e 25).  
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Tabela 25. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por CID-10 específicos de maior ocorrência. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

CID-10 específico N (%) N (%) N (%) N (%) 

Síndrome do manguito rotador (M75.1) 1.116 (17,4) 2.141 (33,5) 3.140 (49,1) 6.397 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite não especificados 

(M65.9) 

261 (21,1) 678 (54,7) 300 (24,2) 1.239 (100,0) 

Bursite do ombro (M75.5) 269 (26,2) 427 (41,5) 332 (32,3) 1.028 (100,0) 

Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 178 (18,8) 377 (39,9) 390 (41,3) 945 (100,0) 

Epicondilite lateral (M77.1) 222 (25,3) 324 (36,9) 331 (37,8) 877 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite (M65) 97 (11,0) 252 (28,7) 529 (60,3) 878 (100,0) 

Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70) 

123 (26,4) 327 (70,3) 15 (3,3) 465 (100,0) 

Transtorno não especificado de tecidos 

moles relacionados com uso, uso excessivo 

e pressão (M70.9) 

49 (19,8) 122 (49,4) 76 (30,8) 247 (100,0) 

Outras lesões de ombro (M75.8) 52 (28,6) 74 (40,7) 56 (30,7) 182 (100,0) 

Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 

78 (66,1) 28 (23,7) 12 (10,2) 118 (100,0) 

Outros CID-10 agrupados 2.463 (20,7) 4.499 (37,7) 4.965 (41,6) 11.927 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

 

 

Os CID-10 de maior ocorrência entre as mulheres foi o M75.1 (20%), e o M65.9 

(8,5%). As médias de idade por CID-10 estão a seguir: G56.0 (41,7), M65 (40,1), M65.9 

(36,5), M70 (37,3), M70.8 (39,3), M70.9 (37,5), M75.1 (42,6), M75.5 (39,2), M75.8 (40,9), 

M77.1 (42,3) (Tabela 5 e 26).  

O CID-10 específico prevalente entre os subgrupos ocupacionais foi o M75.1 

(costura em geral: 18,2%, empregado doméstico: 15,9%, construção civil: 17,2%, fundição: 

34%, serviços de nutrição; 24,4%, auxiliares e agentes administrativos: 14,8%, coletores de 

resíduos e limpeza pública: 20,9%, operadores de máquinas industriais: 31,6%, montadores 

de máquinas industriais: 39,5%). O M65.9 ocorreu em maior proporção entre os 

alimentadores de linha de produção e motoristas em geral (39,5,5% e 14,3% 

respectivamente) (Tabela 17 e 26).  

O CID-10 M70.9 teve a maior proporção de afastamentos femininos indicados 

registrados (93,4%), enquanto a menor proporção foi de M65 (69,1%). O CID-10 M70 foi o 

que apresentou maior proporção de casos com transtorno mental (7,8%) (Tabela 20 e 26). 
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Tabela 26. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por CID-10 específicos de maior ocorrência. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

CID-10 específico N (%) N (%) N (%) N (%) 

Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 127 (21,6) 240 (40,8) 222 (37,7) 589 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite (M65) 72 (13,4) 165 (30,7) 301 (56,0) 538 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite não especificados 

(M65.9) 161 (18,6) 491 (56,8) 212 (24,5) 864 (100,0) 

Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70) 76 (28,4) 182 (67,9) 10 (3,7) 268 (100,0) 

Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 59 (71,1) 18 (21,7) 6 (7,2) 83 (100,0) 

Transtorno não especificado de tecidos 

moles relacionados com uso, uso excessivo 

e pressão (M70.9) 42 (22,7) 90 (48,7) 53 (28,7) 185 (100,0) 

Síndrome do manguito rotador (M75.1) 438 (21,6) 629 (31,1) 957 (47,3) 2.024 (100,0) 

Bursite do ombro (M75.5) 107 (25,5) 159 (38,0) 153 (36,5) 419 (100,0) 

Outras lesões de ombro (M75.8) 8 (23,5) 10 (29,4) 16 (47,1) 34 (100,0) 

Epicondilite lateral (M77.1) 77 (21,4) 128 (35,6) 155 (43,1) 360 (100,0) 

Outros CID-10 agrupados 1.033 (21,8) 1.784 (37,6) 1.929 (40,6) 4.746 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

 

Os homens notificados com LER/DORT foram mais acometidos pelo CID-10 

M75.1 (30,8%) e M75.5 (4,3%). As médias de idade por CID-10 para os casos masculinos 

de LER/DORT estão a seguir: G56.0 (38,1), M65 (40,1), M65.9 (39,4), M70 (37,5), M70.8 

(44,6), M70.9 (37,5), M75.1 (40,4), M75.5 (38,7), M75.8 (38,1), M77.1 (42) (Tabela 6 e 

27).  

O CID-10 específico prevalente entre os grupos subgrupos ocupacionais foi o 

M75.1 (costura em geral: 25%, empregado doméstico: 14,8%, construção civil: 15,9%, 

fundição: 40,1%, motoristas em geral: 29,2%, serviços de nutrição; 20%, auxiliares e agentes 

administrativos: 21%, coletores de resíduos e limpeza pública: 17,4%, operadores de 

máquinas industriais: 33,8%, montadores de máquinas industriais: 41,5%). O M65.9 ocorreu 

em maior proporção entre os alimentadores de linha de produção (19,2%) (Tabela 18 e 27).  
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Tabela 27. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por CID-10 específicos de maior ocorrência. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

CID-10 específico N (%) N (%) N (%) N (%) 

Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 51 (14,3) 137 (38,5) 168 (47,2) 356 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite (M65) 25 (7,4) 87 (25,6) 228 (67,0) 340 (100,0) 

Sinovite e tenossinovite não especificados 

(M65.9) 100 (26,7) 187 (49,9) 88 (23,4) 375 (100,0) 

Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70) 47 (23,9) 145 (73,6) 5 (2,5) 197 (100,0) 

Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 19 (54,3) 10 (28,6) 6 (17,1) 35 (100,0) 

Transtorno não especificado de tecidos 

moles relacionados com uso, uso excessivo 

e pressão (M70.9) 7 (11,3) 32 (51,6) 23 (37,1) 62 (100,0) 

Síndrome do manguito rotador (M75.1) 678 (15,5) 1.511 (34,6) 2.183 (49,9) 4.372 (100,0) 

Bursite do ombro (M75.5) 162 (26,6) 268 (44,0) 179 (29,4) 609 (100,0) 

Outras lesões de ombro (M75.8) 44 (29,7) 64 (43,2) 40 (27,1) 148 (100,0) 

Epicondilite lateral (M77.1) 145 (28,1) 196 (37,9) 176 (34,0) 517 (100,0) 

Outros CID-10 agrupados 1.429 (19,9) 2.715 (37,8) 3.036 (42,3) 7.180 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

 

A evolução mais comum entre os casos de LER/DORT foi a incapacidade 

temporária, que ocorreu em 51,3% dos casos e de forma elevada tanto para o sexo masculino 

(54%) como para o feminino (47,5%). Considerando a idade, esta proporção mais elevada 

se manteve. Em relação ao CID-10, a maior proporção de cura foi para M75.5 (1,2%), 

incapacidade temporária M70.8 (59,3%), incapacidade permanente parcial e total M75.8 

(respectivamente 7,1% e 0,6%) (Tabela 28).  

O subgrupo ocupacional com casos que tiveram maior emissão de comunicação por 

acidente de trabalho (CAT) foram os montadores de máquinas industriais (91,4%), e o menor 

foi para empregados domésticos (39,6%) e trabalhadores da construção civil (51,4%) 

(Tabela 28). 

O vínculo empregatício em que mais foi emitida a CAT foi CLT (86,2%) (Tabela 

28). 
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Tabela 28. Resultado descritivo total dos casos de LER/DORT por triênio do período de 

2008 a 2016, por evolução e emissão de Comunicação por Acidente de trabalho. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Evolução N (%) N (%) N (%) N % 

Cura 47 (22,9) 90 (43,9) 68 (33,2) 205 (100,0) 

Cura não confirmada 503 (38,2) 425 (32,3) 389 (29,5) 1.317 (100,0) 

Incapacidade temporária  2.436 (19,5) 4.805 (38,5) 5.225 (42,0) 12.466 (100,0) 

Incapacidade permanente parcial  311 (25,7) 530 (43,8) 368 (30,5) 1.209 (100,0) 

Incapacidade permanente total 22 (34,9) 25 (39,7) 16 (25,4) 63 (100,0) 

Outros 128 (9,5) 699 (51,6) 527 (38,9) 1.354 (100,0) 

Ignorado 993 (17,6) 2.074 (36,8) 2.568 (45,6) 5.635 (100,0) 

Dados faltantes 468 (22,8) 601 (29,3) 985 (47,9) 2.054 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

Emissão da CAT     

Sim 3.654 (21,4) 7.030 (41,3) 6.356 (37,3) 17.040 (100,0) 

Não 624 (17,8) 1.378 (39,4) 1.496 (42,8) 3.498 (100,0) 

Não se aplica 52 (15,2) 150 (43,9) 140 (40,9) 342 (100,0) 

Ignorado 572 (16,8) 690 (20,2) 2.149 (63,0) 3.411 (100,0) 

Dados faltantes 6 (50,0) 1 (8,3) 5 (41,7) 12 (100,0) 

Total 4.908 (20,2) 9.249 (38,1) 10.146 (41,7) 24.303 (100,0) 

  

 

Quanto à evolução da doença, a incapacidade temporária foi a que prevaleceu entre 

os casos femininos de LER/DORT, ocorrendo em 47,5% do total. A CAT foi emitida em 

60,6% dos casos. Das trabalhadoras notificadas com TM, 70,8% destas apresentaram 

incapacidade temporária. As maiores proporções de casos femininos com emissão de CAT 

foram para as que tiveram como evolução esta mesma incapacidade (79,7%) (Tabela 29). 

Quando relacionada a evolução dos casos ao CID-10, a maior proporção de cura foi 

para M75.8 (2,9%), incapacidade temporária para M70.8 (63,9%), incapacidade permanente 

parcial para M75.8 (5,9%) e incapacidade permanente total para G.56 (0,3%) (Tabela 26 e 

29). 

O subgrupo ocupacional que apresentou maior emissão de CAT foi o das 

trabalhadoras de fundição (90,4%), enquanto os que apresentaram menores ocorrências de 

CAT foram o de empregadas domésticas (36,1%) e trabalhadoras da construção civil 

(51,7%) (Tabela 22 e 29). 

O vínculo empregatício em que mais foi emitida a CAT foi CLT (78,7%) (Tabela 

29). 
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Tabela 29. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo feminino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por evolução e emissão de Comunicação por Acidente de 

trabalho. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Evolução N (%) N (%) N (%) N (%) 

Cura 24 (29,6) 38 (46,9) 19 (23,5) 81 (100,0) 

Cura não confirmada 179 (29,4) 201 (33,0) 229 (37,6) 609 (100,0) 

Incapacidade temporária  1.041 (21,7) 1.855 (38,6) 1.911 (39,8) 4.807 (100,0) 

Incapacidade permanente parcial  126 (30,7) 129 (31,4) 156 (38,0) 411 (100,0) 

Incapacidade permanente total 13 (38,2) 13 (38,2) 8 (23,5) 34 (100,0) 

Óbito outra causa 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Outro 75 (13,0) 349 (60,7) 151 (26,3) 575 (100,0) 

Ignorado 512 (19,6) 951 (36,4) 1.148 (44,0) 2.611 (100,0) 

Dados faltantes 230 (23,5) 359 (36,6) 392 (40,0) 981 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

Emissão da CAT     

Sim 1.495 (24,4) 2.555 (41,7) 2.074 (33,9) 6.124 (100,0) 

Não 367 (17,9) 805 (39,3) 879 (42,9) 2.051 (100,0) 

Não se aplica 39 (15,6) 111 (44,4) 100 (40,0) 250 (100,0) 

Ignorado 298 (17,7) 425 (25,3) 959 (57,0) 1.682 (100,0) 

Dados faltantes 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (66,7) 3 (100,0) 

Total 2.200 (21,8) 3.896 (38,5) 4.014 (39,7) 10.110 (100,0) 

 

 

A incapacidade temporária foi a evolução mais comum entre os casos masculinos 

do estudo (53,9%). Dos trabalhadores notificados com transtorno mental, 13,4% tiveram 

incapacidade permanente parcial. Para aqueles que não apresentaram transtorno mental, a 

proporção de incapacidade temporária parcial foi de 5,5%. A maior proporção dos casos 

masculinos com emissão de CAT foi para aqueles que tiveram como a evolução 

incapacidade temporária (79,2%) (Tabela 30). 

Em relação ao CID-10, a maior ocorrência de cura foi para M70.9 (1,6%) e para 

incapacidade temporária G56.0 (53,4%).  

O subgrupo ocupacional que apresentou maior emissão de CAT foi o dos 

montadores de máquinas industriais (91,9%), entretanto, a menor emissão foi para costura 

em geral (37,5%) e trabalhadores da construção civil (51,4%). O vínculo empregatício em 

que mais foi emitida a CAT foi CLT (90,7%) (tabela 30). 
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Tabela 30. Resultado descritivo dos casos de LER/DORT para o sexo masculino por triênio 

do período de 2008 a 2016, por evolução e emissão de Comunicação por Acidente de 

trabalho. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Evolução N (%) N (%) N (%) N (%) 

Cura 23 (18,6) 52 (41,9) 49 (39,5) 124 (100,0) 

Cura não confirmada 324 (45,8) 224 (31,6) 160 (22,6) 708 (100,0) 

Incapacidade temporária  1.395 (18,2) 2.949 (38,5) 3.314 (43,3) 7.658 (100,0) 

Incapacidade permanente parcial  185 (23,2) 401 (50,3) 212 (26,5) 798 (100,0) 

Incapacidade permanente total 9 (31,0) 12 (41,4) 8 (27,6) 29 (100,0) 

Outros 53 (6,8) 349 (44,9) 376 (48,3) 778 (100,0) 

Ignorado 481 (15,9) 1.123 (37,1) 1.420 (47,0) 3.024 (100,0) 

Dados faltantes 237 (22,1) 242 (22,6) 593 (55,3) 1.072 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

Emissão da CAT     

Sim 2.159 (19,8) 4.474 (41,0) 4.282 (39,2) 10.915 (100,0) 

Não 256 (17,7) 573 (39,6) 617 (42,7) 1.446 (100,0) 

Não se aplica 13 (14,1) 39 (42,4) 40 (43,5) 92 (100,0) 

Ignorado 274 (15,9) 265 (15,3) 1.190 (68,8) 1.729 (100,0) 

Dados faltantes 5 (55,6) 1 (11,1) 3 (33,3) 9 (100,0) 

Total 2.707 (19,1) 5.352 (37,7) 6.132 (43,2) 14.191 (100,0) 

 

 

 

 

2.3.2 Resultado das taxas pelo total e estratificado por sexo 

 

 

2.3.2.1 Resultados descritivos 

 

 

As regiões de maiores taxas totais de prevalência no período de 2008 a 2016 foi 

São José dos Campos com 139,8 casos por 100.000 trabalhadores por ano (IC95%: 136,3; 

143,4), Registro com 134 (IC95%: 123,3; 145,6) e Marília com 53,4 (IC95%: 49,6; 57,4) 

(Tabela 31).  

Para as regiões de Barretos e Ribeirão Preto não houve registro de LER/DORT em 

2014, último triênio do período do estudo, portanto, não foi possível realizar o cálculo da 

taxa (Tabela 31). 
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Tabela 31. Resultado descritivo total por triênio e do período total das taxas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das regiões 

administrativas e metropolitana do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Araçatuba  28,0 (22,7; 34,5) 41,6 (35,0; 49,3) 38,7 (32,4; 46,2) 36,1 (32,5; 40,1) 

Barretos  1,4 (0,4; 4,5) 1,9 (0,7; 5,2) - 1,7 (0,8; 3,5) 

Bauru  19,6 (16,3; 23,5) 18,0 (14,9; 21,8) 10,8 (8,4; 13,8) 16,1 (14,3; 18,1) 

Campinas  17,9 (16,8; 19,1) 45,0 (43,2; 46,8) 30,7 (29,2; 32,2) 31,2 (30,3; 32,1) 

Central  0,1 (0,02; 1,1) 0,3 (0,08; 1,3) 0,1 (0,02; 1,1) 0,2 (0,08; 5,8) 

Franca  2,0 (1,1; 3,5) 2,6 (1,6; 4,3) 0,3 (0,08; 1,3) 1,6 (1,1; 2,4) 

Itapeva  10,0 (6,2; 16,1) 27,6 (20,8; 36,8) 32,9 (25,3; 42,8) 23,5 (19,7; 28,1) 

Marília  36,5 (31,3; 42,5) 55,8 (49,3; 63,2) 67,8 (60,6; 75,9) 53,4 (49,6; 57,4) 

Presidente Prudente  12,2 (9,7; 15,3) 10,6 (8,3; 13,5) 35,5 (31,1; 40,5) 19,4 (17,5; 21,5) 

Ribeirão Preto  1,7 (1,1; 2,8) 5,6 (4,2; 7,3) - 3,6 (2,9; 4,6) 

Registro  107,1 (91,2; 125,8) 229,4 (205,5; 256,0) 65,4 (53,3; 80,3) 134,0 (123,3; 145,6) 

Santos  7,7 (5,8; 10,4) 1,7 (0,9; 3,2) 33,6 (29,2; 38,8) 14,4 (12,7; 16,3) 

São José dos Campos  75,5 (71,1; 80,2) 164,6 (158,1; 171,4) 179,3 (172,5; 186,4) 139,8 (136,3; 143,4) 

São José do Rio Preto  11,9 (9,7; 14,7) 16,9 (14,1; 20,1) 5,0 (3,6; 6,9) 11,3 (9,9; 12,8) 

Sorocaba  15,5 (13,6; 17,7) 17,9 (15,8; 20,2) 28,9 (26,3; 31,8) 20,8 (19,5; 22,2) 

Metrópole de SP  8,4 (8,1; 8,8) 14,0 (13,5; 14,5) 20,1 (19,5; 20,7) 14,2 (13,9; 14,5) 

Total 13,5 (13,1; 13,9) 25,5 (25,0; 26,0) 28,9 (28,4; 29,5) 22,6 (22,3; 22,9) 
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As regiões de maiores taxas femininas de LER/DORT no período de 2008 a 2016 

foi Registro com 239,1 casos por 100.000 trabalhadoras (IC95%: 215,5; 265,2), Marília com 

77,8 (IC95%: 70,7; 85,6), Araçatuba com 60,8 (IC95%: 53,6; 69,1) e São José dos Campos 

com 56,3 (IC95%: 52,9; 60,1) (Tabela 32).  

Para as regiões de Barretos e Ribeirão Preto, não houve registro adequado de DORT 

no último triênio do período do estudo. Portanto, não foi possível realizar o cálculo da taxa 

(Tabela 32). 
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Tabela 32. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas femininas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

regiões administrativas e metropolitana do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Araçatuba  42,9 (33,0; 55,8) 80,5 (66,5; 97,5) 59,0 (47,2; 73,8) 60,8 (53,6; 69,1) 

Barretos  2,5 (0,6; 10,1) 1,2 (0,1; 9,0) - 1,9 (0,6; 5,9) 

Bauru  35,5 (28,7) 25,0 (19,4; 32,2) 16,2 (11,9; 22,2) 25,6 (22,1; 29,6) 

Campinas  25,2 (23,2; 27,4) 63,2 (59,9; 66,7) 38,0 (35,5; 40,7) 42,1 (40,6; 43,7) 

Central  0,4 (0,1; 2,8) 0,4 (0,1; 2,8) 0,4 (0,1; 2,8) 0,4 (0,1; 1,2) 

Franca  4,0 (2,1; 7,5) 5,2 (3,0; 9,1) 0,8 (0,2; 3,2) 3,4 (2,2; 5,0) 

Itapeva  18,3 (10,1; 33,0) 48,2 (33,5; 69,4) 46,5 (32,1; 67,4) 37,7 (29,7; 47,8) 

Marília  48,9 (39,6; 60,2) 73,3 (61,8; 87,0) 111,1 (96,7; 127,6) 77,8 (70,7; 85,6) 

Presidente Prudente  17,5 (13,0; 23,7) 15,9 (11,6; 21,8) 59,2 (50,3; 69,7) 30,2 (27,1; 35,2) 

Ribeirão Preto  3,2 (1,8; 5,5) 9,3 (6,8; 12,8) -  6,2 (4,7; 8,2) 

Registro  184,8 (150,7; 226,7) 423,9 (370,4; 485,2) 108 (83,1; 141,6) 239,1 (215,5; 265,2) 

Santos  10,8 (7,4; 15,8) 2,0 (0,8; 4,8) 46,3 (38,5; 55,5) 19,7 (16,7; 23,1) 

São José dos Campos  34,6 (30,0; 39,8) 62,6 (56,3; 69,5) 71,9 (65,2; 79,3) 56,3 (52,9; 60,1) 

São José do Rio Preto  19,8 (15,4; 25,4) 24,3 (19,4; 30,5) 9,4 (6,5; 13,5) 17,8 (15,3; 20,8) 

Sorocaba  23,8 (20,1; 28,2) 21,5 (18,0; 25,7) 26,7 (22,7; 31,3) 24,0 (21,8; 26,5) 

Metrópole de SP  9,0 (8,4; 9,7) 14,6 (13,8; 15,4) 21,1 (20,2; 22,0) 14,9 (14,5; 15,4) 

Total 14,7 (14,1; 15,3) 26,0 (25,2; 26,8) 27,7 (26,8; 28,5) 22,7 (22,3; 23,2) 
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Em relação às taxas masculinas de prevalência de LER/DORT no período de 2008 

a 2016, as regiões de maior destaque foram São José dos Campos com 226,2 casos por 

100.000 trabalhadores por ano (IC95%: 220; 232,5), Registro com 84,4 (IC95%: 73,6; 96,9), 

Marília com 43,5 (IC95%: 38,8; 48,7), Campinas com 27,7 (IC95%: 26,6; 28,9) e Sorocaba 

com 22,4 (IC95%: 20,5; 24,5) (Tabela 33). 

Para as regiões de Franca e Ribeirão Preto, não houve registro adequado de 

LER/DORT no último triênio do período do estudo. Portanto, não foi possível realizar o 

cálculo da taxa. Para a região Central este fato ocorreu no primeiro e no terceiro triênio do 

período do estudo (Tabela 33).  
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Tabela 33. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas masculinas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

regiões administrativas e metropolitana do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Regiões de SP Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Araçatuba  20,1 (14,3; 28,3) 16,4 (11,2; 24,0) 28,0 (21,0; 37,4) 21,5 (17,8; 26,0) 

Barretos  0,8 (0,1; 0,6) 2,6 (0,8; 8,1) 8,1 (5,4; 12,1) 1,7 (0,6; 4,6) 

Bauru  9,8 (6,8; 14,1) 15,2 (11,4; 20,4) 30,0 (28,0; 32,1) 11,1 (9,1; 13,5) 

Campinas  15,2 (13,8; 16,7) 38,1 (35,8; 40,4) 29,5 (20,4; 42,8) 27,7 (26,6; 28,9) 

Central  - 0,3 (0,1; 2,2) - 0,3 (0,1; 2,2) 

Franca  0,6 (0,2; 2,5) 0,9 (0,3; 2,9) - 0,7 (0,3; 1,8) 

Itapeva  6,3 (2,8; 14,1) 19,0 (11,9; 30,1) 29,5 (20,4; 42,8) 18,3 (13,9; 24,0) 

Marília  33,1 (26,4; 41,4) 51,8 (43,2; 61,9) 45,7 (37,7; 55,3) 43,5 (38,8; 48,7) 

Presidente Prudente  9,6 (6,8; 13,6) 7,8 (5,3; 11,5) 22,0 (17,5; 27,7) 13,2 (11,1; 15,6) 

Ribeirão Preto  0,8 (0,3; 2,2) 3,3 (2,0; 5,4) - 2,1 (1,3; 3,2) 

Registro  71,5 (55,1; 92,7) 135,5 (112; 163,6) 46,4 (33,6; 64,0) 84,4 (73,6; 96,9) 

Santos  6,5 (4,0; 10,5) 1,9 (0,8; 4,6) 28,8 (23,0; 36,1) 12,4 (10,1; 15,1) 

São José dos Campos  119,1 (111,5; 127,2) 269,2 (257,6; 281,3) 290,4 (278,3; 302,9) 226,2 (220,0; 232,5) 

São José do Rio Preto  7,3 (5,0; 10,6) 13,2 (10,0; 17,5) 2,1 (1,0; 4,3) 7,5 (6,1; 9,3) 

Sorocaba  12,2 (10,0; 15,1) 18,7 (15,8; 22,1) 36,4 (32,3; 41,1) 22,4 (20,5; 24,5) 

Metrópole de SP  9,5 (8,9; 10,1) 16,1 (15,4; 16,9) 23,0 (22,1; 23,9) 16,2 (15,7; 16,6) 

Total 15,2 (14,6; 15,8) 29,6 (28,8; 30,4) 36,3 (35,4; 37,2) 26,9 (26,4; 27,3) 
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Na tabela abaixo, as taxas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) cuja categoria que se destacou foi o sexo masculino 

com 23,7 (IC95%: 23,3; 24,1), as faixas etárias dos 40 aos 49 anos com 36,2 (IC95%: 35,4; 37), dos 30 aos 39 anos com 28,4 (IC95%: 27,7; 

29). Quanto ao nível de escolaridade a maior taxa foi do EMC ao ESI com 29,5 (IC95%: 28,9; 30) (Tabela 34). 

 

 

Tabela 34. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das variáveis 

sexo, faixa etária e nível de escolaridade. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Sexo Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Masculino 13,5 (13,0; 14,1) 26,8 (26,1; 27,5) 30,7 (30,0; 31,5) 23,7 (23,3; 24,1) 

Feminino 13,5 (12,9; 14,1) 23,9 (23,2; 24,7) 24,7 (23,9; 25,4) 20,7 (20,3; 21,1) 

Total 13,5 (13,1; 13,9) 25,5 (25,0; 26,0) 28,0 (27,5; 28,5) 22,3 (22,1; 22,6) 

Faixa etária     

≤ 29 anos 6,9 (6,4; 7,4) 10,8 (10,2; 11,4) 10,4 (9,8; 11,0) 9,3 (9,0; 9,7) 

30 – 39 anos 16,9 (16,1;17,7) 32,4 (31,2; 33,5)  35,8 (34,7; 37,0) 28,4 (27,7; 29,0) 

40 – 49 anos 21,4 (20,4; 22,5) 42,7 (41,2; 44,1) 44,5 (43,1; 46,0) 36,2 (35,4; 37,0) 

50 – 59 anos 13,6 (12,6; 14,6) 26,1 (24,7; 27,5) 32,5 (30,9; 34,1) 24,0 (23,3; 24,8) 

≥ 60 anos 3,0 (2,3; 3,9) 7,2 (6,0; 8,5) 13,6 (12,0; 15,3) 7,9 (7,2; 8,7) 

Total 13,5 (13,1; 13,9) 25,5 (25,0; 26,0) 27,9 (27,3; 28,4) 22,3 (22,0; 22,6) 

*Escolaridade     

SI a EFI 11,8 (11,1; 12,6) 17,0 (16,2; 17,9) 12,5 (11,8; 13,3) 13,8 (13,3; 14,2) 

EFC a EMI 11,9 (11,1; 12,9) 23,8 (22,6; 25,1) 19,7 (18,6; 20,9) 18,5 (17,9; 19,1) 

EMC a ESI 15,5 (14,8; 16,2) 35,6 (34,5; 36,7) 37,3 (36,3; 38,5) 29,5 (28,9; 30,0) 

ESC 2,0 (1,7; 2,4) 4,4 (3,9; 4,9) 7,0 (6,4; 7,7) 4,5 (4,2; 4,8) 

Total 14,8 (14,4; 15,2) 27,9 (27,4; 28,5) 30,7 (30,1; 31,3) 24,5 (24,2; 24,8) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio 

completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino superior completo (ESC) 
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Na tabela abaixo, destacaram-se as taxas femininas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano), cujas faixas etárias de maior 

ocorrência foram dos 40 aos 49 anos com 35,2 (IC95%: 34,1; 36,4) e 50 aos 59 anos com 31,9 (IC95%: 30,5; 33,4). Quanto ao nível de 

escolaridade, foi do EMC ao ESI com 21,1 (IC95%: 20,4; 21,8) (Tabela 35). 

 

Tabela 35. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas femininas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis faixa etária e nível de escolaridade do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Faixa etária Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

≤ 29 anos 7,7 (7,0; 8,5) 12,1 (11,2; 13, 1) 10,0 (9,2; 11,0) 10,0 (9,5; 10,5) 

30 – 39 anos 15,8 (14,6; 17,0) 29,1 (27,5; 30,8) 27,5 (25,9; 29,1) 24,1 (23,3; 25,0) 

40 – 49 anos 22,9 (21,3; 24,6) 40,6 (38,5; 42,8) 42,3 (40,1; 44,5) 35,2 (34,1; 36,4) 

50 – 59 anos 18,5 (16,7; 20,5) 34,1 (31,6; 36,8) 43,1 (40,3; 46,1) 31,9 (30,5; 33,4) 

≥ 60 anos 3,8 (2,6; 5,7) 9,5 (7,3; 12,2) 18,0 (15,0; 21,7) 10,4 (9,1; 12,0) 

Total 14,6 (14,0; 15,2) 25,9 (25,1; 26,8) 26,7 (25,9; 27,6) 22,4 (22,0; 22,8) 

*Escolaridade     

SI a EFI 16,4 (15,1; 17,8) 22,3 (20,7; 23,9) 16,8 (15,5; 18,3) 18,5 (17,7; 19,3) 

EFC a EMI 12,8 (11,4; 14,2) 25,6 (23,7; 27,7) 22,8 (21,0; 24,8) 20,4 (19,4; 21,4) 

EMC a ESI 11,5 (10,6; 12,4) 25,0 (23,7; 26,4) 26,8 (25,4; 28,2) 21,1 (20,4; 21,8) 

ESC 1,6 (1,3; 2,1) 3,1 (2,5; 3,7) 4,7 (4,0; 5,5) 3,1 (2,8; 3,5) 

Total 10,5 (10,0; 11,1) 19,3 (18,6; 20,0) 18,8 (17,9; 19,3) 16,2 (15,8; 16,5) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo 

(EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino superior completo (ESC) 
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Na tabela abaixo, considerando as taxas masculinas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano), a maior ocorrência foi para 

as faixas etárias dos 40 aos 49 anos com 43,1 (IC95%: 41,9; 44,3) e dos 30 aos 39 anos com 36,3 (IC95%: 35,3; 37,3). Quanto ao nível de 

escolaridade, foi do EMC ao ESI com 36,8 (IC95%: 35,9; 37,6) (Tabela 36). 

 

Tabela 36. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas masculinas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis faixa etária e nível de escolaridade do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Faixa etária Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

≤ 29 anos 7,4 (6,7; 8,2) 11,6 (10,7; 12,5) 12,6 (11,7; 13,5) 10,5 (10,0; 11,0) 

30 – 39 anos 20,4 (19,2; 21,7) 40,0 (38,2; 41,8) 48,4 (46,5; 50,4) 36,3 (35,3; 37,3) 

40 – 49 anos 23,8 (22,3; 25,4) 51,6 (49,4; 53,9) 53,9 (51,7; 56,3) 43,1 (41,9; 44,3) 

50 – 59 anos 12,3 (11,1; 13,8) 24,7 (22,9; 26,7) 30,3 (28,2; 32,5) 22,4 (21,4; 23,5) 

≥ 60 anos 3,2 (2,3; 4,5) 7,4 (5,9; 9,2) 13,9 (11,8; 16,4) 8,2 (7,2; 9,2) 

Total 14,9 (14,3; 15,5) 29,5 (28,7; 30,3) 33,7 (32,9; 34,5) 26,0 (25,6; 26,5) 

Escolaridade     

SI a EFI 8,8 (8,0; 9,6) 13,6 (12,6; 14,6) 9,6 (8,8; 10,5) 10,6 (10,1; 11,2) 

EFC a EMI 11,3 (10,3; 12,5) 22,5 (21,0; 24,1) 17,5 (16,2; 19,0) 17,1 (16,3; 17,9) 

EMC a ESI 19,0 (17,9; 20,1) 44,8 (43,1; 46,5) 46,6 (44,9; 48,3) 36,8 (35,9; 37,6) 

ESC 2,5 (2,0; 3,1) 5,8 (5,0; 6,8) 9,6 (8,6; 10,8) 6,0 (5,5; 6,5) 

Total 11,7 (11,2; 12,2) 24,8 (24,0; 25,5) 23,9 (23,2; 24,6) 20,1 (19,7; 20,5) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo 

(EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino superior completo (ESC) 
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A variável vínculo empregatício obteve maior taxa de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) para a categoria CLT com 

33,6 (IC95%: 33,1; 34); a variável carga horária superior a seis horas por dia de trabalho apresentou a taxa de 18 (IC95%: 17,7; 18,3) e portadores 

de transtorno mental tiveram a taxa de 137 (IC95%: 126,4; 148,5) (Tabela 37). 

 

Tabela 37. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das variáveis 

vínculo empregatício, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Vinculo Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

CLT 20,5 (19,9; 21,1) 39,8 (38,9; 40,7) 40,3 (39,5; 41,2) 33,6 (33,1; 34,0) 

Servidor público  13,1 (11,1; 15,5) 15,5 (13,3; 18,1) 24,2 (21,4; 27,3) 17,6 (16,2; 19,1) 

*Outros 4,3 (4,0; 4,7) 7,7 (7,2; 8,2) 8,9 (8,4; 9,5) 7,0 (6,7; 7,3) 

Total 14,8 (14,4; 15,2) 27,9 (27,4; 28,5) 30,7 (30,1; 31,3) 24,5 (24,2; 24,8) 

Mais de 6 horas de trabalho por dia     

Sim 12,9 (12,5; 13,3) 20,5 (20,0; 21,0) 20,6 (20,1; 21,1) 18,0 (17,7; 18,3) 

Não 3,7 (3,2; 4,2) 12,0 (11,2; 12,9) 9,6 (8,9; 10,4) 8,4 (8,0; 8,9) 

Total 12,4 (12,0; 12,8) 20,8 (20,3; 21,3) 20,5 (20,0; 21,0) 17,9 (17,6; 18,2) 

Transtorno Mental     

Não 9,3 (9,0; 9,6) 17,2 (16,8; 17,7) 16,8 (16,4; 17,2) 14,4 (14,2; 14,7) 

Sim 118,9 (102,4; 138,2) 165,5 (145,8; 188,0) 126,6 (109,4; 146,4) 137,0 (126,4; 148,5) 

Total 13,5 (13,1; 13,9) 25,5 (25,0; 26,0) 28,0 (27,5; 28,5) 22,3 (22,1; 22,6) 
 *Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

A variável vínculo empregatício obteve a maior taxa de LER/DORT para a categoria CLT com 29,2 (IC95%; 28,6; 29,9); mais de seis 

horas por dia de trabalho teve 17,3 (IC95%: 16,3; 18,2) e portadores de transtorno mental tiveram a taxa de 272,4 (IC95%: 247,3; 300), para o 

sexo feminino (Tabela 38). 
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Tabela 38. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas femininas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis vínculo empregatício, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Vinculo Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

CLT 19,8 (18,9; 20,7) 35,1 (33,9; 36,3) 32,8 (31,7; 34,0) 29,2 (28,6; 29,9) 

Servidor público  16,0 (13,2; 19,4) 19,9 (16,7; 23,7) 30,4 (26,4; 35,0) 22,1 (20,1; 24,3) 

*Outros 4,8 (4,3; 5,5) 9,9 (9,1; 10,8) 10,8 (10,0; 11,8) 8,6 (8,1; 9,1) 

Total 14,4 (13,8; 15,1) 25,7 (24,9; 26,5) 25,1 (24,3; 25,9) 21,7 (21,3; 22,2) 

Mais de 6 horas de trabalho por dia     

Sim 5,0 (4,3; 5,9) 16,9 (15,6; 18,4) 11,8 (10,7; 13,0) 11,2 (10,6; 11,9) 

Não 13,9 (13,2; 14,6) 20,1 (19,3; 20,9) 19,2 (18,4 (20,0) 17,3 (16,3; 18,2) 

Total 11,9 (11,4; 12,5) 19,4 (18,7; 20,1) 17,6 (16,9; 18,3) 16,3 (15,9; 16,7) 

Transtorno mental     

Não 10,1 (9,6; 10,6) 18,0 (17,3; 18,7) 15,5 (14,8; 16,1) 14,5 (14,2; 14,9) 

Sim 242,0 (202,6; 289,0) 311,4 (266,3; 364,2) 263,8 (222,6; 312;7) 272,4 (247,3; 300,0) 

Total 10,9 (10,4; 11,4) 19,0 (18,3; 19,7) 16,3 (15,7; 16,9) 15,4 (15,1; 15,8) 
*Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

Para o sexo masculino, a variável vínculo empregatício obteve maior taxa de LER/DORT para a categoria CLT com 37,1 (IC95%: 

36,4; 37,7); trabalhar mais de seis horas por dia teve maior ocorrência com 20,9 (IC95%: 20,5; 21,3) e portadores de transtorno mental foi de 

80,9 (IC95%: 69,9; 93,7), para o sexo masculino (Tabela 39). 
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Tabela 39. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas masculinas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis vínculo empregatício, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

Vinculo Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

CLT 21,1 (20,3; 22,0) 43,7 (42,5; 44,9) 46,4 (45,2; 47,7) 37,1 (36,4; 37,7) 

Servidor público  8,9 (6,5; 12,2) 8,9 (6,5; 12,2) 14,8 (11,5; 18,9) 10,9 (9,2; 12,8) 

*Outros 4,0 (3,5; 4,5) 5,8 (5,3; 6,5) 7,3 (6,7; 8,0) 5,7 (5,4; 6,1) 

Total 14,7 (14,2; 15,3) 29,4 (28,6; 30,2) 31,8 (31,0; 32,6) 25,3 (24,9; 25,7) 

Mais de 6 horas de trabalho por dia     

Sim 2,9 (2,3; 3,7) 8,6 (7,4; 9,9) 9,6 (8,4; 11,0) 7,0 (6,4; 7,7) 

Não 14,1 (13,5; 14,7) 23,9 (23,1; 24,7) 24,7 (23,9; 25,5) 20,9 (20,5; 21,3) 

Total 12,8 (12,3; 13,3) 22,1 (21,4; 22,7) 22,9 (22,2; 23,6) 19,2 (18,9; 19,6) 

Transtorno Mental     

Não 10,2 (9,7; 10,7) 19,6 (19,0; 20,3) 20,8 (20,1; 21,5) 16,9 (16,5; 17,2) 

Sim 66,4 (50,2; 87,9) 109,8 (88,3; 136,6) 66,4 (50,2; 87,9) 80,9 (69,9; 93,7) 

Total 14,9 (14,4; 15,5) 29,6 (28,8; 30,4) 33,9 (33,0; 34,7) 26,1 (25,7; 26,5) 
                      *Outros: aposentado, temporário, avulso, cooperativado, empregador, outros. 

 

 

A variável grande grupo ocupacional teve destaque para o GG7, com taxa de 84 (IC95%: 82,3; 85,6), GG6 com 48,1 (IC95%: 43,4; 

53,3) e GG8 com 30,5 (IC95%: 29,4; 31,6). Entretanto, ao analisar a variável subgrupos ocupacionais, as categorias com maiores taxas foram 

os técnicos e auxiliares de enfermagem com 1.388,1 (IC95%: 1.220; 1.579), montadores industriais com 1.265,7 (IC95%: 1.132,6; 1.414,5), 

cozinheiros com 645,5 (IC95%: 603,2; 690,6), caixas e bilheteiros com 472,8 (IC95: 421,7; 530,0) e os operadores químicos com 384,4 (IC95%: 

342,8; 431,1) (Tabela 40). 
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Tabela 40. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das variáveis 

grande grupo ocupacional e subgrupos ocupacionais de acordo com a classificação brasileira de ocupações. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

GGO Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Forças armadas (GG0) 3,0 (0,9; 9,5) 1,0 (0,1; 7,2) 1,0 (0,1; 7,2) 1,7 (0,7; 4,1) 

Dirigentes do poder público (GG1) 0,9 (0,6; 1,5) 1,1 (0,7; 1,7) 5,4 (4,4; 6,5) 2,5 (2,1; 2,9) 

Ciências e das artes (GG2) 1,3 (1,0; 1,7) 2,2 (1,8; 2,7) 7,4 (6,7; 8,2) 3,6 (3,3; 4,0) 

Técnico de nível médio (GG3) 5,1 (4,4; 6,0) 12,6 (11,4; 14,0) 18,3 (16,9; 19,9) 12,0 (11,3; 12,8) 

Serviços administrativos (GG4) 13,0 (11,8; 14,2) 17,1 (15,8; 18,6) 21,5 (20,0; 23,1) 17,2 (16,4; 18,0) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 14,4 (13,5; 15,3) 25,8 (24,6; 27,1) 26,0 (24,8; 27,2) 22,1 (21,4; 22,7) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 46,1 (38,5; 55,4) 56,1 (47,6; 66,2) 42,2 (34,8; 51,0) 48,1 (43,4; 53,3) 

Indústria extrativista (GG7) 50,5 (48,3; 52,7) 104,9 (101,8; 108,2) 96,5 (93,5; 99,6) 84,0 (82,3; 85,6) 

Indústria de transformação (GG8) 16,0 (14,7; 17,5) 30,7 (28,8; 32,7) 44,7 (42,4; 47,2) 30,5 (29,4; 31,6) 

Reparação e manutenção (GG9) 10,6 (9,8; 11,5) 17,7 (16,6; 18,8) 21,7 (20,5; 23,0) 16,7 (16,7; 17,3) 

Subgrupos ocupacionais     

Técnicos e auxiliares de enfermagem 612,9 (437,9; 857,8) 1243,9 (982,4; 1574,9) 2307,5 (1940,5; 2744,0) 1.388,1 (1.220; 1.579) 

Técnicos administrativos 7,3 (5,9; 9,0) 11,2 (9,5; 13,3) 14,0 (12,0; 16,2) 10,8 (9,8; 11,9) 

Caixas, bilheteiros 332,9 (262,9; 421,4) 496,9 (409,6; 602,8) 588,6 (492,9; 702,8) 472,8 (421,7; 530,0) 

Trabalhadores domésticos 34,6 (29,2; 41,0) 89,7 (80,8; 99,7) 50,1 (43,6; 57,7) 58,2 (53,9; 62,7) 

Cozinheiros 456,4 (397,1; 524,6) 779,2 (700,4; 866,8) 700,8 (626,3; 784,2) 645,5 (603,2; 690,6) 

Coleta de resíduos 131,2 (118,2; 145,7) 215,2 (198,3; 233,6) 254,6 (236,2; 274,5) 200,4 (190,8; 210,4) 

Agropecuários 16,0 (2,2; 113,7) 16,0 (2,2; 113,7) 112,1 (53,4; 235,2) 48,0 (25,0; 92,3) 

Operadores de máquinas industriais 93,4 (77,6; 112,6) 235,8 (209,7; 265,1) 97,7 (81,4; 117,2) 142,3 (130,4; 155,2) 

Pintores 48,1 (38,3; 60,4) 109,8 (94,5; 127,7) 91,6 (77,7; 108,1) 83,2 (75,3; 91,9) 

Montadores industriais 647,1 (494,3; 847,0) 1.611,7 (1358,9; 1911,5) 1.538,4 (1291; 1831,9) 1.265,7 (1.132,6; 1.414,5) 

Operadores químicos 154,0 (112,5; 210,8) 331,7 (267,9; 410,9) 667,5 (574,1; 776,1) 384,4 (342,8; 431,1) 

Total 50,6 (47,8; 53,7) 98,2 (94,2; 102,4) 94,8 (90,9; 98,9) 81,2 (79,1; 83,4) 

 

 

A variável grande grupo ocupacional teve maior taxa para o GG7, com 222,8 (IC95%: 214,4; 231,4). Contudo, ao analisar a variável 

“subgrupos ocupacionais”, as categorias femininas com maiores taxas foram as montadoras industriais com 3.258,2 (IC95%: 2813,1; 3773,8), 

as técnicas e auxiliares de enfermagem com 1.358,6 (IC95%: 1186,0; 1556,4) (Tabela 41).  
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Tabela 41. Resultado descritivo por triênio e do período total das taxas femininas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis grande grupo ocupacional e subgrupos ocupacionais de acordo com a classificação brasileira de ocupações. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

GGO Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Forças armadas (GG0) 33,0 (10,6; 102,5) - 11,0 (1,1; 78,2) 22,0 (8,2; 58,7) 

Dirigentes do poder público (GG1) 1,2 (0,6; 2,3) 1,6 (0,9; 2,8) 6,6 (4,9; 8,7) 3,1 (2,4; 3,9) 

Ciências e das artes (GG2) 1,8 (1,4; 2,4) 3,1 (2,5; 3,8) 8,0 (7,0; 9,1) 4,3 (3,9; 4,8) 

Técnico de nível médio (GG3) 7,7 (6,2; 9,5) 16,7 (14,5; 19,2) 23,7 (21,0; 26,7) 16,0 (14,7; 17,4) 

Serviços administrativos (GG4) 12,8 (11,5; 14,4) 18,4 (16,7; 20,2) 19,2 (17,5; 21,1) 16,8 (15,9; 17,8) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 23,1 (21,5; 24,7) 40,8 (38,7; 42,9) 40,7 (38,6; 42,8) 34,8 (33,7; 36,0) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 70,1 (53,1; 92,6) 87,0 (67,8; 111,6) 78,6 (60,4; 102,1) 78,6 (67,5; 91,4) 

Indústria extrativista (GG7) 151,7 (140,0; 164,4) 285,5 (269,2; 302,7) 231,1 (216,5; 246,6) 222,8 (214,4; 231,4) 

Indústria de transformação (GG8) 16,4 (13,6; 19,7) 35,6 (31,4; 40,4) 42,9 (38,3; 48,1) 31,6 (29,3; 34,2) 

Reparação e manutenção (GG9) 5,2 (4,5; 6,0) 7,6 (6,7; 8,6) 9,2 (8,2; 10,2) 7,3 (6,8; 7,9) 

Total 14,7 (14,0; 15,3) 25,6 (14,8; 26,4) 26,6 (25,8; 27,4) 22,3 (21,8; 22,7) 

Subgrupos ocupacionais     

Técnicos e auxiliares de enfermagem 587,8 (411,0; 840,8) 1.195,3 (930,0; 1536,3) 2.292,7 (1912,7; 2748,2) 1.358,6 (1186,0; 1556,4) 

Técnicos administrativos 8,3 (6,5; 10,5) 13,5 (11,2; 16,3) 14,1 (11,7; 17,0) 11,9 (10,6; 13,4) 

Caixas, bilheteiros 549,2 (433,0; 696,5) 767,3 (627,5; 938,2) 880,3 (729,6; 1062,1) 732,3 (650,2; 824,7) 

Trabalhadores domésticos 42,6 (35,7; 50,9) 101,9 (90,9; 114,3) 58,9 (50,7; 68,5) 67,8 (62,5; 73,5) 

Cozinheiros 1.170,0 (1011,0; 1354,0) 2.047,5 (1833,5; 2286,6) 1.833,0 (1631,1; 2060,0) 1.683,5 (1569,2; 1806,2) 

Coleta de resíduos 121,2 (108,4; 135,6) 201,8 (185,0; 220,1) 237,3 (219,1; 257,1) 186,8 (177,3; 196,8) 

Agropecuários - 90,5 (12,7; 643,0) 452,9 (188,5; 1088,1) 271,7 (122,0; 604,8) 

Operadores de máquinas industriais 956,5 (651,3; 1404,9) 1.986,7 (1521,6; 2594,0) 515,0 (305,0; 869,7) 1.152,8 (941,8; 1.411,0) 

Pintores 12,3 (1,7; 87,6) 24,6 (6,1; 98,6) - 18,5 (5,9; 57,4) 

Montadores industriais 1.592,5 (1106,6; 2291,6) 5.326,7 (4365,5; 6499,6) 2.855,5 (2175,9; 3747,4) 3.258,2 (2.813,1; 3.773,8) 

Operadores químicos 91,4 (41,0; 203,4) 198,0 (115,0; 341,0) 487,5 (344,7; 689,3) 258,9 (196,8; 340,7) 

Outros 10,0 (9,5; 10,6) 16,8 (16,1; 17,5) 18,3 (17,6; 19,1) 15,0 (14,7; 15,4) 

Total 14,7 (14,0; 15,3) 25,6 (24,8; 26,4) 26,6 (25,8; 27,4) 22,3 (21,8; 22,7) 

 

 

Para o sexo masculino, em relação à variável “grande grupo ocupacional” a maior taxa foi para o GG7, com 69 (IC95%: 67,5; 70,6). 

Contudo, ao analisar à variável “subgrupos ocupacionais”, as categorias masculinas com maiores taxas foram os técnicos e auxiliares de 
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enfermagem com 1.726,7 (IC95%: 1.147,4; 2.598,4), montadores industriais com 696,0 (IC95%: 587,2; 825,0), coletores de resíduos e limpeza 

pública com 456,3 (IC95%: 394,9; 527,2) (Tabela 42). 

 

Tabela 42. Resultados descritivos por triênio e do período total das taxas masculinas de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) das 

variáveis grande grupo ocupacional e subgrupos ocupacionais de acordo com a classificação brasileira de ocupações. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2008 - 2010 2011 - 2013  2014 - 2016 Total 

GGO Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Forças armadas (GG0) - 1,1 (0,2; 8,0) - 1,1 (0,1; 8,0) 

Dirigentes do poder público (GG1) 0,8 (0,4; 1,5) 0,8 (0,5; 1,6) 4,6 (3,5; 6,0) 2,1 (1,6; 2,6) 

Ciências e das artes (GG2) 0,7 (0,4; 1,1) 1,2 (0,8; 1,7) 6,6 (5,6; 7,8) 2,8 (2,4; 3,3) 

Técnico de nível médio (GG3) 3,6 (2,8; 4,6) 10,1 (8,8; 11,7) 15,1 (13,4; 16,9) 9,6 (8,8; 10,4) 

Serviços administrativos (GG4) 13,2 (11,3; 15,4) 14,8 (12,8; 17,1) 25,9 (23,2; 28,9) 18,0 (16,6; 19,4) 

Serviços e vendedores, comércio (GG5) 4,4 (3,7; 5,2) 8,6 (7,6; 9,7) 9,1 (8,0; 10,2) 7,4 (6,8; 7,9) 

Agropecuários, pesca, florestal (GG6) 36,6 (28,8; 46,6) 43,9 (35,2; 54,7) 27,7 (21,0; 36,6) 36,1 (31,1; 41,5) 

Indústria extrativista (GG7) 39,6 (37,6; 41,7) 85,6 (82,6; 88,6) 82,0 (79,1; 85,0) 69,0 (67,5; 70,6) 

Indústria de transformação (GG8) 15,9 (14,4; 17,6) 29,3 (27,2; 31,5) 45,3 (42,6; 48,1) 30,1 (28,9; 31,4) 

Reparação e manutenção (GG9) 18,8 (17,0; 20,6) 32,9 (30,6; 35,4) 40,8 (38,2; 43,5) 30,8 (29,5; 32,2) 

Total 15,0 (14,4; 15,6) 29,3 (28,6; 30,1) 34,0 (33,1; 34,8) 26,1 (25,7; 26,6) 

Subgrupos ocupacionais     

Técnicos e auxiliares de enfermagem 900,9 (338,1; 2400,3) 1.801,8 (901,0; 3602,9) 2477,4 (1372,0; 4473,5) 1.726,7 (1.147,4; 2.598,4) 

Técnicos administrativos 5,5 (3,7; 8,2) 7,1 (5,0; 10,1) 13,7 (10,7; 17,7) 8,8 (7,3; 10,5) 

Caixas, bilheteiros 11,9 (1,6; 85,0) 95,8 (47,9; 191,6) 155, 7 (90,4; 268,2) 87,8 (57,8; 133,4) 

Trabalhadores domésticos 11,2 (6,2; 20,2) 53,9 (41,2; 70,6) 24,4 (16,3; 36,4) 29,8 (24,2; 36,7) 

Cozinheiros 64,3 (40,5; 102,0) 82,1 (54,6; 123,6) 78,5 (51,7; 119,3) 75,0 (58,6; 96,0) 

Coleta de resíduos 319,9 (237,2; 431,4) 468,7 (366,1; 600,0) 580,3 (464,8; 724,5) 456,3 (394,9; 527,2) 

Agropecuários 19,4 (2,7; 138,1) - 38,9 (9,7; 155,6) 29,1 (9,4; 90,5) 

Operadores de máquinas industriais 73,2 (59,2; 90,6) 194,8 (171,0; 221,9) 87,9 (72,4; 106,7) 118,6 (107,7; 130,6) 

Pintores 50,1 (39,8; 63,0) 114,6 (98,5; 133,4) 96,7 (82,0; 114,1) 87,1 (78,8; 96,3) 

Montadores industriais 376,8 (252,5; 562,2) 549,5 (394,5; 765,3) 1.161,8 (925,1; 1459,1) 696,0 (587,2; 825,0) 

Operadores químicos 175,9 (125,1; 247,5) 378,6 (300,0; 477,7) 730,5 (617,9; 863,7) 428,3 (377,5; 486,0) 

Outros 13,8 (13,3; 14,4) 26,9 (26,1; 27,6) 31,7 (30,8; 32,5) 24,1 (23,7; 24,5) 

Total 14,9 (14,4; 15,5) 29,4 (28,6; 30,2) 33,8 (33,0; 34,7) 26,0 (25,6; 26,5) 
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2.3.2.2 Inferencial  

 

 

Para a análise inferencial das taxas totais de LER/DORT, observou-se, na etapa 

univariada, que as maiores associações do desfecho foram: a variável transtorno mental 

(modelo: likelihood ratio (LR) = 923,75, p < 0,0001), ocupação (modelo: LR = 348,89, p < 

0,0001) e a variável nível de escolaridade (modelo: LR = 47,14, p < 0,0001) (Tabela 43). 

No modelo múltiplo, foi observada importante sobredispersão de dados, o que 

ocasionou desajuste estatístico do modelo para o teste goodness-of-fit de Pearson. Desta 

forma, optou-se pela regressão Binomial Negativa para melhor estimativa da medida de 

efeito (RT) (Tabela 43). 

As categorias mais ajustadas da análise univariada para a múltipla foram terceiro 

triênio, sexo masculino, e escolaridade. Algumas categorias, em especial transtorno mental, 

tiveram a RT aumentada, possivelmente pela sobredispersão de dados (Tabela 43). 

A categoria “operadores químicos” e “nível de escolaridade” do EFC ao EMI 

permaneceram como ajuste do modelo. As categorias com p valor < 0,05 foram consideradas 

significantes, e de efeito independente dentro do modelo da análise inferencial total das taxas 

(Tabela 43). 
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Tabela 43. Razões de taxas (RT) brutas e ajustadas totais dos distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho para as variáveis triênio, sexo, faixa etária, nível de escolaridade, 

subgrupo ocupacional, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. São Paulo, 2008 

a 2016. 
VARIÁVEL RTa (IC95%)c Valor p RTb (IC95%)c Valor p 

Ano  0,0005 *0,226  

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 1,89 (1,22; 2,93) < 0,001 1,61 (1,31; 1,98) < 0,001 

2014 - 2016 2,39 (1,55; 3,69) < 0,001 1,67 (1,36; 2,06) < 0,001 

Sexo  < 0,0001   

Masculino ref.  ref.  

Feminino 2,59 (1,82; 3,68) < 0,001 1,23 (1,02; 1,47) 0,026 

Faixa etária  < 0,0001   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 3,17 (2,03; 4,94) < 0,001 3,05 (2,47; 3,78) < 0,001 

≥ 50 anos  2,43 (1,49; 3,95) < 0,001 2,77 (2,18; 3,52) < 0,001 

**Escolaridade  < 0,0001   

Sem instrução a EFI ref.  ref.  

EFC ao EMI 1,52 (0,94; 2,44) 0,081 1,14 (0,9; 1,44) 0,25 

EMC ao ESI 2,99 (1,94; 4,6) < 0,001 1,92 (1,53; 2,41) < 0,001 

Ensino Superior completo 0,36 (0,18; 0,74) 0,005 0,54 (0,38; 0,77) < 0,001 

Subgrupo Ocupacional  < 0,0001   

Coletores de resíduos ref.  ref.  

Operadores químicos 0,92 (0,5; 1,68) 0,792 1,49 (0,98; 2,26) 0,059 

Caixas, bilheteiros 1,45 (0,8; 2,65) 0,215 2,53 (1,66; 3,85) < 0,001 

Cozinheiros 2,26 (1,38; 3,67) 0,001 3,45 (2,51; 4,75) < 0,001 

Montadores industriais 4,28 (2,31; 7,9) < 0,001 5,77 (3,79; 8,76) < 0,001 

Técnico/auxiliar de enfermagem 4,19 (2,17; 8,07) < 0,001 4,27 (2,71; 6,71) < 0,001 

Outros 0,08 (0,05; 0,12) < 0,001 0,04 (0,03; 0,5) < 0,001 

Carga horária  0,0003   

≤ 6 hs/dia ref.  ref.  

> 6 hs/dia 2,29 (1,48; 3,55) < 0,001 2,26 (1,85; 2,75) < 0,001 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 9,72 (8,72; 10,83) < 0,001 11,95 (9,33; 15,31) < 0,001 
aRP: Razão de taxas bruta  
bRP: Razão de taxas ajustada com Regressão Binomial Negativa 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 

* Pseudo R2 do modelo múltiplo 

**Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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Para a análise inferencial das taxas femininas de LER/DORT, observou-se, na etapa 

univariada, que as maiores associações do desfecho foram: a variável transtorno mental 

(modelo: likelihood ratio (LR) = 817,95 p < 0,0001), subgrupo ocupacional (modelo: LR = 

194,85 p < 0,0001) e a variável nível de escolaridade (modelo: LR = 41,16, p < 0,0001) 

(Tabela 44). 

No modelo múltiplo feminino, observou-se uma importante sobredispersão de 

dados, o que ocasionou desajuste estatístico de modelo para o teste goodness-of-fit de 

Pearson. Desta forma, optou-se pela regressão Binomial Negativa para melhor estimativa 

da medida de efeito (RT) (Tabela 44). 

A variável triênio e a categoria do nível de escolaridade do EFC ao EMI foram as 

mais ajustadas pelo modelo múltiplo. Algumas categorias tiveram a RT aumentada 

possivelmente pela sobredispersão de dados (Tabela 44). 

A categoria ensino fundamental completo a EMI serviu como ajuste do modelo. As 

demais categorias que tiveram p valor < 0,05 foram significantes, consideradas de efeito 

independente dentro do modelo final (Tabela 44). 
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Tabela 44. Razões de taxas (RT) brutas e ajustadas para o sexo feminino dos distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho para as variáveis triênio, sexo, faixa etária, nível 

de escolaridade, subgrupo ocupacional, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. 

São Paulo, 2008 a 2016. 
VARIÁVEL RTa (IC95%)c Valor p RTb (IC95%)c Valor p 

Ano  0,014  *0,263 

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 2,11 (1,19; 3,73)  0,01 1,57 (1,25; 1,99) < 0,001 

2014 - 2016 2,23 (1,26; 3,93)    0,006    1,5 (1,19; 1,89)  0,001 

Faixa etária   0,0018   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 3,07 (1,71; 5,53) < 0,001 3,1 (2,42; 3,96) < 0,001 

≥ 50 anos  2,35 (1,23; 4,47)  0,009 3,37 (2,56; 4,44) < 0,001 

**Escolaridade  < 0,0001   

Sem instrução a EFI ref.  ref.  

EFC a EMI 1,94 (1,04; 3,59) 0,035 1,12 (0,86; 1,45) 0,387 

EMC a ESI 3,71 (2,12; 6,5) < 0,001 1,68 (1,29; 2,17) < 0,001 

Ensino Superior completo 0,25 (0,1; 0,63)  0,003 0,34 (0,23; 0,51) 0,001 

Subgrupo ocupacional  < 0,0001   

Coletores de resíduos ref.  ref.  

Operadores químicos 1,27 (0,4; 3,99) 0,683 2,51 (1,19; 5,29) 0,015 

Caixas, bilheteiros 1,98 (0,96; 4,1) 0,063 5,48 (3,63; 8,28) < 0,001 

Cozinheiros   3,76 (2,01; 7,03) < 0,001 8,47 (6,21; 11,57) < 0,001 

Montadores industriais 12,15 (4,7; 31,4) < 0,001 25,34 (14,08; 45,6) < 0,001 

Técnico/auxiliar de enfermagem 4,53 (2,11; 9,73) < 0,001 7,17 (4,66; 11,04) < 0,001 

Outros 0,13 (0,07; 0,23) < 0,001 0,04 (0,3; 0,6) < 0,001 

Carga horária   0,019   

≤ 6 hs/dia ref.  ref.  

> 6 hs/dia 1,89 (1,12; 3,19)  0,017 2,15 (1,74; 2,66) < 0,001 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 17,71 (15,44; 20,31) < 0,001 17,29 (13,11; 22,8) < 0,001 
aRP: Razão de taxas bruta 
bRP: Razão de taxas ajustada com Regressão Binomial Negativa 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 

* Pseudo R do modelo múltiplo 

**Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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Para a análise inferencial das taxas masculinas de LER/DORT, observou-se, na 

etapa univariada, que as maiores associações do desfecho foram: a variável transtorno mental 

(modelo: likelihood ratio (LR) = 214,01 p < 0,0001), carga horária de trabalho (modelo: LR 

= 695,9 p < 0,0001) e a variável subgrupos ocupacionais (modelo: LR = 185,18, p < 0,0001) 

(Tabela 45). 

No modelo múltiplo masculino, observou-se uma importante sobredispersão de 

dados, o que ocasionou desajuste estatístico de modelo para o teste goodness-of-fit de 

Pearson. Desta forma, optou-se pela regressão Binomial Negativa para melhor estimativa 

da medida de efeito (RT) (Tabela 45). 

As categorias mais ajustadas no modelo final foi o terceiro triênio, nível de 

escolaridade do EFC ao EMI e montadores industriais. Algumas categorias tiveram a RT 

aumentada possivelmente pela sobredispersão de dados (Tabela 45). 

A categoria ensino fundamental completo a EMI e os montadores industriais 

serviram como ajuste do modelo final. As demais categorias que tiveram p valor < 0,05 

foram significantes, consideradas de efeito independente dentro do modelo da análise 

inferencial para o sexo masculino das taxas de LER/DORT (Tabela 45). 
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Tabela 45. Razões de taxas (RT) brutas e ajustadas para o sexo masculino dos distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho para as variáveis triênio, sexo, faixa etária, nível 

de escolaridade, subgrupo ocupacional, carga horária diária de trabalho e transtorno mental. 

São Paulo, 2008 a 2016. 
VARIÁVEL RTa (IC95%)c Valor p RTb (IC95%)c Valor p 

Ano   0,003  *0,27 

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 1,33 (0,69; 2,58)  0,39 1,61 (1,2; 2,06) < 0,001 

2014 - 2016 2,86 (1,5; 5,44)  0,001 1,97 (1,52; 2,57) < 0,001 

Faixa etária   0,005   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 3,05 (1,6; 5,8)  0,001 3,04 (2,35; 3,93) < 0,001 

≥ 50 anos  2,29 (1,11; 4,73)  0,024 2,31 (1,71; 3,11) < 0,001 

**Escolaridade  < 0,0001   

Sem instrução a EFI ref.  ref.  

EFC a EMI 1,45 (1,33; 1,57) < 0,001 1,19 (0,89; 1,6) 0,223 

EMC a ESI 3,6 (3,38; 3,84) < 0,001 1,98 (1,5; 2,62) < 0,001 

Ensino Superior completo 0,58 (0,52; 0,65) < 0,001 0,53 (0,35; 0,8) 0,003 

Grupo Ocupacional  < 0,0001   

Coletores de resíduos ref.  ref.  

Operadores químicos 0,7 (0,36; 1,36) 0,297 0,57 (0,37; 0,9) 0,016 

Caixas, bilheteiros 0,51 (0,14; 1,87) 0,313 0,29 (0,1; 0,8) 0,017 

Cozinheiros 0,19 (0,08; 0,21) < 0,001 0,15 (0,9; 0,27) < 0,001 

Montadores industriais 1,48 (0,73; 3,01) < 0,001 1,11 (0,69; 1,79) 0,641 

Técnico/auxiliar de enfermagem 6,47 (1,54; 27,04)  0,01 2,88 (1,01; 8,16)  0,046 

Outros 0,03 (0,02; 0,07) < 0,001 0,02 (0,01; 0,03) < 0,001 

Carga horária  < 0,0001   

≤ 6 hs/dia ref.  ref.  

> 6 hs/dia 3,9 (3,44; 4,43) < 0,001 2,65 (2,01; 3,5) < 0,001 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 5,37 (4,5; 6,42) < 0,001 7,78 (5,53; 10,94) < 0,001 

RTa: Razão de taxas bruta 

RTb: Razão de taxas ajustada com Regressão Binomial Negativa 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 

*Pseudo R do modelo múltiplo 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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2.3.3 Resultado descritivo amostral e do desfecho da PNS de 2013 

 

 

A média de idade da amostra foi 39,5 anos. Esta média manteve-se para todas as categorias da variável escolaridade. Para o sexo 

feminino, a média de idade foi de 39,3 e para o masculino, 39,7 anos. Para os subgrupos ocupacionais a média de idade (em anos) foi: coletores 

de lixo (48,7), cozinheiros (40,5), caixas e bilheteiros (27,5), pintores em geral (46,9), profissionais de enfermagem (46,9), operadores de 

montadores de máquinas (34,8) e “outros” (39,8) (Tabela 46).  

A prevalência do desfecho foi de 3,8% e a média de idade para os casos de LER/DORT foi 40,1 anos, para o sexo feminino foi 41,1 e 

masculino 35,5 anos. Para o subgrupo ocupacional “pintores”, não houve amostra para o sexo feminino, no período da análise (Tabela 46). 
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Tabela 46. Distribuição da amostra da PNS de 2013 do estado de São Paulo pelo total e estratificada por sexo para LER/DORT de acordo com 

as variáveis sexo, faixa etária, nível de escolaridade e subgrupo ocupacional. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL Total Masculino  Feminino 

 N % (IC95%)a P (%)b % (IC95%) P (%)b % (IC95%) P (%)b 

DORT   (3,8)  (2,1)  (6,1) 

Sexo        

Masculino 11.553.441 55,7 (53,5; 58,1) (2,1)     

Feminino 9.158.949 44,2 (41,9; 46,5) (6,1)     

Faixa etária        

≤ 29 anos 5.405.335 26,1 (24,1; 27,9) (2,7) 26,1 (24,2; 27,9) (2,7) 24,3 (21,4; 27,3) (3,6) 

30 – 49 anos 10.269.968 49,6 (47,2; 51,9) (4,7) 49,6 (47,2; 51,9) (4,7) 52,5 (49; 56,1) (7,2) 

≥ 50 anos 5.037.008 24,3 (22,1; 26,5) (3,1) 24,3 (22,1; 26,5) (3,1) 23,1 (20; 26,2) (5,8) 

*Escolaridade        

SI ao EFI 4.330.304 20,9 (18,6; 23,2) (4,2) 20,9 (18,6; 23,2) (4,2) 18,3 (15,5; 21,1) (11,2) 

EFC ao EMI 2.855.051 13,7 (12,1; 15,5) (3,9) 13,7 (12,1; 15,5) (3,9) 11,9 (9,7; 14) (14,9) 

EMC ao ESI 8.917.736 43,0 (40,6; 45,5) (3,6) 43 (40,6; 45,5) (3,6) 43,2 (39,6; 46,9) (8,7) 

ESC 4.609.299 22,2 (19,3; 25,2) (3,8) 22,2 (19,3; 25,2) (3,8) 26,5 (22,5; 30,5) (10,5) 

Subgrupo ocupacional        

Coletores de lixo 122.306 0,6 (0,2; 0,9) (0,0) 0,6 (0,2; 0,9) (0,0) 0,3 (0,1; 0,6) (0,0) 

Cozinheiros 170.818 0,8 (0,5; 1,1) (3,2) 0,8 (0,5; 1,1) (3,2) 1,2 (0,7; 1,8) (0,5) 

Caixas, bilheteiros 327.039 1,6 (0,8; 2,3) (0,0) 1,5 (0,9; 2,2) (0,0) 3,2 (1,6; 4,7) (0,0) 

Pintores em geral 204.413 0,9 (0,5; 1,5) (0,0) 0,9 (0,5; 1,4) (0,0) --------------  

Enfermagem 95.666 0,5 (0,2; 0,7) (5,5) 0,5 (0,2; 0,7) (5,4) 0,9 (0,4; 1,4) (0,0) 

Operadores/montadores de máquinas  996.139 4,8 (3,4; 6,1) (7,4) 4,8 (3,4; 6,1) (7,4) 4,3 (2,7; 5,9) (10,6) 

Outros 18.796.010 90,7 (89; 92,4) (3,7) 90,1 (89; 92,4) (3,8) 90 (87,7; 92,3) (6,2) 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo (EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo 

(EMC) a ensino superior incompleto (ESI), ensino superior completo (ESC) 
IC95%a: Intervalo de Confiança de 95% 

Pb: Prevalência de DORT 
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2.3.4 Resultados das séries temporais de LER/DORT 

 

 

2.3.4.1 Descritiva total e por sexo  

 

O ano de 2008 foi excluído da análise de séries temporais. Percebeu-se que, devido ao grande aumento das taxas de 2008 a 2009 em 

diante, poderia estar influenciando fortemente na tendência crescente das séries aparentando autocorrelação serial, então, optou-se por um 

modelo mais conservador nesta análise com a retirada deste ponto temporal. 

Observa-se que, de modo geral, as taxas são crescentes ao longo das séries, com exceção da faixa etária dos 15 aos 29 anos, que obteve 

um pico em 2012 (11,3; IC95%: 10,2; 12,4) e concluiu a série no ano de 2016 com 10,5 (IC95%: 9,6; 11,6) (Tabela 47). 

 

Tabela 47. Resultado descritivo da série temporal de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) do período de 2009 a 2016, pelas 

variáveis ano, sexo e faixa etária. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ano Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Ano 13,0 (12,4; 13,7) 19,2 (18,4; 20,0) 25,7 (24,8; 26,6) 24,6 (23,7; 25,5) 26,4 (25,5; 27,3) 27,2 (26,3; 28,1) 28,1 (27,2; 29,1) 28,9 (27,9; 29,8) 

Sexo         

Masculino 12,3 (11,5; 13,2) 20,5 (19,4; 21,6) 25,9 (24,7; 21,1) 26,0 (24,8; 27,3) 28,3 (27,1; 29,6) 28,8 (27,5; 30,1) 31,6 (30,2; 32,9) 31,3 (30,0; 32,7) 

Feminino 13,6 (12,6; 14,6) 17,5 (16,4; 18,7) 25,3 (24,0; 26,7) 22,6 (21,4; 23,9) 23,8 (22,5; 25,1) 24,9 (23,6; 26,2) 23,6 (22,3; 24,9) 25,4 (24,1; 26,8) 

Faixa etária         

15 – 29 anos 7,0 (6,2; 7,8) 9,3 (8,4; 10,3) 10,5 (9,5; 11,6) 11,3 (10,2; 12,4) 10,6 (9,6; 11,6) 10,3 (9,3; 11,3) 10,4 (9,4; 11,5) 10,5 (9,6; 11,6) 

30 – 49 anos 17,3 (16,3; 18,4) 27,7 (26,4; 29,1) 37,4 (35,9; 39,1) 35,6 (34,1; 37,2) 37,9 (36,4; 39,6) 38,4 (36,9; 40,0) 39,8 (38,3; 41,5) 41,1 (39,4; 42,8) 

≥ 50 anos  11,8 (10,5; 13,3) 13,9 (12,5; 15,6) 21,0 (19,2; 23,0) 18,5 (16,9; 20,4) 23,2 (21,4; 25,3) 26,4 (24,4; 28,6) 27,6 (25,5; 29,8) 27,9 (25,8; 30,1) 
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Em relação à variável “subgrupo ocupacional”, foi observado que, nas séries, o ano inicial ao final, as taxas foram crescentes; entretanto, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, apesar das altas taxas de incidência, mostraram-se decrescentes quando comparados o início (2.379; IC95: 

1.770,8; 3.197,7) e o final do período (1.892,9; IC95%: 1.359,1; 2.636,4) (Tabela 48). 

 

Tabela 48. Resultados descritivos da série temporal de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) do período de 2009 a 2016, por 

subgrupo ocupacional. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL 2009 2010 2011 2012 

Subgrupo ocupacional Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 2.379 (1.770,8; 3.197,7) 3.190,9 (2.472,3; 4.118,4) 3.785,8 (2.995,1; 4.785,2) 2.704,2 (2.049,5; 3.568,9) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 18,8 (15,1; 23,4) 25,7 (21,2; 31,0) 40,9 (35,2; 47,5) 35,7 (30,4; 41,8) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 69,8 (59,8; 81,4) 88,7 (77,4; 101,7) 157,6 (142,3; 174,6) 143,8 (129,2; 160,1) 

**Trabalhadores industriais e químicos 534,0 (474,1; 601,6) 1.148,9 (1.059,3; 1.246,0) 1.353,8 (1.256,3; 1.458,9) 1.450,4 (1.349,3; 1.559,1) 

Pintores em geral 130,7 (102,9; 166,1) 290,7 (247,5; 341,3) 552,1 (491,3; 620,3) 673,0 (605,6; 747,9) 

VARIÁVEL 2013 2014 2015 2016 

Subgrupo ocupacional Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 3.461,3 (2.709,2; 4.422,2) 2.271,5 (1.678,7; 3.073,7) 1.892,9 (1.359,1; 2.636,4) 1.892,9 (1.359,1; 2.636,4) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 46,4 (40,3; 53,3) 30,9 (26,0; 36,7) 27,1 (22,5; 32,5) 26,4 (21,9; 31,8) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 114,6 (101,6; 129,2) 123,2 (109,7; 138,3) 122,7 (109,3; 137,8) 119,3 (106,0; 134,2) 

**Trabalhadores industriais e químicos 1.673,1 (1.564,2; 1.789,5) 1.921,4 (1.804,5; 2.045,9) 1.919,4 (1.802,6; 2.043,8) 1.751,9 (1.640,4; 1.870,9) 

Pintores em geral 421,4 (368,7; 481,5) 396,0 (345,1; 454,4) 524,7 (465,6; 591,3) 745,2 (674,1; 823,8) 
$ Técnicos e auxiliares administrativos 

**Operadores de máquinas industriais, químicos e montadores de máquinas indústriais 
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Na tabela 49, é possível perceber que, para ambos os sexos, as taxas foram crescentes de forma expressiva ao longo do período, 

especialmente para idade dos 30 aos 49 anos e maior ou igual a 50 anos. 

 

Tabela 49. Resultado descritivo da série temporal de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) estratificado por sexo do período de 

2009 a 2016 por faixa etária. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL         

SEXO MASCULINO 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Faixa etária         

15 – 29 anos 7,0 (6,0; 8,2) 9,3 (8,1; 10,7) 9,2 (8,0; 10,6) 10,4 (9,1; 11,9) 11,7 (10,4; 13,3) 10,9 (9,6; 12,5) 11,8 (10,4; 13,4) 11,2 (9,8; 12,7) 

30 – 49 anos 17,0 (15,7; 18,5) 31,6 (29,7; 33,6) 39,8 (37,8; 42,1) 40,7 (38,5; 42,9) 43,6 (41,4; 46,0) 43,7 (41,5; 46,1) 47,8 (45,4; 50,2) 48,3 (45,9; 50,7) 

≥ 50 anos  9,7 (8,2; 11,5) 11,7 (10,0; 13,7) 19,1 (16,9; 21,6) 15,9 (13,9; 18,3) 18,3 (16,1; 20,7) 21,6 (19,3; 24,3) 24,4 (21,9; 27,2) 23,1 (20,7; 25,8) 

SEXO FEMININO 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Faixa etária         

15 – 29 anos 6,9 (5,8; 8,2) 9,4 (8,0; 10,9) 12,1 (10,6; 13,8) 12,3 (10,8; 14,1) 9,2 (7,9; 10,8) 9,5 (8,1; 11,0) 8,6 (7,4; 10,2) 9,8 (8,4; 11,4) 

30 – 49 anos 17,7 (16,1; 19,3) 23,0 (21,3; 24,9) 34,6 (32,5; 36,9) 29,6 (27,6; 31,8) 31,2 (29,1; 33,4) 32,1 (30,0; 34,3) 30,4 (28,4; 32,6) 32,5 (30,4; 34,8) 

≥ 50 anos  14,7 (12,5; 17,4) 17,0 (14,6; 19,8) 23,7 (20,8; 26,9) 22,1 (19,3; 25,2) 30,1 (26,8; 33,8) 33,1 (29,7; 36,9) 32,1 (28,7; 35,8) 34,5 (31,0; 38,4) 
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Para o sexo masculino, os subgrupos ocupacionais nos quais as taxas apresentaram-se crescentes foram os trabalhadores industriais e 

químicos, alcançando, em 2009, uma taxa de 316,7 (IC95%: 269,7; 371,9) e em 2016 de 1.322,2 (IC95%: 1.222,3; 1.430,3). Os pintores em 

geral, ainda no ano de 2009, a taxa foi de 57,7 (IC95%: 39,8; 83,5), e 2016 foi de 352,1 (IC95%: 303,1; 409,1) (Tabela 50). Por insuficiência 

de casos em alguns anos, a categoria dos técnicos e auxiliares de enfermagem foi excluída da série a posteriori.  

 

Tabela 50. Resultados descritivos da série temporal de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) estratificada para o sexo masculino 

do período de 2009 a 2016, por subgrupo ocupacional. São Paulo, 2018. 
SEXO MASCULINO 

VARIÁVEL 2009 2010 2011 2012 

Subgrupo ocupacional Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 34,5 (26,2; 45,4) 42,6 (33,2; 54,5) 71,7 (59,2; 86,7) 50,0 (39,8; 62,8) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 171,8 (138,0; 213,9) 212,6 (174,6; 258,9) 468,2 (410,0; 534,7) 425,3 (369,9; 488,8) 

**Trabalhadores industriais e químicos 316,7 (269,7; 371,9) 850,3 (770,9; 937,8) 884,3 (803,3; 973,5) 1.145,8 (1.053; 1.246,7) 

Pintores em geral 57,7 (39,8; 83,5) 125,6 (97,7; 161,4) 197,7 (161,8; 241,5) 339,8 (291,7; 395,8) 

VARIÁVEL 2013 2014 2015 2016 

Subgrupo ocupacional Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 57,5 (46,5; 71,1) 47,3 (37,4; 59,8) 50,7 (40,4; 63,6) 46,6 (36,8; 59,1) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 328,6 (280,4; 385,0) 326,5 (278,5; 382,7) 382,3 (330,1; 442,8) 382,3 (330,1; 442,8) 

**Trabalhadores industriais e químicos 1.362 (1.261,1; 1.472,3) 1.424,2 (1.320,4; 1.536,3) 1.447,6 (1.342,9; 1.560,5) 1.322,2 (1.222,3; 1.430,3) 

Pintores em geral 1.832,7 (1.488,9; 2.255,9) 199,7 (163,7; 243,7) 275,9 (232,9; 326,8) 352,1 (303,1; 409,1) 
$ Técnicos e auxiliares administrativos 

**Operadores de máquinas industriais, químicos e montadores de máquinas indústriais 

 

 

Para o sexo feminino, os subgrupos ocupacionais com taxas crescentes e mais significativas foram as pintoras em geral, que apresentou 

em 2009 taxa de 1.443,9 (IC95%: 1.054,9; 1.976,2) e em 2016 de 7.811,9 (IC95%: 6.825,8; 8,940,4). Para as trabalhadoras industriais no ano 

de 2009 a taxa foi de 3.296,4 (2.760,4; 3.936,4) e em 2016 foi de 7.214,3 (IC95%: 6.398,8; 8.133,6) (Tabela 51).  
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Tabela 51. Resultados descritivos da série temporal de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano) estratificada para o sexo feminino 

do período de 2009 a 2016, por subgrupo ocupacional. São Paulo, 2018. 
SEXO FEMININO 

VARIÁVEL 2009 2010 2011 2012 

Ocupação Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 2.586,7 (1.924,9; 3.475,9) 3.468,6 (2.687,4; 4.476,8) 4.056,4 (3.203,8; 5.135,9) 2.763,1 (2.076,0; 3.677,5) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 10,3 (7,1; 14,9) 16,5 (12,3; 22,1) 24,2 (19,0; 30,8) 27,9 (22,2; 34,9) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 44,2 (35,6; 54,8) 57,6 (47,7; 69,7) 79,7 (67,9; 93,7) 73,3 (61,9; 86,7) 

**Trabalhadores industriais e químicos 3.296,4 (2.760,4; 3.936,4) 4.944,6 (4.277,7; 5.715,5) 7.322,3 (6.500,4; 8.248,2) 5.322,9 (4.629,1; 6.120,6) 

Pintores em geral 1.443,9 (1.054,9; 1.976,2) 3.258,0 (2.643,7; 4.015,1) 6.923,4 (5.998,9; 7,990,3) 6.664,2 (5.758,4; 7.712,5) 

VARIÁVEL 2013 2014 2015 2016 

Ocupação Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) Taxa (IC95%) 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 3.703,7 (2.893,3; 4.741,1) 2.469,1 (1.824,7; 3.341,1) 2.057,6 (1.477,3; 2.865,8) 1.998,8 (1.428,2; 2.797,4) 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 40,3 (33,4; 48,6) 22,0 (17,1; 28,3) 14,3 (10,4; 19,6) 15,4 (11,4; 20,8) 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 60,9 (50,6; 73,2) 72,2 (60,9; 85,5) 57,6 (47,7; 69,7) 53,3 (43,8; 64,9) 

**Trabalhadores industriais e químicos 5.620,1 (4.905,9; 6.438,2) 8.241,0 (7.366,2; 9,219,8) 7.916,8 (7.060,3; 8.877,2) 7.214,3 (6.398,8; 8.133,6) 

Pintores em geral 4.701,9 (3.951,4; 5.595,1) 3.924,5 (3.244,1; 4.747,4)  4.998,1 (4.222,3; 5.916,5) 7.811,9 (6.825,8; 8,940,4) 
$ Técnicos e auxiliares administrativos 

**Operadores de máquinas industriais, químicos e montadores de máquinas indústriais
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Observa-se um aumento acentuado de LER/DORT no alisamento das taxas brutas 

no período de 2009 a 2012 (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1. Taxas totais de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de 

São Paulo, 2009 a 2016. 
 

 

No alisamento no gráfico 2, percebeu-se as taxas mais elevadas de LER/DORT em 

homens. 

 

 

 
 

Gráfico 2. Taxas por sexo de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de 

São Paulo, 2009 a 2016. 
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O alisamento do gráfico 3 apresenta as faixas etárias brutas dos 30 aos 49 anos e ≥ 

50 anos mais elevadas ao longo da série quando comparadas aos mais jovens. 

 

 

Gráfico 3. Taxas por faixa etária de LER/DORT (casos/100.000 trabalhadores por ano). 

Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 

 

 

O alisamento do gráfico 4 apresenta as faixas etárias brutas dos 30 aos 49 anos e ≥ 

50 anos mais elevadas ao longo da série quando comparadas aos mais jovens. 

 

 

Gráfico 4. Taxas do sexo masculino por faixa etária de LER/DORT (casos/100.000 

trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 
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O alisamento do gráfico 5 apresenta a faixa etária ≥ 50 anos com sobreposição aos 

30 aos 49 anos. 

 

 

Gráfico 5. Taxas do sexo feminino por faixa etária de LER/DORT (casos/100.000 

trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 

 

 

O alisamento do gráfico 6 permite observar que o subgrupo ocupacional dos 

operadores/montadores de máquinas industriais e químicos com as taxas mais crescentes. 

 

 

Gráfico 6.  Taxas totais por subgrupo ocupacional de LER/DORT (casos/100.000 

trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 
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No gráfico 7, é possível observar que após alisamento os trabalhadores domésticos, 

cozinheiros e coletores de resíduos representaram as taxas mais crescentes ao longo da série. 

 

 

Gráfico 7. Taxas totais por subgrupo ocupacional de LER/DORT (casos/100.000 

trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 

 

No gráfico 8, conforme alisamento as taxas mais crescentes no período foram dos 

operadores/montadores de máquinas industriais e químicos. 

 

 

Gráfico 8. Taxas do sexo masculino por subgrupo ocupacional de LER/DORT 

(casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 
Continua 
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Gráfico 8. Taxas do sexo masculino por subgrupo ocupacional de LER/DORT 

(casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016 (conclusão). 

 

 

No gráfico 9, observa-se que as maiores taxas foram dos operadores/montadores de 

máquinas industriais e químicos. 

 

 

Gráfico 9. Taxas do sexo feminino por subgrupo ocupacional de LER/DORT 

(casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016. 
Continua 
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Gráfico 9. Taxas do sexo feminino por subgrupo ocupacional de LER/DORT 

(casos/100.000 trabalhadores por ano). Estado de São Paulo, 2009 a 2016 (conclusão). 

 

 

2.3.4.2 Inferencial total e por sexo 

 

 

Na tabela 54, constam os resultados das séries temporais com a regressão de Prais-

Winsten. Destacou-se, principalmente, a categoria “idade” igual ou maior de 50 anos, que 

apresentou tendência crescente, tanto na análise total como pelo sexo masculino, feminino e 

de forma semelhante (AAPC de 32,73%, 32,23% e 33,17% respectivamente). Nota-se, 

ainda, que toda a categoria da faixa etária para o sexo masculino foi de tendência crescente 

(Tabela 52). Os resultados estão ilustrados nos gráficos 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Tabela 52. Resultados das tendências temporais de LER/DORT para as variáveis ano, sexo, 

faixa etária, e faixa etária estratificada por sexo do período de 2009 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL *AAPC (IC95%) Valor p Tendência 

Ano 25,35 (6,15; 48,05) 0,016 crescente 

Sexo    

Masculino 29,66 (8,97; 54,29) 0,011 crescente 

Feminino 18,73 (1,61; 38,75) 0,036 crescente 

Idade    

15 – 29 anos 11,69 (-2,58; 28,07) 0,095 estacionária 

30 – 49 anos  26,88 (4,45; 54,11) 0,024 crescente 

≥ 50 anos 32,73 (20,77; 45,87) < 0,001 crescente 

Sexo masculino por idade    

15 – 29 anos 14,91 (6,28; 24,24) 0,005 crescente 

30 – 49 anos  32,2 (7,44; 62,66) 0,017 crescente 

≥ 50 anos 32,23 (18,09; 48,06) 0,001 crescente 

Sexo feminino por idade    

15 – 29 anos 5,91 (-13,77; 30,11) 0,52 estacionária 

30 – 49 anos  17,46 (-1,04; 39,42) 0,061 estacionária 

≥ 50 anos 33,17 (21,43; 46,05) < 0,001 crescente 

*Variação anual percentual média 

 

 

Para a análise total da variável “subgrupo ocupacional”, apenas os trabalhadores 

industriais apresentaram tendência (crescente). Quando este subgrupo ocupacional foi 

estratificada para o sexo masculino, os trabalhadores industriais, químicos e pintores em 

geral apresentaram tendência crescente. O sexo feminino teve resultado semelhante ocorrido 

na análise total (Tabela 53). Os resultados com as médias móveis são observados nos 

gráficos 6, 7, 8, 9. 
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Tabela 53. Resultados das tendências temporais de LER/DORT para a variável subgrupo 

ocupacional, e subgrupo ocupacional estratificado por sexo do período de 2009 a 2016. São 

Paulo, 2018. 
VARIÁVEL *AAPC (IC95%) Valor p Tendência 

Subgrupo ocupacional    

Técnicos e auxiliares de enfermagem -13,85 (-29,62; 5,45) 0,121 estacionária 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 8,12 (-22,13; 50,13) 0,582 estacionária 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 14,72 (-11,0; 47,89) 0,234 estacionária 

**Trabalhadores industriais e químicos 39,62 (11,2; 75,31) 0,012 crescente 

Pintores em geral 57,52 (-0,2; 148,58) 0,051 estacionária 

Sexo masculino por ocupação    

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 5,28 (-13,21; 27,71) 0,539 estacionária 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 23,83 (-8,58; 67,75) 0,136 estacionária 

**Trabalhadores industriais e químicos 47,85 (12,16; 94,91) 0,013 crescente 

Pintores em geral 60,21 (8,34; 136,91) 0,026 crescente 

Sexo feminino por ocupação    

Técnicos e auxiliares de enfermagem -14,57 (-29,11; 2,94) 0,084 estacionária 

Caixas, bilheteiros e administrativos$ 10,64 (-34,37; 86,54) 0,652 estacionária 

Trab. domésticos, cozinheiros e coletores de resíduos 3,26 (-16,23; 27,3) 0,72 estacionária 

**Trabalhadores industriais e químicos 24,95 (5,99; 47,31) 0,016 crescente 

Pintores em geral 52,6 (-6,95; 150,28) 0,082 estacionária 

*Variação anual percentual média  

$Técnicos e auxiliares administrativos 

**Operadores de máquinas industriais, operadores químicos e montadores de máquinas industriais 
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2.3.5 Resultado do absenteísmo dos trabalhadores devido a LER/DORT, pelo total e 

estratificado por sexo 

 

2.3.5.1 Resultados descritivos 

 

O total de dias perdidos de trabalho devido aos casos de LER/DORT no estado de 

São Paulo, referente ao período de 2008 a 2016, chegou a 2.572.951 dias. A soma de dias de 

afastamento do trabalho indicado por ano foram: em 2008 (201.702 dias), 2009 (254.606 

dias), 2010 (261.703 dias), 2011 (327.513 dias), 2012 (285.512 dias), 2013 (275.181 dias), 

2014 (279.788 dias), 2015 (366.130 dias) e 2016 (320.813 dias) (Tabela 54). 

 

Tabela 54. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis ano do período de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Ano       

2008 784 (5,2) 90 0,3 40 121,8 4.383 

2009 1.152 (7,5) 90 1 30 121,8 8.766 

2010 1.518 (9,8) 60 0,6 20 121,8 5.478,8 

2011 2.019 (13,1) 90 0,1 30 121,8 5.844 

2012 2.015 (13,1) 80 0,5 30 121,8 5.478,8 

2013 1.979 (12,8) 90 0,1 30,4 121,8 6.574,5 

2014 1.998 (12,9) 90 0,3 45 152,2 5.478,8 

2015 1.998 (12,9) 90 0,4 60 182,6 5.478,8 

2016 1.965 (12,7) 90 0 60 182,6 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

 

 

 

Os dias perdidos dos casos femininos do período de 2008 a 2016 chegaram a 

1.051.152 dias. A soma de dias de afastamento indicado do trabalho por ano foram: em 2008 

(106.670,7 dias), 2009 (105.169,1 dias), 2010 (104.597,9 dias), 2011 (139.175,8 dias), 2012 

(128.829,5 dias), 2013 (106.378,4 dias), 2014 (114.856,8 dias), 2015 (111.951,3 dias) e 2016 

(133.704,4 dias) (Tabela 55). 
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Tabela 55. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis ano e triênio do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Ano       

2008 375 (6,1) 90 0,3 30,4 121,8 4.383 

2009 507 (8,3) 90 1 30,4 121,8 4.748,3 

2010 638 (10,5) 60,9 0,6 30 121,8 4.748,3 

2011 913 (15,0) 90 0,1 30 121,8 3.287,3 

2012 792 (13,0) 90 0,5 30 121,8 5.478,8 

2013 729 (12,0) 90 0,1 30 121,8 6.574,5 

2014 788 (12,9) 90 0,3 30 121,8 4.017,8 

2015 676 (11,1) 90 1 45 121,8 5.113,5 

2016 680 (11,2) 90 0,8 30 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

 

 

O total de dias perdidos de trabalho considerando os casos masculinos, chegou a 

1.521.799 dias. A soma de dias de afastamento indicado do trabalho por ano foram: em 2008 

(95.031,5 dias), 2009 (149.479,4 dias), 2010 (157.105,4 dias), 2011 (188.337,3 dias), 2012 

(156.683,3 dias), 2013 (168.924,7 dias), 2014 (164.931,9 dias), 2015 (254.178,6 dias) e 2016 

(187.108,7 dias) (Tabela 56). 

 

Tabela 56. Resultados descritivos do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis ano e triênio do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Ano       

2008 409 (4,4) 90 1 60 121,8 2.922 

2009 644 (6,9) 80 1 30 121,8 8.766 

2010 880 (9,4) 60 1 15 121,8 5.478,8 

2011 1.106 (11,9) 90 1 30 121,8 5.844 

2012 1.223 (13,1) 60,9 0,6 30 121,8 5.478,8 

2013 1.249 (13,4) 90 1 30,4 152,2 3.287,3 

2014 1.210 (13,0) 90 1 60 182,6 5.478,8 

2015 1.322 (14,2) 90 0,4 60 182,6 5.478,8 

2016 1.285 (13,8) 90 0 60 182,6 4.383 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

 

 

Para a variável sexo, a maior proporção foi de homens (60,5%), para faixa etária, 

foi a idade dos 30 aos 49 anos (71,8%). O aumento do período de afastamento indicado 

acompanhou o aumento da idade média dos trabalhadores. A maior faixa de tempo na 

ocupação teve a maior média de afastamento indicado (Tabela 57). 
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A idade média de afastamento indicado dos casos foi de 39,4 anos de idade. A 

prevalência da morbidade de afastamento indicado para o sexo masculino foi de 25,7% e 

feminino 19,4%. A prevalência de morbidade de afastamento indicado para faixa etária dos 

15 aos 29 anos de idade foi de 14,9%, dos 30 aos 49 anos de 24,2%, a partir de 50 anos foi 

de 26,6%, e por nível de escolaridade para SI a EFI foi de 24,3%. Para o EFC ao EMI de 

22,2%, para o EMC ao ESI de 23,3% e para o ESC de 23,7% (Tabela 57). 

 

 

Tabela 57. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis sexo, faixa etária e nível de escolaridade do período 

de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Sexo       

Masculino 9.328 (60,5) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Feminino 6.098 (39,5) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Dados faltantes 2 (< 0,2) 90,9 60 60 121,8 121,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Faixa etária       

15 – 29 anos 2.203 (14,3) 60 0,1 20 121,8 3.287,3 

30 – 49 anos 11.087 (71,8) 90 0,1 40 121,8 6.574,5 

≥50 anos  2.096 (13,6) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Dados faltantes 42 (0,3) 90,7 1 30 182,6 2.556,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

*Escolaridade       

SI a EFI 2.267 (14,7) 90 1 35 121,8 8.766 

EFC a EMI 2.148 (13,9) 90 0,1 30,4 121,8 5.478,8 

EMI a ESI 7.451 (48,3) 90 0,1 30,4 121,8 6.574,5 

ESC 624 (4,1) 90 0,5 42,5 121,8 5.478,8 

Dados faltantes 2.938 (19,0) 90 0 30 121,8 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 

 

 

A faixa etária com mais afastamentos indicados dos casos femininos foi dos 30 aos 

49 anos (66,9%) e para a variável nível de escolaridade foi do EMC a ESI (38,2%). A idade 

média de afastamento indicado dos casos femininos foi de 40 anos. A prevalência de 

afastamento indicado para faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade foi de 11,6%, dos 30 aos 

49 anos de 19,8%, a partir de 50 anos foi de 24,7%. Por nível de escolaridade de SI a EFI de 

22,7%, EFC a EMI foi de 19,1%, para o EMC ao ESI foi de 17,2% e ESC de 20,3% (Tabela 

58). 
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Tabela 58. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas faixa etária e nível de escolaridade do período de 2008 a 

2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Faixa etária       

15 – 29 anos 945 (15,5) 60 0,1 16 91,3 3.287,3 

30 – 49 anos 4.082 (66,9) 90 0,1 30,4 121,8 6.574,5 

≥50 anos 1.055 (17,3) 90 0,3 30,4 121,8 7.670,3 

Dados faltantes 16 (0,3) 90 1 22,5 121,8 1.461 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Escolaridade       

SI a EFI 1.169 (19,2) 90 1 45 121,8 5.478,8 

EFC a EMI 987 (16,2) 90 0,1 40 121,8 3.287,3 

EMI a ESI 2.328 (38,2) 90 0,1 30 121,8 6.574,5 

ESC 217 (3,6) 90 0,5 30 121,8 3.652,5 

Dados faltantes 1.397 (22,9) 90 0,6 30 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 

 

 

A faixa etária com maior número de casos masculinos afastados indicados foi dos 

30 aos 45 anos de idade (75,1%), e o nível de escolaridade do EMC ao ESI foi de maior 

ocorrência (54,9%). A idade média dos afastados foi de 39,1 anos de idade. Para a faixa 

etária dos 15 aos 29 anos foi de 17,4%, 30 aos 49 anos de 26,8%, a partir de 50 anos foi de 

28,4%. Por nível de escolaridade foi para SI ao EFI foi de 26%, EFC ao EMI foi de 24,7%, 

EMC ao ESI de 26,1% e ESC de 25,5% (Tabela 59). 
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Tabela 59. Resultados descritivos do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis faixa etária e nível de escolaridade do período de 

2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Faixa etária       

15 – 29 anos 1.257 (13,5) 60 1 21 121,8 3.287,3 

30 – 49 anos 7.004 (75,1) 90 0,4 45 152,2 5.844 

≥50 anos 1.041 (11,2) 90 0 30,4 182,6 8.766 

Dados faltantes 26 (0,3) 106,5 1 60 182,6 2.556,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Escolaridade       

SI a EFI 1.098 (11,8) 90 1 30,4 152,2 8.766 

EFC a EMI 1.161 (12,4) 90 1 30,4 121,8 5.478,8 

EMI a ESI 5.123 (54,9) 90 1 35 152,2 5.844 

ESC 407 (4,4) 90 1 60 152,2 5.478,8 

Dados faltantes 1.539 (16,5) 90 0 30 121,8 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

*Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 

 

 

Na tabela abaixo a prevalência de afastamentos indicados para a carga horária diária 

de trabalho acima de seis horas foi de 24,5%, até 6 horas foi 12,5%. Para quem recebia 

prêmio por produção, o afastamento indicado foi de 31,4%, quem não teve prêmios de 

produtividade o afastamento indicado chegou a 19,4%. Quem teve ambiente estressante o 

afastamento indicado foi de 26,1%, para quem não teve foi de 16,6% (Tabela 60).  

 

 

Tabela 60. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis carga horária diária de trabalho, prêmios por 

produtividade e ambiente estressante no trabalho do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Carga horária       

≤ 6 hs/dia 858 (5,6) 60 0,6 15 90 6.574,5 

> 6 hs/dia 11.670 (75,6) 90 0,1 30 121,8 8.766 

Dados faltantes 2.900 (18,8) 90 0 60 121,8 5.478,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Prêmios       

Não 5.754 (37,3) 90 0,1 30 121,8 8.766 

Sim 1.697 (11,0) 90 0,4 60 182,6 6.574,5 

Dados faltantes 7.977 (51,7) 90 0 45 121,8 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Ambiente Estressante       

Não 2.707 (17,6) 75 0,6 15 121,8 8.766 

Sim 4.922 (31,9) 90 0,1 30,4 152,2 7.670,3 

Dados faltantes 7.799 (50,5) 90 0 45 121,8 5.478,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 
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Quanto à exposição ocupacional em mulheres, as variáveis “prêmios por 

produtividade” e “ambiente estressante” tiveram um grande número de dados faltantes, 

40,8% e 40,6% respectivamente. A proporção da morbidade de afastamentos indicados dos 

casos femininos de LER/DORT para a carga horária diária de trabalho acima de seis horas 

foi de 20,4%, e até 6 horas foi 11,8%. Para quem recebia prêmio por produção o afastamento 

indicado foi de 27,9%, quem não recebia foi de 16,9%. Para quem referiu ambiente 

estressante o afastamento indicado foi de 21,4% e para quem não referiu foi 14,9% o 

afastamento indicado (Tabela 61).  

 

 

Tabela 61. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT por carga horária diária de trabalho, prêmios por produtividade e 

ambiente estressante no trabalho do período de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Carga horária       

≤ 6 hs/dia 619 (10,2) 60 0,6 15 90 6.574,5 

> 6 hs/dia 4.147 (68,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Dados faltantes 1.332 (21,8) 90 0,3 60 121,8 4.383 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Prêmios       

Não 3.229 (53,0) 90 0,1 30 121,8 5.478,8 

Sim 384 (6,3) 90 0,5 30,4 182,6 6.574,5 

Dados faltantes 2.485 (40,8) 90 0,3 45 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Ambiente estressante       

Não 1.468 (24,1) 72,5 0,6 23 121,8 6.574,5 

Sim 2.157 (35,4) 90 0,1 30,4 121,8 7.670,3 

Dados faltantes 2.473 (40,6) 90 0,3 45 121,8 4.383 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

 

 

As variáveis “prêmios por produção” e “ambiente estressante” tiveram uma 

substancial quantidade de “dados faltantes”, respectivamente de 58,9 e 57,1%, para os casos 

masculinos. A proporção de afastamentos longos indicados para a categoria com a carga 

horária diária de trabalho acima de seis horas foi de 26,8%, e até seis horas foi de 14,2%. 

Para quem recebia prêmio por produção o afastamento indicado foi de 32,4%, e quem não 

recebeu foi de 22,4%. Quanto à variável “ambiente estressante” o afastamento indicado para 

expostos foi de 29,9%, e para não expostos o afastamento indicado foi de 18,6% (Tabela 

62).  
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Tabela 62. Resultado descritivo do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis carga horária diária de trabalho, prêmios por 

produtividade e ambiente estressante no trabalho do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Carga horária       

≤ 6 hs/dia 239 (2,6) 60 1 14 90 2.556,8 

> 6 hs/dia 7.522 (80,6) 90 0,4 30 152,2 8.766 

Dados faltantes 1.567 (16,8) 90 0 60 121,8 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Prêmios       

Não 2.524 (27,1) 90 0,6 30 121,8 8.766 

Sim 1.312 (14,1) 91,3 0,4 60 182,6 5.478,8 

Dados faltantes 5.492 (58,9) 90 0 40 152,2 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Ambiente estressante       

Não 1.239 (13,3) 80 1 15 121,8 8.766 

Sim 2.764 (29,6) 90 0,4 40 182,6 5.844 

Dados faltantes 5.325 (57,1) 90 0 45 152,2 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

 

 

 

Para a análise de absenteísmo o vínculo empregatício de maior proporção de casos 

foi o CLT (91,6%), para o tempo de ocupação foram os que tinham menos de cinco anos de 

trabalho na ocupação (29,7%). Quanto à variável “vínculo empregatício”, a morbidade de 

afastamento indicado para a categoria CLT foi de 23,1%, para os servidores públicos foi de 

16,9% e para “outros” foi de 27,9%. Para os trabalhadores de empresa terceirizada o 

afastamento indicado foi de 23,5%, para não terceirizados afastados perfizeram 18,2%. Para 

o tempo de serviço quem tinha menos de cinco anos o afastamento indicado foi de 17,1%, 

de cinco a nove anos foi de 26,2%, de dez a 20 anos foi de 30,1%, de 20 a 30 anos foi de 

33,1% e acima de 30 anos o afastamento indicado foi de 40,8% (Tabela 63).  
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Tabela 63. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis vínculo empregatício, empresa terceirizada e tempo 

na ocupação atual do período de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Vinculo        

CLT 14.139 (91,6) 90 0 30,4 121,8 7.670,3 

Servidor público 237 (1,5) 30,4 0,1 15 90 5.478,8 

Outros 890 (5,8) 90,7 0,6 60 182,6 8.766 

Dados faltantes 162 (1,1) 90 1 30,4 121,8 4.383 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Terceirizado       

Não 12.818 (83,1) 90 0 30 121,8 8.766 

Sim 829 (5,4) 90 1 30 121,8 5.113,5 

Dados faltantes 1.781 (11,5) 90 0,5 60 121,8 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Tempo na ocupação       

< 5 anos 4.590 (29,7) 90 0,3 30 121,8 5.478,8 

5 – 9 anos 2.854 (18,5) 90 0,1 40 152,2 6.574,5 

10 – 20 anos 3.772 (24,5) 90 0,6 60 182,6 8.766 

21 – 30 anos 875 (5,7) 90 0,8 45 182,6 5.478,8 

≥ 31 anos 76 (0,5) 91,3 0,5 60 304,4 7.670,3 

Dados faltantes 3.261 (21,1) 90 0 30 121,8 5.478,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

 

 

 

Para os casos femininos o vínculo empregatício de maior ocorrência foi CLT 

(88,3%). A prevalência da morbidade de afastamento indicado para CLT foi de 18,8%, 

servidores públicos foi de 16,2% e para “outros” foi de 23,1%, no sexo feminino. Para as 

trabalhadoras de empresas terceirizadas o afastamento indicado foi de 17,9% e as não 

terceirizadas foi de 18,8%. Para o tempo de serviço na ocupação quem tinha menos de cinco 

anos o afastamento longo indicado foi de 14,9%, de cinco a nove anos foi de 24,1%, de dez 

a 20 anos foi de 26,9%, de 20 a 30 anos foi de 33,2% e acima de 30 anos foi de 41,7% 

(Tabela 64).  
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Tabela 64. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis vínculo empregatício, empresa terceirizada e tempo 

na ocupação do período de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Vinculo       

CLT 5.387 (88,3) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Servidor público 185 (3,0) 30,4 0,1 15 90 5.478,8 

Outros 448 (7,3) 90 0,6 45 182,6 5.478,8 

Dados faltantes 78 (1,3) 90 1 22 121,8 4.383 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Terceirizado       

Não 4.550 (74,6) 90 0,1 30 121,8 6.574,5 

Sim 552 (9,1) 60,9 1 30 121,8 5.113,5 

Dados faltantes 996 (16,3) 91,3 0,5 60 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Tempo na ocupação       

< 5 anos 2.560 (42,0) 90 0,3 30 121,8 5.478,8 

5 – 9 anos 1.069 (17,5) 90 0,1 40 121,8 6.574,5 

10 – 20 anos 1.023 (16,8) 90 0,6 45 182,6 5.478,8 

21 – 30 anos 214 (3,5) 90 0,8 45 182,6 5.478,8 

≥ 31 anos 24 (0,4) 91,3 0,5 60 228,3 7.670,3 

Dados faltantes 1.208 (19,8) 90 0,1 30 121,8 4.748,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

 

 

 

Para a variável “tempo de trabalho” a faixa dos 10 aos 20 anos teve o maior registro 

de casos afastados (29,5%), considerando o sexo masculino. A variável “vínculo 

empregatício” teve a proporção de afastamento indicado para a categoria CLT de 25,7%, 

servidores públicos foi de 19,2% e para “outros” foi de 28,7%. Para os trabalhadores de 

empresa terceirizada o afastamento indicado foi de 26,1% e não terceirizados os afastados 

foram 18,8%. Para o tempo de serviço na ocupação de menos de cinco anos o afastamento 

indicado foi de 19,9%, cinco a nove anos foi de 27,4%, de 10 a 20 anos foi de 31,3%, de 20 

a 30 anos foi de 33,1% e acima de 30 anos foi de 40,4% (Tabela 65).  
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Tabela 65. Resultados descritivos do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis vínculo empregatício, empresa terceirizada e tempo 

de trabalho na ocupação do período de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Vinculo       

CLT 8.750 (93,8) 90 0 30,4 152,2 5.844 

Servidor público 52 (0,6) 30,2 1 10 90 5.478,8 

Outros 442 (4,7) 91,3 1 60 182,6 8.766 

Dados faltantes 84 (0,9) 90 1 60 121,8 2.891,6 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Terceirizado       

Não 8.268 (88,6) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Sim 277 (3,0) 90 1 15 121,8 3.652,5 

Dados faltantes 783 (8,4) 90 0,6 60 121,8 2.922 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Tempo na ocupação       

< 5 anos 2.029 (21,8) 80 0,4 30 121,8 5.478,8 

5 – 9 anos 1.785 (19,1) 90 1 45 182,6 5.844 

10 – 20 anos 2.749 (29,5) 90 1 60 182,6 8.766 

21 – 30 anos 661 (7,1) 90 1 45 182,6 5.478,8 

≥ 31 anos 52 (0,6) 91,3 3 60 365,3 3.652,5 

Dados faltantes 2.052 (22,0) 90 0 30 121,8 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

 

 

Abaixo o CID-10 de maior destaque foi M75.1 com 28,5% dos casos notificados 

que se afastaram. Na análise total de absenteísmo, as prevalências de morbidade que 

ocasionaram os afastamentos indicados para a variável CID-10 foram: G56.0 (19,9%), M65 

(18,4%), M65.9 (6,6%), M70 (33,3%), M70.8 (22,3%), M70.9 (29,6%), M75.1 (30,6%), 

M75.5 (14,3%), M75.8 (37,2%), M77.1 (16,9%). A morbidade de afastamento indicado para 

quem tinha transtorno mental foi de 35%, para quem não tinha foi de 24,3% (Tabela 66). 
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Tabela 66. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis transtorno mental e CID-10 específico do período 

de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

CID-10       
Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 700 (4,5) 90 0,8 45 121,8 3.287,3 
Sinovite e tenossinovite (M65.) 294 (1,9) 60 1 15 121,8 5.478,8 
Sinovite e tenossinovite não 

especificados (M65.9) 834 (5,4) 60 1 15 90 5.478,8 
Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.) 234 (1,5) 90 0,3 30 182,6 4.383 
Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 85 (0,6) 121,8 2,5 90 121,8 2.922 
Transtorno não especificado de 

tecidos moles relacionados com uso, 

uso excessivo e pressão (M70.9) 152 (1,0) 121,8 2 90 182,6 5.113,5 
Síndrome do manguito rotador 

(M75.1) 4.400 (28,5) 90 1 60 182,6 5.478,8 
Bursite do ombro (M75.5) 699 (4,5) 60 1 30 121,8 3.287,3 
Outras lesões de ombro (M75.8) 145 (0,9) 121,8 1,3 60 182,6 2.739,4 
Epicondilite lateral (M77.1) 575 (3,8) 90 1 30 121,8 8.766 
Outros CID-10 agrupados 7.310 (47,4) 90 0 30 121,8 7.670,3 
Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Sítio anatômico e CID-10        
Mão/punho 934 (6,1) 90 0,3 40 121,8 4.383 
Sinovite/tenossinovite 1.128 (7,4) 60 1 15 90 5.478,8 

Ombros 5.244 (33,9) 90 1 60 182,6 5.478,8 

Cotovelo 575 (3,7) 90 1 30 121,8 8.766 

Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 237 (1,5) 121,8 2 90 182,6 5.113,5 

Outros CID-10 agrupados 7.310 (47,4) 90 0 30 121,8 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

Transtorno mental       

Não  10.994 (71,3) 90 0,1 30,4 121,8 8.766 

Sim 394 (2,5) 121,8 1 60 243,5 5.113,5 

Dados faltantes 4.040 (26,2) 90 0 30 121,8 7.670,3 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 
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Na tabela abaixo, transtorno mental representou 4,4% dos casos e o CID-10 de 

maior ocorrência foi o M75.1 (22,4%). Na análise dos casos femininos os afastamentos 

indicados para a variável CID-10 foram: G56.0 (23,2%), M65 (20,6%), M65.9 (5,6%), M70 

(29,4%), M70.8 (17,2%), M70.9 (34,2%), M75.1 (23,2%), M75.5 (17,4%), M75.8 (23,1%), 

M77.1 (15,4%). A prevalência de afastamento longo indicado para os casos femininos para 

quem tinha transtorno mental foi de 31,8% e para quem não tinha foi de 19,3% (Tabela 67). 

 

 

Tabela 67. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis transtorno mental e CID-10 específico do período 

de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

CID-10       
Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 427 (7,0) 90 0,8 60 121,8 3.287,3 
Sinovite e tenossinovite (M65.) 204 (3,3) 75,4 1 15 121,8 5.478,8 
Sinovite e tenossinovite não especificados 

(M65.9) 590 (9,7) 60 1 15 90 3.652,5 
Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70.) 136 (2,2) 90 0,3 30 182,6 4.383 
Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 64 (1,0) 121,8 7 90,7 121,8 1.826,3 
Transtorno não especificado de tecidos 

moles relacionados com uso, uso excessivo 

e pressão (M70.9) 111 (1,8) 121,8 10 90 182,6 1.826,3 
Síndrome do manguito rotador (M75.1) 1.363 (22,4) 90 1 60 121,8 5.478,8 
Bursite do ombro (M75.5) 282 (4,6) 90 1 30,4 121,8 3.287,3 
Outras lesões de ombro (M75.8) 26 (0,4) 60 1,3 15 121,8 2.739,4 
Epicondilite lateral (M77.1) 240 (3,9) 90 3 32,7 121,8 1.826,3 
Outros CID-10 agrupados 2.655 (43,5) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 
Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Sítio anatômico e CID-10       
Mão/punho 563 (9,2) 90 0,3 45 121,8 4.383 
Sinovite/tenossinovite 794 (13,0) 60 1 15 90 5.478,8 

Ombros 1.671 (27,4) 90 1 60 121,8 5.478,8 

Cotovelo 240 (3,9) 90 3 32,7 121,8 1.826,3 

Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70.8) 175 (2,9) 121,8 7 90 182,6 1.826,3 

Outros CID-10 agrupados 2.655 (43,5) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

Transtorno mental       

Não  4.077 (66,9) 90 0,1 30 121,8 6.574,5 

Sim 270 (4,4) 121,8 1 60 182,6 5.113,5 

Dados faltantes 1.751 (28,7) 90 0,3 45 121,8 7.670,3 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 
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Na variável “CID-10” o diagnóstico de maior ocorrência foi para M75.1 (32,5%), 

entre os casos masculinos. Na análise da prevalência de afastamentos longos indicados para 

a variável CID-10 segue: G56.0 (14,6%), M65 (13,3%), M65.9 (9%), M70 (38,8%), M70.8 

(38,1%), M70.9 (17,1%), M75.1 (34,1%), M75.5 (12,2%), M75.8 (40,3%), M77.1 (17,9%) 

(tabela 49). A frequência de afastamento indicado para os casos masculinos de LER/DORT 

para quem tinha transtorno mental foi de 41,9%, para quem não tinha foi de 27,4% (Tabela 

68). 

 

  

Tabela 68. Resultados descritivos do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT pelas variáveis transtorno mental e CID-10 específico do período 

de 2008 a 2016. São Paulo, 2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

CID-10       
Síndrome do túnel do carpo (G56.0) 273 (2,9) 60 3 30 91,3 2.739,4 
Sinovite e tenossinovite (M65) 90 (1,0) 35,2 1 15 90 2.739,4 
Sinovite e tenossinovite não 

especificados (M65.9) 244 (2,6) 45 1 15 90 5.478,8 
Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70) 98 (1,1) 91,3 2 60 182,6 2.556,8 
Outros transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 21 (0,2) 121,8 2,5 60,9 182,6 2.922 
Transtorno não especificado de tecidos 

moles relacionados com uso, uso 

excessivo e pressão (M70.9) 41 (0,4) 90 2 60 121,8 5.113,5 
Síndrome do manguito rotador (M75.1) 3.036 (32,5) 90 1 60 182,6 5.478,8 
Bursite do ombro (M75.5) 417 (4,5) 60 1 30 91,3 1.461 
Outras lesões de ombro (M75.8) 119 (1,3) 121,8 4 90 182,6 1.095,8 
Epicondilite lateral (M77.1) 335 (3,6) 60,9 1 30 121,8 8.766 
Outros CID-10 agrupados 4.654 (49,9) 90 0 30 121,8 5.844 
Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Sítio anatômico e CID-10       
Mão/punho 371 (4,0) 75 2 30,4 121,8 2.739,4 
Sinovite/tenossinovite 334 (3,6) 45 1 15 90 5.478,8 
Ombros 3.572 (38,3) 90 1 60 182,6 5.478,8 
Cotovelo 335 (3,6) 60,9 1 30 121,8 8.766 
Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 62 (0,7) 106,5 2 60 121,8 5.113,5 
Outros CID-10 agrupados 4.654 (49,9) 90 0 30 121,8 5.844 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 

Transtorno mental       

Não 6.916 (74,1) 90 0,6 30,4 182,6 8.766 

Sim 124 (1,3) 121,8 2 60 365,3 3.287,3 

Dados faltantes 2.288 (24,5) 90 0 30 121,8 5.478,8 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 
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O subgrupo ocupacional com maior número de casos afastados foi dos operadores 

e montadores de máquinas industriais (20,3%). As prevalências da morbidade que 

ocasionaram o absenteísmo para os subgrupos ocupacionais foram: costura em geral 

(17,6%), agentes e auxiliares administrativos (21,9%), serviço de nutrição (20,3%), 

motoristas em geral (23,9%), fundição e construção civil (23,7), limpeza pública e doméstica 

(20,7%), alimentadores de linha de produção (15,4%), operadores e montadores de máquinas 

industriais (27,7%) e técnicos e auxiliares de enfermagem (27,1%) (Tabela 69). 

 

 

Tabela 69. Resultados descritivos do absenteísmo total entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT por subgrupo ocupacional do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Subgrupo ocupacional       

Costura em geral 261 (1,7) 90 1 21 121,8 2.922 

Agentes/auxiliares administrativos 649 (4,2) 90 0,8 30,4 121,8 5.478,8 

Serviço de nutrição 600 (3,9) 90 0,3 40 121,8 2.739,4 

Motoristas em geral 459 (3,0) 90 0,6 60 121,8 2.556,8 

Fundição, construção civil 786 (5,1) 90 1 30,4 121,8 4.017,8 

Limpeza pública e doméstica 1.234 (8,0) 90 0,6 30 121,8 5.478,8 

Alimentadores de linha de produção 1.337 (8,7) 90 1 30 121,8 5.478,8 

Operadores e montadores industriais  3.134 (20,3) 90 0 45 182,6 5.844 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 140 (0,9) 90 0,1 15 152,2 4.748,3 

Outros 5.247 (34,0) 90 0,1 30,4 121,8 8.766 

Dados faltantes 1.581 (10,2) 63 0,4 30 121,8 4.017,8 

Total 15.428 (100,0) 90 0 30,4 121,8 8.766 

 

 

 

 

Em relação aos subgrupos ocupacionais para o sexo feminino a maior ocorrência 

foi para as trabalhadoras de limpeza pública e doméstica (17,4%). As prevalências da 

morbidade para o absenteísmo para os subgrupos ocupacionais foram: costura em geral 

(17,6%), agentes e auxiliares administrativos (19,6%), serviço de nutrição (19,9%), fundição 

e construção civil (17,5), limpeza pública e doméstica (20,3%), alimentadores de linha de 

produção (11%), operadores e montadores de máquinas industriais (20,7%) e técnicos e 

auxiliares de enfermagem (29,4%) (Tabela 70). 
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Tabela 70. Resultados descritivos do absenteísmo feminino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT por subgrupo ocupacional do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Subgrupos ocupacionais        

Costura em geral 256 (4,2) 75,4 1 20,5 121,8 2.922 

Agentes/auxiliares administrativos 414 (6,8) 90 0,8 30,4 121,8 3.652,5 

Serviço de nutrição 554 (9,1) 90 0,3 40 121,8 2.739,4 

Motoristas em geral 10 (0,2) 90 7 30 121,8 121,8 

Fundição, construção civil 97 (1,6) 91,3 2,5 60,9 121,8 1.461 

Limpeza pública e doméstica 1.063 (17,4) 90 0,6 30,4 121,8 5.478,8 

Alimentadores de linha de produção 752 (12,3) 90 1 30 121,8 5.478,8 

Operadores e montadores industriais 347 (5,7) 90 1 30 121,8 5.113,5 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 126 (2,1) 90 0,1 15 182,6 4.748,3 

Outros 1.997 (32,7) 90 0,1 30,4 121,8 7.670,3 

Dados faltantes 482 (7,9) 60 1 30 121,8 4.017,8 

Total 6.098 (100,0) 90 0,1 30 121,8 7.670,3 

 

 

 

Em relação aos subgrupos ocupacionais entre homens a categoria dos operadores e 

montadores industriais (29,9%) teve o maior número de casos, seguidos dos trabalhadores 

de fundição e construção civil (7,4%). As prevalências devidas ao absenteísmo nos casos 

masculinos para os subgrupos ocupacionais foram: costura em geral (20%), agentes e 

auxiliares administrativos (25,9%), serviço de nutrição (26,1%), motoristas em geral 

(24,5%), fundição e construção civil (24,5%), limpeza pública e doméstica (23,4%), 

alimentadores de linha de produção (21%), operadores e montadores de máquinas industriais 

(28,5%) e técnicos e auxiliares de enfermagem (7,1%) (Tabela 71). 

 

 

Tabela 71. Resultados descritivos do absenteísmo masculino entre os casos de afastamento 

indicado por LER/DORT por subgrupo ocupacional do período de 2008 a 2016. São Paulo, 

2018. 
VARIÁVEL N (%) Mediana Mínimo 25% 75% Máximo 

Subgrupos ocupacionais        

Costura em geral 5 (0,1) 90 9 30,4 121,8 2.556,8 

Agentes/auxiliares administrativos 235 (2,5) 90 1 30 182,6 5.478,8 

Serviço de nutrição 46 (0,5) 90 1 30 182,6 2.739,4 

Motoristas em geral 449 (4,8) 90 0,6 60 121,8 2.556,8 

Fundição, construção civil 689 (7,4) 90 1 30,4 121,8 4.017,8 

Limpeza pública e doméstica 171 (1,8) 60 1 30 121,8 4.383 

Alimentadores de linha de produção 585 (6,3) 90 1 35 121,8 3.652,5 

Operadores e montadores industriais 2.787 (29,9) 90 0 45 182,6 5.844 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 14 (0,2) 30,2 5 30 91,3 182,6 

Outros 3.250 (34,8) 90 1 30,4 121,8 8.766 

Dados faltantes 1.097 (11,8) 90 0,4 30 152,2 2.982,9 

Total 9.328 (100,0) 90 0 30,4 152,2 8.766 
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2.3.5.2 Inferencial  

 

Para a análise inferencial total do absenteísmo foi observado, na etapa univariada, 

que as maiores associações do desfecho foram com as variáveis CID-10 específico, em que 

destacou-se a categoria das sinovites e tenossinovites (modelo: likelihood ratio (LR) = 196,4, 

p < 0,0001), tempo de trabalho na ocupação, em que destacou-se a categoria ≥ 31 anos de 

trabalho (modelo: likelihood ratio (LR) = 192,1, p < 0,0001). Para a variável idade, o 

crescimento foi ordinal da razão de prevalência (modelo: likelihood ratio (LR) = 88,9, p < 

0,0001) (Tabela 72). 

No modelo múltiplo, as variáveis “carga horária” e “vínculo empregatício” não 

mantiveram significância estatística e não ajustaram o modelo final, pelo contrário, causaram 

sobredispersão de dados. Desta forma, optou-se pela retirada destas, no modelo final (Tabela 

72). 

O modelo final permaneceu com uma amostra de 4.619, apresentou-se ajustado para 

o teste goodness-of-fit de Pearson e sem problemas de multicolinearidade entre as variáveis 

analisadas para o value inflate fator (VIF). As categorias mais ajustadas foi ≥50 anos de 

idade (redução de 15% da RP), ensino superior completo (redução de 42% da RP), ≥31 anos 

de trabalho (redução de 16% da RP), operadores e montadores de máquinas industriais 

(redução de 13% da RP, e perda do efeito independente), prêmios por produção (redução de 

23% da RP) e ambiente estressante no trabalho (redução de 18% da RP) (Tabela 72).  

A variável “CID-10” permaneceu como ajuste do modelo, assim como as categorias 

com p valor ≥ 0,05. As categorias com p valor < 0,05 foram consideradas significativas e de 

efeito independente na análise inferencial total de absenteísmo (Tabela 72). 
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Tabela 72. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise total de absenteísmo 

dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho para as variáveis triênio, sexo, faixa 

etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de trabalho, carga 

horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante no trabalho, 

transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Triênio  < 0,0001   

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 0,99 (0,9; 1,08) 0,865 0,79 (0,67; 0,93) 0,006 

2014 - 2016 1,31 (1,2; 1,43) < 0,001 0,92 (0,79; 1,07) 0,297 

Sexo  < 0,0001   

Feminino ref.  ref.  

Masculino 1,32 (1,23; 1,42) < 0,001 1,19 (1,02; 1,39) 0,025 

Faixa etária  < 0,0001   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 1,62 (1,44; 1,81) < 0,001 1,47 (1,15; 1,87) 0,002 

≥ 50 anos  1,77 (1,55; 2,03) < 0,001 1,49 (1,12; 1,98) 0,006 

**Escolaridade  0,5252   

Sem instrução a EFI ref.  ref.  

EFC a EMI 0,91 (0,81; 1,03) 0,140 0,87 (0,72; 1,06) 0,177 

EMC a ESI 0,96 (0,87; 1,05) 0,413 0,86 (0,73; 1,01) 0,084 

Ensino Superior completo 0,97 (0,81; 1,16) 0,792 0,57 (0,4; 0,81) 0,002 

Vínculo empregatício  0,002   

Servidor público ref.    

CLT 0,73 (0,53; 0,99) 0,05   

Outros 1,21 (1,06; 1,37) 0,004   

Tempo na ocupação  < 0,0001   

< 5 anos ref.  ref.  

5 – 9 anos 1,52 (1,38; 1,68) < 0,001 1,51 (1,27; 1,79) < 0,001 

10 – 20 anos 1,75 (1,6; 1,92) < 0,001 1,62 (1,37; 1,91) < 0,001 

21 – 30 anos 1,93 (1,68; 2,21) < 0,001 1,89 (1,51; 2,37) < 0,001 

≥ 31 anos 2,37 (1,66; 3,4) < 0,001 1,99 (1,07; 3,72) 0,029 

Subgrupo Ocupacional  < 0,0001   

Costura em geral ref.  ref.  

Agentes/auxiliares administrativos 1,24 (0,89; 1,73) 0,202 1,92 (1,14; 3,24) 0,013 

Serviço de nutrição 1,15 (0,82; 1,61) 0,409 1,31 (0,77; 2,24) 0,313 

Motoristas em geral 1,35 (0,96; 1,91) 0,08 1,33 (0,75; 2,34) 0,318 

Fundição, construção civil 1,34 (0,97; 1,85) 0,074 1,6 (0,96; 2,67) 0,07 

Limpeza pública e doméstica 1,17 (0,85; 1,61) 0,309 1,41 (0,87; 2,28) 0,161 

Alimentadores de linha de produção 0,87 (0,63; 1,2) 0,407 1,28 (0,77; 2,12) 0,337 

Operadores e montadores industriais 1,56 (1,16; 2,11) 0,003 1,37 (0,84; 2,24) 0,199 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 1,54 (1,0; 2,36) < 0,05 1,99 (1,03; 3,84) 0,04 

Outros 1,33 (0,99; 1,78) 0,057 1,36 (0,86; 2,17) 0,185 

Carga horária  < 0,0001   

≤ 6 hs/dia ref.    

> 6 hs/dia 1,96 (1,62; 2,38) < 0,001   

Continua     

**Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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Tabela 72. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise total de absenteísmo 

dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho para as variáveis triênio, sexo, faixa 

etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de trabalho, carga 

horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante no trabalho, 

transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. (Conclusão) 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Prêmios  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,61 (1,46; 1,79) < 0,001 1,25 (1,07; 1,79) 0,004 

Ambiente estressante  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,56 (1,4; 1,74) < 0,001 1,29 (1,11; 1,49) 0,001 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 1,43 (1,21; 1,7) < 0,001 1,53 (1,22; 1,92) < 0,001 

CID-10  < 0,0001   

Mão/punho ref.  ref.  

Sinovite/tenossinovite 0,41 (0,33; 0,52) < 0,001 0,73 (0,49; 1,11) 0,145 

Ombros 1,23 (1,07; 1,42) 0,004 1,11 (0,83; 1,47) 0,461 

Cotovelo 0,72 (0,57; 0,92) 0,009 0,71 (0,45; 1,11) 0,139 

Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 1,16 (0,87; 1,53) 0,290 

0,54 (0,19; 1,51) 0,247 

Outros CID-10 agrupados 0,93 (0,81; 1,08) 0,371 1,16 (0,88; 1,54) 0,279 
aRP: Razão de prevalência com Regressão de Poisson 
bRP: Razão de prevalência ajustada com Regressão de Poisson 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 
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Sobre a análise inferencial do absenteísmo para o sexo feminino, foi observado na 

etapa univariada que as maiores associações do desfecho foram para tempo de trabalho na 

ocupação (modelo: LR = 86, p < 0,0001). Para a variável CID-10 específico (modelo: LR = 

72, p < 0,0001) e a variável faixa etária (modelo: LR = 48,9, p < 0,0001) (Tabela 73).  

A categoria “motoristas em geral” com baixa quantidade de casos não convergiu no 

cálculo da RP, então foi agrupada com “outros”, o que resolveu a limitação por 

sobredispersão de dados (Tabela 73). 

O modelo múltiplo permaneceu com 2.237 casos, apresentou-se ajustado para o 

teste goodness-of-fit de Pearson e sem problemas de multicolinearidade entre as variáveis 

analisadas para o VIF. 

As categorias mais ajustadas no modelo múltiplo foram ensino médio completo a 

ESI (redução de 25% da RP e perdeu significância estatística), “outros” vínculos 

empregatícios (redução de 14% da RP e perdeu significância estatística) e ≥31 anos de 

trabalho (redução de 43% da RP e perdeu significância estatística). Ainda alimentadores de 

linha de produção (perdeu significância estatística), trabalhar mais de seis horas por dia 

(redução de 14% da RP) e ambiente estressante no trabalho (redução de 15% da RP e perdeu 

significância estatística) (Tabela 73).  

As variáveis triênio, escolaridade, vínculo empregatício, prêmios por produtividade 

e CID-10 permaneceram como ajuste no modelo final, bem como as categorias com valor 

de p ≥ 0,05. No modelo final as categorias com p valor < 0,05 foram consideradas de efeito 

independente. 
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Tabela 73. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise de absenteísmo dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho do sexo feminino para as variáveis 

triênio, faixa etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de 

trabalho, carga horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante 

no trabalho, transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Triênio  0,0731   

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 0,87 (0,76; 1,01) 0,086 0,81 (0,63; 1,03) 0,097 

2014 - 2016 1,01 (0,87; 1,17) 0,84 0,97 (0,76; 1,24) 0,831 

Faixa etária  < 0,0001   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 1,7 (1,39; 2,07) < 0,001 1,71 (1,13; 2,58) 0,01 

≥ 50 anos  2,12 (1,7; 2,65) < 0,001 1,95 (1,22; 3,1) 0,005 

**Escolaridade  0,0076   

Sem instrução a EFI ref.  ref   

EFC a EMI 0,84 (0,7; 1,01) 0,076 0,95 (0,72; 1,26) 0,745 

EMC a ESI 0,75 (0,65; 0,88) 0,001 0,94 (0,72; 1,21) 0,644 

Ensino Superior completo 0,89 (0,65; 1,23) 0,493 0,67 (0,39; 1,14) 0,142 

Vínculo empregatício  0,001   

Servidor público ref.  ref.  

CLT 0,86 (0,59; 1,23) 0,421 0,72 (0,44; 1,18) 0,199 

Outros 1,43 (1,18; 1,73) < 0,001 1,24 (0,91; 1,7) 0,167 

Tempo na ocupação  < 0,0001   

< 5 anos ref.  ref  

5 – 9 anos 1,61 (1,38; 1,89) < 0,001 1,55 (1,2; 2,0) 0,001 

10 – 20 anos 1,8 (1,54; 2,1) < 0,001 1,75 (1,35; 2,25) < 0,001 

21 – 30 anos 2,22 (1,72; 2,86) < 0,001 2,06 (1,39; 3,05) < 0,001 

≥ 31 anos 2,79 (1,49; 5,23) 0,001 1,6 (0,49; 5,18) 0,432 

Grupo Ocupacional  < 0,0001   

Costura em geral ref.  ref.  

Agentes/auxiliares administrativos 1,11 (0,77; 1,6) 0,565 1,82 (1,02; 3,23) 0,04 

Serviço de nutrição 1,12 (0,79; 1,59) 0,491 1,33 (0,76; 2,32) 0,312 

Fundição, construção civil 0,99 (0,57; 1,74) 0,992 1,25 (0,49; 3,17) 0,630 

Limpeza pública e doméstica 1,15 (0,83; 1,59) 0,376 1,33 (0,8; 2,19) 0,259 

Alimentadores de linha de produção 0,62 (0,43; 0,9) 0,012 1,37 (0,77; 2,41) 0,274 

Operadores e montadores industriais 1,18 (0,81; 1,71) 0,383 1,6 (0,87; 2,94) 0,13 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 1,67 (1,08; 2,58) 0,021 2,19 (1,09; 4,38) 0,026 

Outros 1,2 (0,88; 1,64) 0,23 1,42 (0,88; 2,29) 0,147 

Carga horária  < 0,0001   

≤ 6 hs/dia ref.  ref.  

> 6 hs/dia 1,72 (1,36; 2,19) < 0,001 1,49 (1,01; 2,23) 0,046 

Continua     

**Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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Tabela 73. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise de absenteísmo dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho do sexo feminino para as variáveis 

triênio, faixa etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de 

trabalho, carga horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante 

no trabalho, transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. (Conclusão) 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Prêmios  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,64 (1,33; 2,01) < 0,001 1,33 (0,99; 1,78) 0,054 

Ambiente estressante  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,43 (1,21; 1,68) < 0,001 1,22 (0,99; 1,51) 0,056 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 1,66 (1,33; 2,08) < 0,001 1,56 (1,16; 2,09) 0,003 

CID-10  < 0,0001   

Mão/punho ref.  ref.  

Sinovite/tenossinovite 0,38 (0,29; 0,5) < 0,001 0,8 (0,48; 1,34) 0,404 

Ombros 0,89 (0,74; 1,09) 0,286 0,9 (0,63; 1,3) 0,594 

Cotovelo 0,62 (0,43; 0,89) 0,011 0,62 (0,32; 1,2) 0,16 

Transtornos de tecidos moles relacionados 

com uso, uso excessivo e pressão (M70.8) 0,78 (0,64; 0,94) 0,01 

0,28 (0,03; 2,08) 0,216 

Outros CID-10 agrupados   0,98 (0,69; 1,39) 0,943 
aRP: Razão de prevalência com Regressão de Poisson 
bRP: Razão de prevalência ajustada com Regressão de Poisson 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 

 

 



133 
 

 

A análise inferencial para o sexo masculino do absenteísmo dicotômico foi 

observado na etapa univariada, que as maiores associações do desfecho foram com as 

variáveis “CID-10” específico, em que destacaram-se mais sinovites e tenossinovites 

(modelo: likelihood ratio (LR) = 111, p < 0,0001), triênio (modelo: likelihood ratio (LR) = 

70,1, p < 0,0001). Para tempo de trabalho na ocupação, houve crescimento ordinal da RP 

com o aumento de cada categoria (modelo: LR = 70, p < 0,001) (Tabela 74).  

A categoria “costureiras em geral” devido à baixa quantidade de casos não 

convergiu no cálculo da RP. Por este motivo foi agrupada com “outros”, o que resolveu a 

limitação por sobredispersão de dados (Tabela 74). 

O modelo múltiplo permaneceu com 2.295 casos, apresentou-se ajustado para o 

teste goodness-of-fit de Pearson. Não ocorreram problemas de multicolinearidade entre as 

variáveis para o value inflate factor (VIF). Houve a retirada no modelo final de vínculo 

empregatício e CID-10 específico, ambas variáveis não se mantiveram significativas nem 

ajustaram o modelo (Tabela 74). 

As categorias mais ajustadas no modelo múltiplo foram o terceiro triênio do estudo 

(redução de 38% da RP e perdeu significância estatística), idade dos 30 aos 49 anos (redução 

de 12% da RP), ≥50 anos de idade (redução de 27% da RP e perdeu significância estatística), 

operadores e montadores industriais (redução de 22% da RP e perdeu significância 

estatística) e trabalhar mais de seis horas por dia (redução de 24% da RP e perdeu a 

significância estatística) (Tabela 74).  

As variáveis triênio, carga horária diária de trabalho e CID-10 permaneceram como 

ajuste no modelo final, bem como as categorias com valor de p ≥ 0,05 (Tabela 74).  

No modelo final, as categorias com p valor < 0,05 foram consideradas de efeito 

independente dentro do modelo da análise inferencial de absenteísmo para o sexo feminino 

(Tabela 74). 
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Tabela 74. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise de absenteísmo dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho do sexo masculino para as variáveis 

triênio, faixa etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de 

trabalho, carga horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante 

no trabalho, transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Ano  < 0,0001   

2008 – 2010 ref.  ref.  

2011 – 2013 1,06 (0,94; 1,19) 0,321 0,8 (0,64; 1,0) 0,051 

2014 - 2016 1,46 (1,3; 1,63) < 0,001 0,91 (0,76; 1,11) 0,387 

Faixa etária  < 0,0001   

15 – 29 anos ref.  ref.  

30 – 49 anos 1,53 (1,33; 1,76) < 0,001 1,36 (1,01; 1,84) 0,039 

≥ 50 anos  1,63 (1,37; 1,94) < 0,001 1,19 (0,82; 1,73) 0,343 

**Escolaridade  0,8562   

Sem instrução a EFI ref.  ref  

EFC a EMI 0,94 (0,8; 1,11) 0,531 0,84 (0,66; 1,09) 0,204 

EMC a ESI 1,00 (0,88; 1,14) 0,958 0,83 (0,67; 1,04) 0,110 

Ensino Superior completo 0,98 (0,78; 1,22) 0,867 0,54 (0,34; 0,86) 0,01 

Vínculo empregatício  0,001   

Servidor público ref.    

CLT 0,74 (0,4; 1,39) 0,362   

Outros 1,11 (0,93; 1,33) 0,218   

Tempo na ocupação  < 0,0001   

< 5 anos ref.  ref.  

5 – 9 anos 1,37 (1,2; 1,56) < 0,001 1,45 (1,15; 1,81) 0,001 

10 – 20 anos 1,56 (1,39; 1,76) < 0,001 1,49 (1,2; 1,86) < 0,001 

21 – 30 anos 1,65 (1,4; 1,95) < 0,001 1,73 (1,3; 2,3) < 0,001 

≥ 31 anos 2,02 (1,3; 3,13) 0,002 2,11 (1,0; 4,43) 0,049 

Subgrupos ocupacionais  0,0252   

Alimentadores de linha de produção ref    

Agentes/auxiliares administrativos 1,23 (0,9; 1,67) 0,178 1,7 (1,02; 2,85) 0,042 

Serviço de nutrição 1,24 (0,68; 2,24) 0,476 1,22 (0,53; 2,77) 0,63 

Motoristas em geral 1,16 (0,9; 1,5) 0,244 1,08 (0,68; 1,69) 0,734 

Fundição, construção civil 1,16 (0,92; 1,47) 0,194 1,28 (0,85; 1,91) 0,23 

Limpeza pública e doméstica 1,11 (0,77; 1,58) 0,558 1,48 (0,86; 2,55) 0,148 

Operadores e montadores industriais 1,35 (1,12; 1,64) 0,002 1,06 (0,74; 1,52) 0,742 

Outros 1,17 (0,97; 1,41) 0,097 1,06 (0,75; 1,49) 0,737 

Carga horária  < 0,0001   

≤ 6 hs/dia ref.  ref.  

> 6 hs/dia 1,88 (1,34; 2,64) < 0,001 1,44 (0,98; 2,98) 0,058 

Continua     

**Escolaridade: sem instrução (SI) a ensino fundamental incompleto (EFI), ensino fundamental completo 

(EFC) a ensino médio incompleto (EMI), ensino médio completo (EMC) a ensino superior incompleto (ESI), 

ensino superior completo (ESC) 
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Tabela 74. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas da análise de absenteísmo dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho do sexo masculino para as variáveis 

triênio, faixa etária, escolaridade, vínculo empregatício, subgrupo ocupacional, tempo de 

trabalho, carga horária diária de trabalho, prêmios por produtividade, ambiente estressante 

no trabalho, transtorno mental e CID-10 específico. São Paulo, 2008 a 2016. (Conclusão) 
VARIÁVEL RPa (IC95%)c Valor p RPb (IC95%)c Valor p 

Prêmios  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,44 (1,27; 1,63) < 0,001 1,49 (1,01; 1,48)  0,031 

Ambiente estressante  < 0,0001   

Não ref.  ref.  

Sim 1,59 (1,38; 1,84) < 0,001 1,33 (1,08; 1,64) 0,007 

Transtorno mental  0,0001   

Não  ref.  ref.  

Sim 1,53 (1,16; 2,01) < 0,001 1,48 (1,03; 2,12) 0,033 

CID-10  < 0,0001   

Mão/punho ref.    

Sinovite/tenossinovite  0,48 (0,32; 0,72) < 0,001   

Ombros 1,51 (1,19; 1,89) < 0,001   

Cotovelo 0,85 (0,6; 1,19) 0,351   

Transtornos de tecidos moles 

relacionados com uso, uso excessivo e 

pressão (M70.8) 1,15 (0,66; 1,99) 0,618 

  

Outros CID-10 agrupados 1,1 (0,87; 1,38) 0,4   
aRP: Razão de prevalência com Regressão de Poisson 
bRP: Razão de prevalência ajustada com Regressão de Poisson 
cIC95%: Intervalo de confiança de 95% 
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2.4 DISCUSSÃO 

 

 

2.4.1 Casos de LER/DORT  

 

 

Neste estudo houve destaque para algumas categorias ocupacionais por região do 

estado de São Paulo. Na análise total e condicional por sexo em São José dos Campos, São 

Paulo e Campinas, dos casos notificados, a maior parte compreendeu montadores de 

máquinas industriais, trabalhadores de fundição e alimentadores de linha de produção. 

Possivelmente isto se deu por haver, nestas regiões, um grande contingente de trabalhadores 

industriais de intensa dinâmica produtiva. 

Em relação à idade, a média dos casos de LER/DORT do Sinan e da PNS foram 

semelhantes, o que torna de certa forma válido este achado. Ainda, as amostras tiveram 

frequências relativas semelhantes para as variáveis sociodemográficas.  

Quanto às exposições ocupacionais, foram encontrados com grande frequência 

neste estudo a repetição de movimentos, bem como o ambiente estressante, que ocorrera 

mais no sexo feminino. A literatura tem mostrado que aspectos como repetitividade de 

movimentos e estresse, são de ocorrência comum e associados a trabalhadores com DME 

(PALMER et. al., 2001; DESCATHA et. al., 2013; RAMOND-ROQUIN et. al., 2015).  

A repetitividade, por exemplo, está fortemente associada à introdução de novas 

tecnologias no ambiente de trabalho, como os terminais de computadores e também devido 

à grande demanda por produtividade de trabalho (BEERNARDS; ARIËNS; 

HILDBRANDT, 2006; MEUCCI et al., 2013). Somado a isto, cita-se a não realização de 

pausas de trabalho, que pode intensificar estas exposições ocupacionais para os DME e piora 

dos casos diagnosticados.  

Os sinais e sintomas que se sobressaíram neste estudo foram a dor e a limitação de 

movimentos, o que ocorreu de forma semelhante tanto na análise total como na estratificada 

por sexo. Em uma pesquisa no estado de São Paulo, a dor foi o sintoma mais presente em 

trabalhadoras com DME (WALSH; OISHI; CURY, 2008).  

A dor é um dos sintomas que mais caracterizam as LER/DORT e importante na 

identificação deste agravo, podendo contribuir substancialmente na limitação de 
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movimentos. Os danos de estruturas musculoesqueléticas decorrentes de LER/DORT 

contribuem de forma relevante tanto na dor como na limitação de movimentos 

(APKARIAN; BALIKI; GEHA, 2009; BRASIL, 2012a).  

O sítio anatômico mais acometido neste estudo foi o ombro e teve a maior 

ocorrência entre os homens. Outras pesquisas evidenciaram resultado semelhante, como em 

um estudo na Holanda, no qual a maior taxa de prevalência de DME em trabalhadores foi 

dos ombros (ELTAYER et al., 2009). Em uma coorte prospectiva na França, as lesões dos 

ombros tiveram prevalência 15,1%, 20,5% das mulheres e 11,1% dos homens (BODIN et. 

al., 2012). Em estudo com dados do INSS, de Souza e Santana (2011), as lesões dos ombros 

perfizeram 26% do total. As lesões dos ombros estão entre as mais comuns ligadas ao 

trabalho especialmente em situações inadequadas, como manter os membros superiores 

excessivamente elevados e pontos de sobrecarga de peso (BRASIL, 2012a). 

A evolução mais frequente dos casos neste estudo foi a incapacidade temporária 

(total = 51,3%, homens = 53,9%, mulheres = 47,5%). A incapacidade temporária pode variar 

muito com relação ao tempo de afastamento indicado do trabalho necessário para tratamento, 

dependendo principalmente da gravidade da LER/DORT, sendo o absenteísmo uma das 

principais consequências geradas pela incapacidade temporária.  

 

 

2.4.2 Taxas de LER/DORT 

 

 

Este estudo teve algumas categorias que se destacaram mais, como o terceiro 

triênio, faixa etária dos 30 aos 49 anos, nível de escolaridade ensino superior completo, 

subgrupo ocupacional dos montadores industriais, carga horária de trabalho acima de seis 

horas por dia e transtorno mental. 

Os resultados da PNS mostraram direções semelhantes às encontradas nas taxas de 

LER/DORT, calculadas com os dados do Sinan e Censo. As maiores prevalências foram 

para o sexo feminino, idade dos 30 aos 49 anos, nível de escolaridade sem instrução ao 

ensino fundamental incompleto e o subgrupo ocupacional dos operadores e montadores de 

máquinas industriais (tabela 70). 

Neste estudo, a variável “sexo” se associou com as taxas de LER/DORT. Uma 

pesquisa ocupacional de base populacional feita no sul do Brasil não encontrou associação 
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de um tipo de DME com sexo (MEUCCI et al., 2015). Em duas pesquisas, uma no Canadá 

e outra nos EUA, houve associação dos DME com sexo feminino para alguns sítios 

anatômicos e outros não (MESSING; STOCK; TISSOT, 2009; LEE et al., 2014). Apesar 

disto, o sexo feminino tem sido associado positivamente com DME de acordo com vários 

estudos, corroborando com o achado deste estudo (SOLIDAKI et al., 2010; BARBOSA; 

ASSUNÇÃO; ARAÚJO, 2012; MEUCCI et al., 2013; YANG et. al., 2015; SARQUIS et al., 

2016).  

Conforme Magnano et al. (2010), a associação dos DME em trabalhadoras é 

compreensível, pois, em geral as mulheres assumem dupla jornada diária entre afazeres 

domésticos, como cuidar da família (cônjuge, filhos, etc.), organização e limpeza do lar, 

além das atividades laborais, o que causa maior sobrecarga física e mental que nos homens. 

Além dos aspectos citados, devem ser levadas em consideração as diferenças 

anatomofisiológicas entre os sexos. 

A idade foi fator associado às taxas de LER/DORT principalmente dos 30 aos 49 

anos. Em geral, a idade se associa aos LER/DORT e a outros agravos em saúde. Em uma 

pesquisa sobre lombalgia em agricultores, foi encontrado resultado semelhante e associado 

ao grupo etário dos 31 aos 40 anos com distúrbios musculoesqueléticos (LIU et al., 2012).  

Outro estudo, multicêntrico, realizado em 18 países do mundo, a faixa etária mais 

acometida por dor musculoesquelética foi dos 30 aos 49 anos na Espanha, Itália, Grécia e 

Austrália e dos 20 aos 49 anos na Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Irã, Sri Lanka e África 

do Sul e em trabalhadores brasileiros a faixa etária mais atingida foi dos 30 aos 49 anos 

(COGGON et al., 2012). 

Outras pesquisas encontraram resultados semelhantes como este estudo, com o 

aumento do desfecho gradualmente com a idade, principalmente a partir dos 30 anos 

(COGGON et al., 2012; MEUCCI et al., 2013; MEUCCI et al., 2015; SEOK et al., 2017; 

LEAO et al., 2017). 

Neste estudo, o nível de escolaridade “ensino superior completo” foi associado 

negativamente em relação aos menores níveis escolares. O contexto do processo de trabalho 

está relacionado diretamente com grande parte dos agravos ocupacionais e, possivelmente, 

sofre influência da escolaridade. Os trabalhadores com nível inferior de ensino, 

possivelmente estão submetidos em trabalhos de alta intensidade física (TURNER et al., 

2004; MITTENDORFER-RUTZ et al, 2013). Outras pesquisas corroboraram com os 

achados deste estudo (MEUCCI et al., 2013; YANG et al., 2015; GRANADO et al., 2016). 
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Este estudo encontrou maior associação entre LER/DORT com trabalhadores de 

enfermagem e montadores industriais. Alguns estudos encontraram resultados semelhantes 

(DILLON; PETERSEN; TANAKA, 2002; COGGON et al., 2012; PAROT-SCHINKEL et 

al., 2012; YANG et al., 2015). 

A ocorrência, bem como a associação dos DME com a variável “ocupação”, varia 

conforme sítio anatômico, sexo, idade e alguns outros aspectos (PAROT-SCHINKEL et al., 

2012; LECLERC et al., 2016). As ocupações que estão mais expostas à repetitividade de 

movimentos, posição estática e carga de peso acima do ideal, têm maiores chances de 

desenvolvimento de DME (PALMER et al., 2001; BEERNARDS; ARIËNS; 

HILDBRANDT, 2006; MEUCCI et al., 2013; RAMOND-ROQUIN et al., 2015). 

Neste estudo tanto na análise total como na estratificada por sexo, trabalhar mais 

de seis horas por dia associou-se a LER/DORT. O aumento da carga horária, 

concomitantemente, está relacionado a maior exposição de fatores de risco para LER/DORT 

como os movimentos repetitivos, posição estática, entre outros. As horas extraordinárias de 

trabalho também se associam aos DME (RAMOND-ROQUIN et al., 2015). Em um estudo 

realizado na Grécia, os trabalhadores com carga horária semanal igual ou acima de 40 horas 

por semana foram associados aos DME (SOLIDAKI et al., 2010).   

Os transtornos mentais foram associados a LER/DORT nesta análise. Os distúrbios 

musculoesqueléticos podem estar estreitamente associados com os transtornos ou altas 

demandas mentais (MIRANDA et al., 2008; VARGAS-PRADA et al., 2013). A 

precariedade da saúde mental dos trabalhadores pode aumentar a dor, o que acentua o quadro 

clínico desta doença e com maior significância em mulheres (VARGAS-PRADA et al., 

2013; COGGON et al., 2013; SARQUIS et al., 2016). Porém, neste estudo, é importante 

ressaltar que transtornos mentais e LER/DORT podem ter o efeito de causalidade reversa.  

Em uma pesquisa realizada com trabalhadores do setor da saúde, em Minas Gerais, 

as LER/DORT foram fortemente associadas com os transtornos mentais (BARBOSA; 

ASSUNÇÃO; ARAÚJO, 2012). Alguns outros estudos também encontraram resultados 

semelhantes (ROELEN et al., 2010; VARGAS-PRADA et al., 2013; COGGON et al., 2013). 

O resultado desta análise associou algumas variáveis consolidadas na literatura, 

abordadas frequentemente como idade e escolaridade dos trabalhadores. Há poucos estudos 

que analisam grande parte dos subgrupos ocupacionais, e os auxiliares e técnicos de 

enfermagem foram associados às taxas de LER/DORT em alguns momentos.  
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Ressaltamos que auxiliares e técnicos de enfermagem são trabalhadores do nível de 

ensino fundamental e médio. Alguns estudos que abordam mais de uma classe de trabalho 

associaram profissionais de enfermagem de nível superior a LER/DORT. Outras variáveis 

ainda pouco abordadas em estudos sobre DME como carga horária de trabalho e transtorno 

mental, também foram associadas. 

  

 

2.4.3 Tendências de LER/DORT 

 

 

Este estudo mostrou que, em geral, as categorias analisadas tiveram tendências 

crescentes. Optou-se por um modelo de análise mais conservador ao excluir o ano de 2008, 

pois entendeu-se que este ponto temporal influenciava nas séries de LER/DORT, 

possivelmente introduzindo autocorrelação serial. A categoria com tendência crescente em 

todas as análises foram trabalhadores com LER/DORT com idade a partir de 50 anos. O 

grupo ocupacional dos trabalhadores industriais e químicos também teve tendência de 

DORT crescente tanto na análise total como condicional por sexo. 

Observou-se que as taxas aumentaram de forma acentuada especialmente entre os 

anos de 2012 a 2014, seguida por uma desaceleração de 2015 a 2016. Entretanto, as taxas 

do período final permaneceram substancialmente mais altas que 2009 a 2011.  

Foi no período do aumento expressivo das taxas de LER/DORT (2012 a 2014), que 

houve um elevado incentivo para a produtividade industrial em todo o país, especialmente 

no estado de São Paulo. Este aumento pode ser observado na tabela e gráficos no apêndice 

deste estudo (3, 4, 5, 6), o que coincide com a elevação das taxas do desfecho.   

Este acréscimo da produção industrial, possivelmente ocorreu devido à redução do 

imposto sobre operações financeiras (IOF) que teve seu índice reduzido de 2,5% para 1,5% 

em média, em algumas situações, a queda foi mais acentuada. Outro imposto reduzido, foi 

sobre produtos industrializados (IPI) principalmente na indústria automotiva que nesta época 

chegou a 0% para carros populares, ante 7% (BRASIL, 2012c).  

Outro fator que acompanhou as quedas de impostos cruciais para o aquecimento da 

economia foi a liberação de compulsórios ao consumidor, principalmente para pessoa física. 

Desta forma incentivando o consumo e, por consequência, a produtividade industrial 

(BRASIL, 2018a). Muitas vezes, o ritmo de adequação de recursos humanos não acompanha 
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desde o princípio a demanda do aumento da produção industrial, o que resulta no aumento 

dos agravos ocupacionais, especialmente DME em trabalhadores. 

No período de 2015 e 2016, auge da crise financeira, os patamares dos impostos 

citados voltaram a valores do período de 2009/2010 (BRASIL, 2012c). Ocorreu a 

desaceleração da econômica e grande redução dos empregos formais, principalmente 

industriais. Uma hipótese deste estudo é que, apesar da desaceleração das taxas entre 2015 

e 2016, contudo, consideravelmente maiores que 2009 a 2010, os trabalhadores resistentes a 

procurar atendimento em serviços de saúde no período de pico produtivo passaram, então, a 

buscar auxílio médico.  

O aumento da demanda por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) de 

2015 a 2016 pode ter ocorrido, considerando que muitos daqueles que tinham convênios por 

meio de empregos antes formais, após a perda de vínculo, passaram a depender da assistência 

de saúde gratuita. Como consequência, tem-se um aumento de notificações de agravos 

ocupacionais como LER/DORT. O que não se dá necessariamente em convênios de saúde 

empresariais, ou no ambulatório da empresa com trabalhadores formais. 

Em certos casos de DME em trabalhadores, dependendo da carga física ocupacional 

imposta e sítio anatômico, a resposta fisiopatológica e o aparecimento do quadro clínico 

podem acontecer a longo prazo, não sendo necessariamente durante o ápice produtivo 

econômico (MIRANDA et al., 2008). 

Outra possibilidade é o aumento da produtividade, especialmente a industrial, 

devido a incentivos de forma geral (prêmios de produção). E, posteriormente, a crise 

econômica que pode ter levado muitos trabalhadores para a informalidade e vínculos de 

trabalho precários. Assim, contribuindo para uma tendência crescente de LER/DORT para 

algumas categorias de trabalho, com algumas taxas em queda no final do período, porém 

ainda altas.  

Um exemplo deste tipo de ocorrência no aumento das taxas de DME em 

trabalhadores foi a crise do “subprime” nos EUA. Com as flexibilizações nas legislações 

trabalhistas nos EUA, trabalhadores foram “empurrados” para a informalidade, formando 

um contingente de subempregos (HUNTLEY et al., 2017). 

Foram realizados dois estudos de prevalência de base populacional em uma cidade 

de médio porte do Sul do Brasil. A prevalência de dor lombar crônica aumentou de 4,2% 

[3,5; 5,0] no primeiro corte transveral para 9,6% [8,3; 10,8] e, no segundo, em oito anos 

houve um aumento total de 129% do desfecho. Destacou-se ainda o sexo masculino (+128%) 
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e feminino (+125%) (p<0,001), faixas etárias dos 30 aos 39 anos (+145%), 40 aos 49 anos 

(104%), 50 aos 59 anos (+62%) e 60 aos 69 anos (165%) (p<0,001) (MEUCCI et al., 2013).  

A pesquisa de Meucci et al. (2013), realizada no Brasil, mostrou resultados 

semelhantes como este estudo para algumas categorias, assim como outras duas pesquisas, 

sendo uma coorte prospectiva na França com dois pontos temporais de análise e nos EUA 

com um estudo nacional de prevalência de oito anos  (RAMOND-ROQUIN et al., 2015; 

HUNTLEY et al., 2017). 

Um estudo de tendência de injúrias ocupacionais foi realizado na Itália, em que foi 

analisado o período de 1951 a 1998. Foi observado que ciclos econômicos podem influenciar 

fortemente, tanto no aumento como redução das taxas de injúrias ocupacionais fatais e não 

fatais. A tecnologia industrial, em geral, não é efetiva para a redução dos agravos 

ocupacionais em trabalhadores industriais (FABIANO; CURRÓ; PASTORINO, 2001).  

Para além disto, é possível observar que, mesmo a mudança do processo de trabalho 

ao longo dos anos, como a automação industrial, que reduziu a exposição do trabalhador ao 

levantamento de cargas de peso, pode ter contribuído para intensificação de outros riscos. 

Outro exemplo da alteração das dinâmicas laborais é a exposição do trabalhador à 

posição estática por longos períodos, em terminais de microcomputadores para a execução 

de tarefas. Assim, muda-se a forma do adoecimento diante das exposições para LER/DORT, 

em comparativo ao que ocorria algumas décadas atrás (MEUCCI et al., 2013). 

Considerando o contexto socioeconômico e demográfico, principalmente nesta 

última década, a literatura ainda é escassa com análise temporal de LER/DORT, 

especialmente com análise de tendência. A partir dos achados deste estudo, percebe-se que 

os ciclos econômicos podem ser de fundamental importância no aumento substancial de 

DME em trabalhadores. 

Fazem-se importantes estudos de coorte de trabalhadores com longo 

acompanhamento, incluindo DME como eixo temático. Estudos com dados individualizados 

têm a capacidade de verificação da tendência e, por vezes, a identificação de fatores de risco. 

As análises de séries temporais sobre LER/DORT podem gerar hipóteses 

importantes sobre as tendências destes agravos, relacionando-as com a dinâmica dos 

trabalhadores do setor industrial e idosos no mercado, muitas vezes com vínculo informal 

e/ou precário de trabalho.  

Possivelmente, o ambiente de trabalho, ritmo de produção, recursos humanos e 

outros aspectos laborais não estejam dimensionados adequadamente para a execução das 
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atividades laborais dos trabalhadores industriais, refletindo no aumento das taxas de 

LER/DORT. Isto deve ensejar um aprimoramento no planejamento de políticas públicas 

voltadas para saúde do trabalhador, que considere maior atenção para as exposições mais 

associadas (ex. movimentos repetitivos, levantamento de peso excessivo e posição estática) 

aos trabalhadores em idades mais avançadas, bem como a readequação do processo do 

trabalho industrial visando à redução da tendência de LER/DORT. 

 

 

2.4.4 Absenteísmo por LER/DORT 

 

 

O afastamento do trabalho por algum agravo ocupacional é uma medida de 

relevância para auxiliar na avaliação de morbidade, especialmente para LER/DORT. O 

absenteísmo por DME pode variar bastante, de acordo com o tamanho e características da 

amostra, ocupações e tempo do estudo. 

Neste estudo, o absenteísmo por LER/DORT total perfez cerca de 2,5 milhões de 

dias perdidos de trabalho. Para o sexo masculino foi 1,5 milhões e para o feminino, um 

milhão de dias de afastamento indicado.  

Em uma pesquisa ocupacional nacional nos EUA, em 12 meses de inquérito o 

afastamento do trabalho por lombalgia compreendeu 149,1 milhões de dias (GUO et al., 

1995). Um estudo realizado no Brasil com dados do INSS, o absenteísmo por DME totalizou 

12 milhões de dias perdidos de trabalho em um ano (MEZIAT FILHO; SILVA, 2011).  

Em um banco estatal no estado de Minas Gerais, a maior causa de afastamento do 

trabalho foram os DME (55,7%), com 168.697 dias em cinco anos (SILVA; PINHEIRO; 

SAKURAI, 2007). Em estudo com servidores públicos municipais de Goiânia, os DME 

foram a segunda causa de afastamento, totalizando 45 mil dias no período de seis anos 

(LEAO; BARBOSA-BRANCO; TURCHI, 2017). 

As variações de afastamento entre os estudos citados anteriormente ocorreram em 

decorrência de aspectos metodológicos, especialmente o tamanho amostral e o período de 

duração. Apesar das diferenças, é importante ressaltar que o absenteísmo devido a DME 

costuma ser longo, estando entre os agravos de maior afastamento do trabalho e recorrência 

(ROELEN et al., 2010). 
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Para a análise inferencial, as variáveis com as categorias mais associadas ao 

absenteísmo de longo prazo foram a idade dos 30 aos 49 anos na análise total e masculina, 

crescente para mulheres dos 30 anos em diante, trabalhadores administrativos e de 

enfermagem, faixa de tempo de ocupação acima de cinco anos de forma crescente. Ainda, 

foi associado o transtorno mental, tanto na análise total e condicional por sexo. 

Neste estudo, o sexo masculino teve associação positiva com o desfecho. Uma 

pesquisa ocupacional realizada na Noruega corroborou com este achado (SIVERTSEN; 

LILLEFJELL; ESPNES, 2013). Entretanto, em um estudo multicêntrico não houve 

diferença entre os sexos para absenteísmo por DME (COGGON et al., 2013).  

Uma das explicações para a associação positiva do sexo masculino ao absenteísmo 

por DME é que as mulheres, de uma maneira geral, costumam recorrer mais ao tratamento 

que os homens. Isto, em geral, torna o agravo menos mórbido, por conseguinte, menor 

afastamento (TAMERS et al., 2011; LEVORATO et al., 2014). 

A idade foi fator associado positivamente ao desfecho. Na análise total e sexo 

feminino as faixas de idade ≥ 30 anos associaram-se de forma gradual, para o sexo masculino 

a associação foi mais acentuada no intervalo dos 30 aos 49 anos. Um estudo multicêntrico 

mostrou que trabalhadores com DME, a idade acima de 30 anos foi fator de risco para 

absenteísmo (COGGON et al., 2013). Em outros estudos, no Brasil, o risco se deu 

gradualmente com o aumento da faixa etária e se acentuou com idades mais avançadas 

(MEUCCI et al., 2013; OENNING et al., 2014; LEAO et al., 2017).  

De modo geral, a idade costuma ser um aspecto associado aos desfechos de origem 

ocupacional, com os DME em trabalhadores não é diferente. Em faixa de idade intermediária 

(ex. 30 aos 49 anos), os DME costumam ocorrer no pico de produtividade, já em idades mais 

avançadas a sinergia do desfecho pode acontecer com os processos degenerativos 

(COGGON et al., 2012).  

A categoria ensino superior completo se associou negativamente ao absenteísmo 

por DME na análise total e para o sexo masculino, contudo, isto não ocorreu para o sexo 

feminino. Outros estudos corroboram com os resultados deste estudo (TAYOLAN et al., 

2012; MEUCCI et al., 2013; LEAO et al., 2017). Possivelmente, trabalhadores com menor 

nível de escolaridade estejam em grupos ocupacionais com exposições mais intensas e 

diversas, o que pode agravar o desfecho (MITTENDORFER-RUTZ; HENSING; 

WESTERLUND, 2013). 



145 
 

Os subgrupos ocupacionais dos trabalhadores administrativos e de enfermagem 

foram associados ao absenteísmo por DME. Em pesquisa realizada numa universidade 

pública do estado de São Paulo, os maiores afastamentos do trabalho foram em profissionais 

de enfermagem e administrativos (ZECHINATTI; BELLOTI; MORAES, 2012).  

Um dos motivos para a associação do absenteísmo devido a LER/DORT com 

profissões como a enfermagem é a estreita relação desta ocupação com o transtorno mental. 

Os transtornos mentais podem agir como mecanismo de modulação sintomática, o que 

prolonga o quadro clínico e aumenta o tempo de afastamento do trabalhador com DME 

(SILVA; PINHEIRO; SAKURAI, 2007; COGGON et al., 2012).  

A variável tempo na ocupação foi fortemente associada ao absenteísmo por 

LER/DORT, em todas as análises para as categorias a partir de cinco anos de trabalho. Outra 

pesquisa encontrou resultado semelhante, em que a taxa de absenteísmo aumenta com o 

tempo de ocupação (YEOH; LOCKHART; WU, 2013). Isto pode ocorrer pela dose da 

exposição aos agentes de risco ao longo do tempo de trabalho. 

As exposições como prêmios por produtividade e carga horária de trabalho foram 

associadas neste estudo. Por vezes, para alcançar algumas metas os trabalhadores necessitam 

cumprir jornadas de trabalho mais extensas, desta forma prolongam a exposição aos riscos 

e como consequência agrava-se os DME e o absenteísmo. Algumas pesquisas encontraram 

resultados semelhantes aos deste estudo (BEERNARDS; ARIËNS; HILDBRANDT, 2006; 

MEUCCI et al., 2013; SCOPEL, WEHRMEISTER, OLIVEIRA, 2012). 

Ambiente de trabalho estressante e transtorno mental são fatores que podem estar 

estreitamente associados ao absenteísmo por LER/DORT, porém, não se descarta a 

associação reversa. A saúde mental precária além de afastar por si só do trabalho, ainda, 

pode ser um aspecto que potencializa/modula a sintomatologia dolorosa, de forma a 

prolongar o afastamento do trabalho (COGGON et al., 2013). Pesquisas corroboram com os 

resultados deste estudo, mostraram a relação entre saúde mental e o afastamento por DME 

em trabalhadores (SOLIDAKI et al., 2013; COGGON et al., 2013; MATSUDAIRA et al, 

2013). 

Neste estudo foi encontrado uma quantidade substancial de dias perdidos de 

trabalho. Algumas das categorias associadas estão em consonância na literatura sobre 

absenteísmo por DME, entretanto, outras mais específicas e importantes ainda raramente 

exploradas como prêmios por produtividade, ambiente estressante no trabalho e transtorno 

mental. 
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2.4.5 Limitações e vantagens dos dados do Sinan 

 

 

Entre as limitações deste estudo, cita-se a possível substancial subnotificação de 

casos, o que dificulta a mensuração da medida de ocorrência próxima à realidade dos 

trabalhadores com LER/DORT. Isto muitas vezes não permite o acompanhamento adequado 

dos trabalhadores não notificados, o que compromete a funcionalidade do sítio anatômico 

afetado e, ainda, afetar outras estruturas devido ao mecanismo de compensação biomecânica 

do corpo (MACHADO; MACHADO, 2011; REBELO et al., 2011). Pela limitação de 

estabelecimento temporal, o efeito da associação reversa pode ter ocorrido, por exemplo, 

entre LER/DORT e transtorno mental. 

Outro limite destes dados foi a falta de completitude de algumas variáveis, o que 

acabou reduzindo a qualidade das variáveis com os dados faltantes. Isto reduz a robustez da 

fonte de informação. 

Por outro lado, apresentou pontos fortes, como a facilidade de acesso à base de 

dados, por serem de domínio público e gratuitas, o que pode facilitar a realização da pesquisa 

acadêmica. Em tempos de cortes de verbas para fomentação de pesquisa, esta é muitas vezes 

uma opção viável para a realização de estudos acadêmicos. 

Há vantagem de cobertura dos mais diversos vínculos empregatícios tanto formais, 

quanto informais. A notificação e o acompanhamento do trabalhador com DORT ocorrem 

via SUS, de forma gratuita, entretanto, na previdência social o registro do benefício é feito 

apenas aos contribuintes. Pelos resultados de absenteísmo apresentados, acreditamos que os 

casos mais graves notificados se aproximam da realidade, pela alta frequência do 

afastamento longo indicado. Sendo assim, infelizmente esta demanda reprimida de 

trabalhadores procura assistência em saúde tardiamente para o tratamento de DORT.  
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 3 – CAPÍTULO II  

 

 

REVISÃO SISTEMÁTICA: A prevalência de DME de ombros em trabalhadores 

 

Além da literatura introdutória, a análise dos dados do Sinan reforçou a necessidade 

da realização desta revisão sobre distúrbios musculoesqueléticos dos ombros, pois, no 

capítulo I foi apresentada a ocorrência mais elevada de forma substancial de LER/DORT 

nos ombros. 

 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

 

3.1.1 Objetivo geral 

 

 

Descrever a prevalência de DME de ombros em trabalhadores. 

 

 

3.1.2 Objetivo específico 

 

 

Descrever a prevalência de DME de ombros em trabalhadores por sexo, idade e ocupação. 
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3.2 MÉTODO 

 

 

Foi realizada uma busca sistemática sem restrição de idioma ou ano, a busca foi de 

10 de janeiro de 2018 a 10 de março de 2018. A busca foi feita nas bases de dados EMBASE, 

PUBMED, SCOPUS e LILACS. A estratégia da busca sistemática consta no apêndice 1.  

Todas as referências foram exportadas para o software EndNote versão x8.1. O 

EndNote auxiliou a encontrar duplicatas de forma automática, por meio dos títulos e autores, 

aquelas duplicatas não identificadas pelo programa foram excluídas manualmente.  

Para a exclusão de estudos não correspondentes ao assunto, foi lido primeiramente 

o título de cada um, em sequência o resumo e por último o texto na íntegra. Foram excluídas 

as pesquisas com título não correspondente ao assunto desta revisão, dissertações, teses, 

artigos de revisão sistemática, artigos baseados em estudos de intervenção, ecológicos, 

relatos de caso e políticas públicas de saúde e manuais. Estudos com amostragem por 

conveniência ou sem qualquer informação sobre a amostra também foram excluídos. 

Esta revisão focou em estudos observacionais do tipo corte transversal e de coorte 

prospectiva, com amostra de base populacional que analisaram a prevalência do desfecho. 

As informações extraídas para os resultados foram: país do estudo, ano de 

publicação, período, número da amostra, proporção da amostra por sexo, faixas de idades 

incluídas, prevalência total, prevalência por sexo, idade e ocupações de maiores prevalências 

do desfecho.  

A análise de vieses dos estudos selecionados foi realizada. Foi feita a avaliação de 

dois aspectos principais: a amostra e a acurácia do desfecho. Para isto, foram levados em 

consideração: o cálculo amostral, randomização da amostra, se era de base populacional e 

se o desfecho era identificado por diagnóstico médico, ou por instrumento validado.  Para o 

auxílio na construção da análise de vieses foi observado alguns itens da Newcastle-Ottawa 

Scale (NOS). 

A revisão sistemática foi relatada de acordo com a padronização PRISMA e tem 

registro vigente no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) 

da Universidade de York, sob o protocolo CRD42018088655 disponível em 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018088655. 

 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018088655
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3.3 RESULTADOS 

 

 

Foram selecionados dez estudos para compor esta revisão sistemática, os quais 

estavam enquadrados nos critérios de seleção e de acordo com os objetivos propostos. 

Destes, quatro eram estudos do continente Europeu, três da América do Norte e três da Ásia 

(Tabela 77). Abaixo, o fluxograma 2 mostra as etapas de seleção das referências desta 

revisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma do processo de seleção dos estudos sobre prevalência de distúrbios 

musculoesqueléticos de ombros em trabalhadores em geral. 

 

 

 

 

Total de referências encontradas na 

busca = 1.646 Duplicatas eliminadas = 388 

Total de títulos analisados = 1.258 Títulos excluídos = 893 

Total de resumos analisados = 365 Resumos excluídos = 324 

Total de artigos lidos na íntegra = 41 Artigos excluídos = 31 

Total de artigos selecionados = 10 
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3.3.1 Prevalência total de DME de ombros em trabalhadores 

 

 

A prevalência total nos estudos analisados variou de 7,1% a 29,3% (Tabela 77).  

Da França foram selecionados dois estudos com prevalências distintas, ambos 

estudos de corte transversal, em que as amostras foram compostas das mais diversas 

ocupações, um foi de base populacional nacional em que a prevalência de DME de ombro 

foi de 13% (LECLERC et. al., 2016). O outro estudo realizado na região oeste central da 

França, a prevalência foi de 29,3% (BODIN et. al., 2012) (Tabela 77).  

Em uma coorte prospectiva de base populacional realizada na Inglaterra foi 

verificada a prevalência de 7,1% de distúrbios musculoesqueléticos de ombro 

(MACFARLANE; HUNT; SILMAN, 2000). A Finlândia também apresentou resultado 

semelhante, com prevalência de 7,1% do desfecho em um follow-up com duração de 24 

meses (MIRANDA et. al., 2008) (Tabela 77). 

Nos Estados Unidos, um estudo transversal conduzido com 143.346 trabalhadores 

de todas as categorias trabalhistas, a prevalência de um mês do desfecho foi de 20,6% 

(HUNTLEY et. al., 2017). Em outro estudo nos Estados Unidos, corte transversal com 

amostra representativa de trabalhadores agrícolas, foi observada a prevalência de 9,8% (LEE 

et. al., 2014) (Tabela 77).  

Em dois estudos de corte transversal realizados em Taiwan em 2004 e 2005, foi 

observado o aumento da prevalência de 12 meses de DME de ombro, em 2004 foi de 15,6% 

(GUO et. al., 2004). No estudo de 2005 a prevalência foi de 18,9% (LEE et. al., 2005) 

(Tabela 77). 

Na Coreia do Sul, foi realizado um corte transversal de base populacional em que 

foi observado em 12 meses a prevalência de DME de ombro de 16,9% (CHOI; PARK; 

CHEONG, 2013). Em Quebéc foi encontrada a prevalência de 13% do desfecho, em um 

período de 12 meses de corte transversal ocupacional (MESSING; STOCK; TISSOT, 2009) 

(Tabela 77). 
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3.3.2 Prevalência de DME de ombros em trabalhadores segundo o sexo 

 

 

Quanto ao sexo, as prevalências variaram para o sexo masculino de 9% a 14,4% e 

para o sexo feminino de 6% a 31,1%, conforme o local do estudo (Tabela 77).  

Dos dez estudos selecionados, sete tinham a informação sobre a prevalência por 

sexo. Em apenas um estudo o sexo masculino tinha maior prevalência de DME de ombro 

(Tabela 77).  

A seguir, as prevalências por período do estudo, país, sexo masculino e feminino 

respectivamente: em 1994 em Taiwan (14,4% e 17,4%), em 1998 no Canadá (11,6% e 15%), 

de 2000 a 2001 na Finlândia (9% e 6%), de 2002 a 2005 na França (28% e 31,1%), de 2006 

a 2007 na França (11,5% e 14,4%), de 2004 a 2008 nos Estados Unidos (9,4% e 11%) e em 

2010 na Coreia (9,7%¨e 23,3%) (GUO et. al., 2004; MIRANDA et. al., 2008; MESSING; 

STOCK; TISSOT, 2009; BODIN et. al., 2012; CHOI; PARK; CHEONG, 2013; LEE et. al., 

2014; LECLERC et. al., 2016) (Tabela 77). 

 

 

3.3.3 Prevalência de DME de ombros em trabalhadores segundo a idade 

 

 

Apenas cinco estudos apresentaram a prevalência de DME de ombros por idade 

(Tabela 77). 

Na Finlândia, a maior proporção de trabalhadores com distúrbios musculares dos 

ombros foram os mais idosos, com idade acima de 75 anos, foi 13,1% do total (MIRANDA 

et. al., 2008). Na França, em estudo de nível nacional, os trabalhadores da faixa etária mais 

acometida por DME de ombro foi dos 60 aos 74 anos, com a prevalência de 17,8% 

(LECLERC et. al., 2016). Na região do oeste central da França, se destacaram os 

trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos, cuja prevalência foi de 47,1% (BODIN 

et. al., 2012). Na Coreia do Sul, os trabalhadores com idade a partir de 60 anos tiveram 

prevalência de 23% do desfecho (CHOI; PARK; CHEONG, 2013) (Tabela 77). 

Nos Estados Unidos, a idade de maior ocorrência de DME de ombro foram os 

trabalhadores da faixa etária dos 55 aos 64 anos de idade, com a prevalência de 16,7% (LEE 

et. al., 2014) (Tabela 77). 
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3.3.4 Prevalência de DME de ombros em trabalhadores segundo a ocupação 

 

 

Em relação à ocupação, dos dez estudos selecionados, apenas cinco reportaram a 

proporção de DME de ombro para esta variável (Tabela 77).  

Em estudo realizado em Taiwan, os homens que trabalhavam no setor de transportes 

tiveram a maior prevalência (22,8%) e as mulheres mais acometidas eram do setor de 

comunicação social (30%) (GUO et. al., 2004) (Tabela 77).  

Na França, em um corte transversal, foi verificado que em trabalhadores operários 

menos qualificados as DME mais prevalentes (44%) (BODIN et al., 2012). A Coreia do Sul, 

teve maior prevalência do desfecho entre os trabalhadores “braçais” (20%) (CHOI; PARK; 

CHEONG, 2013) (Tabela 77).  

Nos EUA, em um estudo com trabalhadores agrícolas, a categoria de maior 

ocorrência de DME de ombro foram os gestores (11,8%) (LEE et al., 2014). Em outro estudo 

realizado nos EUA, nacional de base populacional, a maior prevalência do desfecho ocorreu 

em trabalhadores de “colarinho verde”, 22,1% (HUNTLEY et. al., 2017) (Tabela 77). 
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Tabela 75. Descrição dos estudos selecionados dos distúrbios musculoesqueléticos de ombros em trabalhadores, conforme autoria, ano de 

publicação, período do estudo, país, tamanho amostral, desenho do estudo, período de prevalência, proporção de cada sexo na amostra, faixa de 

idade e ocupações. 

Autor Ano 

Período do 

estudo País N Desenho 

Período de 

prevalência 

Masculino 

% 

Feminino 

% 

Faixa de 

idade Ocupações 

MACFARLANE; HUNT; 

SILMAN, (2000) 2000 1997 a 1999 Inglaterra 1.260 coorte prospectiva 24 meses 41,1 58,9 18 - 65 a 

GUO et. al. (2004) 2004 1994 Taiwan 18.942 corte transversal 12 meses 59,8 40,2 18 - 64 todas 

LEE et. al. (2005) 2005 1998 Taiwan 17.669 corte transversal 12 meses 58,2 41,8 > 16 todas 

MIRANDA et. al. (2008) 2008 2000 a 2001 Finlândia 7.217 coorte prospectiva 24 meses 42,7 56,3 ≥ 50 todas 

MESSING; STOCK; 

TISSOT (2009) 2009 1998 Canadá 9.440 corte transversal 12 meses 57,5 42,5 18 - 65 todas 

BODIN et. al. (2012) 2012 2002 a 2005 França 3.710 corte transversal 12 meses 58,2 41,8 < 35 a ≥ 55 todas 

CHOI; PARK; CHEONG 

(2013) 2013 2010 Coreia do Sul 1.576 corte transversal 12 meses 47,2 52,8 ≥ 18 b 

LEE et. al. (2014) 2014 2004 a 2008 EUA 987 corte transversal 3 meses 77,9 22,1 ≥ 18 

indústria 

agrícola 

LECLERC et. al. (2016) 2016 2006 a 2007 França 12.163 corte transversal 12 meses 45,4 54,6 30 - 74 c 

HUNTLEY et. al. (2017) 2017 2004 a 2012 EUA 143.346 corte transversal 1 mês 49,7 50,3 ≥ 18 d 
aNão especificado  
bgestão, escritório, vendas, prestação de serviços, e trabalho braçal 
cprofissionais, autônomos, agricultores, colarinho branco e azul júnior 
dColarinho verde ou não 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

Tabela 76. Análise de vieses dos estudos selecionados de distúrbios musculoesqueléticos dos ombros em trabalhadores, de acordo com o 

tamanho amostral, aleatoriedade da amostra, amostragem de base populacional, cálculo amostral e acurácia do desfecho. 
 Risco de Viés 

Autor 

Tamanho 

amostral 

Aleatoriedade 

amostral 

Amostra de base 

populacional Cálculo amostral 

Acurácia do 

desfecho 

MACFARLANE; HUNT; SILMAN (2000) baixo baixo médio alto baixo 

GUO et. al. (2004) baixo baixo baixo baixo baixo 

LEE et. al. (2005) baixo baixo baixo médio baixo 

MIRANDA et. al. (2008) baixo baixo baixo baixo baixo 

MESSING; STOCK; TISSOT (2009) baixo baixo baixo médio baixo 

BODIN et. al. (2012) baixo baixo baixo baixo baixo 

CHOI; PARK; CHEONG (2013) baixo baixo baixo baixo baixo 

LEE et. al. (2014) baixo baixo baixo baixo médio 

LECLERC et. al. (2016) baixo baixo baixo médio médio 

HUNTLEY et. al. (2017) baixo baixo baixo médio médio 
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3.4 DISCUSSÃO  

 

 

Os resultados mostraram que a prevalência de DME de ombros em trabalhadores 

variou de 7,1% a 29,3%, conforme o país de estudo. Pesquisas de três continentes atenderam 

aos critérios de inclusão desta revisão, sendo a Europa 40%, América do Norte 30% e Ásia 

30%. 

O número limitado de artigos incluídos nesta revisão, possivelmente, deve-se à 

especificidade do tema, porém, de grande importância para a saúde pública, e a preferência 

por incluir pesquisas com amostra de base populacional. O principal objetivo da seleção dos 

estudos com este tipo de amostragem foi retratar a prevalência de DME mais próxima 

possível da realidade dos trabalhadores da população geral. Este foi um dos pontos fortes 

desta revisão.  

Dos dez estudos desta revisão sete foram de base populacional nacional: Taiwan, 

Finlândia, Coréia do Sul, França e EUA (GUO et al., 2004; LEE et al., 2005; MIRANDA et 

al., 2008; CHOI; PARK; CHEANG, 2013; LECLERC et al., 2016; LEE et al., 2014; 

HUNTLEY et al., 2017). Outros três estudos foram realizados em grandes regiões: 

Inglaterra/Região de Manchester, Canadá/Quebéc, França/Vale do Loire (MACFARLANE; 

HUNT; SILMAN, 2000; MESSING; STOCK; TISSOT, 2009; BODIN et al., 2012). Isto foi 

vantajoso para construir uma medida de prevalência ao nível populacional. 

Quanto ao sexo, apenas quatro (40%) estudos fizeram toda a análise estratificada 

para esta variável. Em estudo de Guo et al. (2004), as mulheres com maior prevalência de 

DME nos ombros eram de ocupações da área de comunicação social, enquanto os homens 

eram do setor de transportes. Para algumas ocupações, as exposições podem caracterizar 

diferenças para o sexo. O sexo feminino, por vezes, se associa para os DME em situações de 

tensão no trabalho, estresse, posições estáticas. Algumas vezes, para o sexo feminino, o nível 

educacional mais elevado resulta em maiores responsabilidades, pressões por produtividade, 

por conseguinte, o transtorno mental (MESSING; STOCK; TISSOT, 2009; LECLERC et 

al., 2016).  
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Enquanto os casos masculinos de DME de ombro pode se associar ao trabalho com 

altas demandas físicas, elevação dos membros superiores e vibrações (MESSING; STOCK; 

TISSOT, 2009; LECLERC et al., 2016). Recomenda-se que a análise sobre DME seja 

estratificada por sexo, fundamentalmente pelas diferenças socioeconômicas e 

anatomofisiológicas existentes entre homens e mulheres (MESSING; STOCK; TISSOT, 

2009). 

Para a idade, as prevalências mais altas encontradas foram para faixas etárias 

intermediárias a superiores, em especial os mais idosos. Acredita-se que além da dose-

resposta dos anos de trabalho, a idade mais avançada culmina com os processos 

degenerativos, inclusive no nível articular dos ombros (MIRANDA et al, 2008). 

Quanto às ocupações de maior prevalência para DME de ombro, destacaram-se 

aquelas pertencentes a setores de “trabalho pesado” (agricultura, indústria, serviços gerais) 

(GUO et al., 2004; BODIN et al., 2012; CHOI; PARK; CHEONG, 2013; LEE et al., 2014; 

HUNTLEY et al., 2017). Os trabalhadores de tais profissões estão mais propensos as 

exposições mais variadas e intensas para DME, como o levantamento de cargas pesadas, 

vibração excessiva, repetitividade de movimentos, abdução acima de 60º dos membros 

superiores (MIRANDA et al., 2008). Estas ocupações associam-se com o menor nível de 

qualificação dos trabalhadores (TURNER et al., 2004; MITTENDORFER-RUTZ et al, 

2013). 

Em relação aos vieses avaliados, apenas um estudo foi considerado com alto risco 

para o aspecto amostral, em que não foi possível encontrar a fórmula do cálculo da 

amostragem realizada (MACFARLANE; HUNT; SILMAN, 2000). 

A partir dos resultados desta revisão para DME de ombro, sugere-se mais atenção 

para idades mais avançadas, trabalho mais “pesado” com altas demandas físicas, além da 

realização das análises estratificadas por sexo. É importante ressaltar políticas e medidas de 

prevenção práticas para o próprio ambiente de trabalho.  

Tais medidas devem reduzir algumas exposições específicas, em que 

provavelmente houve o aumento da dose-resposta com as mudanças no processo de trabalho 

ao longo das últimas décadas com o advento da globalização, como os movimentos 

repetitivos e posição estática. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Para este estudo, foram utilizadas diversas análises sobre DME em trabalhadores, 

que apontaram para resultados e associações comuns em algumas categorias, especialmente 

para o sexo feminino, menor grau de escolaridade e ocupação de alta exigência física.  

Para as taxas, as maiores associações foram para trabalhadores com idade a partir 

de 30 anos, ensino superior completo, transtorno mental, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, e maiores faixas de tempo na ocupação. Apesar da associação dos montadores 

industriais na análise para o sexo feminino, isto não ocorreu para o masculino. 

Quanto às séries temporais, observou-se que geralmente as tendências crescentes 

mais associadas foram com os trabalhadores com idade a partir de 50 anos e trabalhadores 

industriais e químicos. Ainda para o sexo masculino, apresentaram-se tendências crescentes 

para todas as idades e trabalhadores com função de pintores em geral. 

Observou-se um grande número de dias perdidos e associações importantes em 

relação ao absenteísmo indicado por DME. Dentre as associações comuns mais fortes, nas 

análises de absenteísmo indicado, a idade a partir de 30 anos está mais presente, 

trabalhadores administrativos, 21 a 30 anos de ocupação, e transtorno mental. Para o sexo 

feminino, associaram-se ainda as técnicas e auxiliares de enfermagem, carga horária de 

trabalho acima de seis horas diárias. Para o sexo masculino ocorreu associação para 

exposições como prêmios por produção e ambiente estressante.  

O capítulo II da tese apresentou resultados convergentes com o capítulo I, a maior 

ocorrência e a associação de DME de ombro foi em trabalhadores de alta exigência física, 

faixas de idade intermediárias (30 aos 49 anos) e mais avançadas (≥ 50 anos). 

Sugerimos mais estudos observacionais, especialmente de coorte de base 

populacional sobre DME. No planejamento para a prevenção de DME deve-se considerar o 

processo de trabalho, as diferenças entre os sexos, idades mais avançadas, trabalhos com 

exposição dos trabalhadores a altos níveis de repetição, monotonia, pressão por produção e, 

consequentemente, o transtorno mental.  

Ainda, estes dados podem subsidiar melhorias ao Sinan no que tange o aumento da 

completitude das variáveis da notificação de LER/DORT. Uma das possibilidades de 

progresso para o Sinan seria a implantação de notificação digital e online, de modo a reduzir 

a incompletude de dados e a subnotificação de casos. 
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APÊNDICE 1 - Bases eletrônicas de dados e sintaxe de busca para a revisão de literatura 

do item 1.1.4 (capítulo II). 
EMBASE: ("cumulative trauma disorders" OR "muscular diseases" OR "musculoskeletal disorders" OR 

"musculoskeletal pain" OR "Low Back Pain" OR Back OR  "Lumbosacral Plexus" OR "Neck Pain" OR 

Neck OR Shoulder OR "Shoulder Pain" OR Bursitis OR "Shoulder Joint"  OR "Shoulder Impingement 

Syndrome" OR "Shoulder Injuries" OR "Back Pain" OR "Back Injuries" OR "Finger Joint" OR Hand OR 

"Hand Joints" OR "Hand-Arm Vibration Syndrome" OR Knee OR "Knee Injuries" OR "Knee Joint" OR 

"Osteoarthritis, Knee" OR Elbow OR "Elbow Joint" OR "Elbow Tendinopathy" OR Sciatica OR 

Tendinopathy OR "Thoracic Outlet Syndrome" OR "Carpal Tunnel Syndrome" OR "Cubital Tunnel 

Syndrome" OR Osteoarthritis OR "De Quervain Disease" OR "Trigger Finger Disorder" OR "Tennis 

Elbow" OR "Achilles Tendon" OR "Finger Injuries" OR Fingers OR Hip OR "Hip Joint" OR "Hip Injuries") 

AND (Prevalence OR "Cross-Sectional Studies" OR Incidence OR "Cohort Studies") AND ("Occupational 

Health" OR Occupations). 

 

BVS: ("cumulative trauma disorders" OR "muscular diseases" OR "musculoskeletal disorders" OR 

"musculoskeletal pain" OR "Low Back Pain" OR Back OR  "Lumbosacral Plexus" OR "Neck Pain" OR 

Neck OR Shoulder OR "Shoulder Pain" OR Bursitis OR "Shoulder Joint"  OR "Shoulder Impingement 

Syndrome" OR "Shoulder Injuries" OR "Back Pain" OR "Back Injuries" OR "Finger Joint" OR Hand OR 

"Hand Joints" OR "Hand-Arm Vibration Syndrome" OR Knee OR "Knee Injuries" OR "Knee Joint" OR 

"Osteoarthritis, Knee" OR Elbow OR "Elbow Joint" OR "Elbow Tendinopathy" OR Sciatica OR 

Tendinopathy OR "Thoracic Outlet Syndrome" OR "Carpal Tunnel Syndrome" OR "Cubital Tunnel 

Syndrome" OR Osteoarthritis OR "De Quervain Disease" OR "Trigger Finger Disorder" OR "Tennis 

Elbow" OR "Achilles Tendon" OR "Finger Injuries" OR Fingers OR Hip OR "Hip Joint" OR "Hip Injuries") 

AND “Prevalence OR "Cross-Sectional Studies" OR Incidence OR "Cohort Studies") AND ("Occupational 

Health" OR Occupations). 

 

 

APÊNDICE 2 - Sintaxe de busca de referências para a revisão “Prevalência de distúrbios 

musculoesqueléticos de ombros em trabalhadores” (capítulo II). 
EMBASE: (shoulder OR 'shoulder pain' OR bursitis OR 'shoulder joint' OR 'shoulder impingement 

syndrome' OR 'shoulder injuries') AND ((prevalence OR 'cross-sectional') AND studies OR incidence OR 

'cohort studies') AND ('occupational health' OR occupations) 

PUBMED: (((((((Shoulder OR Shoulder Pain OR Bursitis OR Shoulder Joint OR Shoulder Impingement 

Syndrome OR Shoulder Injuries[MeSH Terms])) AND (Prevalence OR Cross-Sectional Studies OR 

Incidence OR Cohort Studies[MeSH Terms])) AND Humans[Mesh])) AND (Occupational Health OR 

Occupations[MeSH Terms])) AND Humans[Mesh]) 

SCOPUS: (TITLE-ABS-KEY ( shoulder  OR  "Shoulder Pain"  OR  bursitis  OR  "Shoulder 

Joint"  OR  "Shoulder Impingement Syndrome"  OR  "Shoulder Injuries" )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( prevalence  OR  "Cross-Sectional Studies"  OR  incidence  OR  "Cohort Studies" )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( "Occupational Health"  OR  occupations ) )  

LILACS: Shoulder OR Shoulder Pain OR Bursitis OR Shoulder Joint OR Shoulder Impingement Syndrome 

OR Shoulder Injuries [Palavras] AND Prevalence OR Cross-Sectional Studies OR Incidence OR Cohort 

Studies [Palavras] AND Occupational Health OR Occupations [Palavras] 
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APÊNDICE 3 - Resultados das tendências temporais de 2007 a 2014, sobre aspectos sócio 

econômicos no Estado de São Paulo. 
CATEGORIAS *AAPC (IC95%) Valor p Tendência Período 

Número de empresas e outras 

organizações 

6,18 (1,57; 10,99) 0,016 crescente 2007 - 2014 

Vendas de hipermercados  18,91 (15,33; 22,58) < 0,001 crescente 2007 - 2014 

Vendas de móveis 18,78 (10,47; 27,73) < 0,001 crescente 2007 - 2014 

Vendas de tecidos 4,82 (-4,28; 14,8) 0,251 estacionária 2007 - 2014 

Venda de veículos, motocicletas, 

peças e partes 

20,29 (8,54; 33,32) 0,006 crescente 2007 - 2013 

Fonte: IBGE - SIDRA, tabelas 992, 3418, 3420. 

 

 

APÊNDICE 4. Número de empresas e outras organizações no estado de São Paulo, do 

período de 2007 a 2014. São Paulo, 2018. 

 

Fonte: IBGE - SIDRA, tabela 992 – Cadastro Central de Empresas, 2018. 
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APÊNDICE 5 - Índice de volume de vendas no comércio varejista no estado de São Paulo, 

do período de 2007 a 2014. São Paulo, 2018. 

 

Fonte: IBGE - SIDRA, tabela 3418 – Pesquisa Mensal de Comércio, 2018. 

 

 

APÊNDICE 6 - Índices de volume de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças no 

estado de São Paulo, do período de 2007 a 2013. São Paulo, 2018. 

 

Fonte: IBGE - SIDRA, tabela 3420 – Pesquisa Mensal de Comércio, 2018. 
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ANEXO 1 – Ficha de notificação de LER/DORT 
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ANEXO 2. Descrição dos grandes grupos ocupacionais conforme a Classificação 

Brasileira de Ocupações. 
Grandes Grupos 

Ocupacionais 

Descrição dos Grandes 

Grupos Ocupacionais 

Subgrupos dos Grandes Grupos Ocupacionais 

GG0 Membros das forças 

armadas, policiais e 

bombeiros 

Membros das Forças Armadas; Policiais Militares; Bombeiros 

Militares. 
 

GG1 Membros superiores e 

dirigentes do poder público  
Membros superiores e dirigentes do poder público; dirigentes de 

empresas e organizações (exceto de interesse público); diretores e 

gerentes em empresa de serviços de saúde, da educação, ou de serviços 

culturais, sociais ou pessoais; gerentes. 
GG 2 Profissionais das ciências e 

das artes 

Pesquisadores e profissionais policientíficos; profissionais das 

ciências exatas, físicas e da engenharia; profissionais das ciências 

biológicas, saúde e afins; profissionais do ensino; profissionais das 

ciências jurídicas; profissionais das ciências sociais e humanas; 

comunicadores, artistas e religiosos; profissionais em gastronomia. 

GG 3 Técnico de nível médio Técnicos polivalentes; técnicos de nível médio das ciências físicas, 

químicas, engenharia e afins; técnicos de nível médio das ciências 

biológicas, bioquímicas, da saúde e afins; professores leigos e de nível 

médio; técnicos de nível médio em serviços de transportes; técnicos de 

nível médio das ciências administrativas; técnicos de nível médio dos 

serviços culturais, das comunicações e dos desportos; outros técnicos 

de nível médio 

GG 4 Trabalhadores de serviços 

administrativos 

Escriturários; trabalhadores de atendimento ao público 

GG 5 Trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em 

lojas e mercados 

Trabalhadores dos serviços; vendedores e prestadores de serviços do 

comércio 

GG 6 Trabalhadores 

agropecuários, florestais e 

da pesca 

Produtores na exploração agropecuária; pescadores e extrativistas 

florestais; trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal 

GG 7 Trabalhadores da produção 

de bens e serviços 

industriais extrativistas 

Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil; 

trabalhadores da transformação de metais e de compósitos; 

trabalhadores da fabricação e instalação eletrônica; montadores de 

aparelhos e instrumentos de precisão e musicais; joalheiros, vidreiros, 

ceramistas e afins; trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, 

do vestuário e das artes gráficas; trabalhadores da indústria de madeira 

e do mobiliário; trabalhadores de funções transversais*** 

GG 8 Trabalhadores da produção 

de bens e serviços 

industriais de 

transformação 

Trabalhadores em indústrias químicas, petroquímicas e afins; 

trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção; 

trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e 

papel; trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo; 

operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, 

água e utilidades) 

GG 9 Trabalhadores em serviços 

de reparação e manutenção 

Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção mecânica; 

polimantenedores; outros trabalhadores da conservação, manutenção e 

reparação 

***Funções transversais: supervisores de trabalhadores de embalagem e etiquetagem, 

operadores de robôs e equipamentos especiais, condutores de veículos e operadores de 

equipamentos de elevação e movimentação de cargas, trabalhadores de manobras sobre trilhos, 

embaladores e alimentadores de produção. 
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