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compartilhamento de experiências em forma de relatos, interpretações, análises, 

avaliações e reflexões. 

Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido 

todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: desafios em Saúde, sobretudo para 

conhecer diversas temáticas e desafios das Ciências Médicas, a partir do 

compartilhamento de diversos profissionais da Saúde. 
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CAPÍTULO II 

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DAS ALGIAS LOMBARES E SUAS 

CORRELAÇÕES COM AS ATIVIDADES TRABALHISTAS 

Alexandre Jardim da Rosa5 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-02 

 

RESUMO: 

O trabalho é uma das atividades mais antigas desempenhadas pelo ser humano, 

permitindo o desenvolvimento da prosperidade e das relações sociais entre os povos. 

Contudo, apesar de tais benefícios, especialmente desde a consolidação do sistema 

capitalista e seus processos de trabalho repetitivo, uma série de doenças físicas e 

psicossociais relacionadas à atividade laboral vem sendo observadas. De acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho (O.I.T), cerca de 160 milhões de indivíduos são 

acometidos por algum tipo de agravo de saúde cuja origem é ocupacional, destacando-se 

as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (DORT). Esta pesquisa, do tipo revisão integrativa da literatura, visa ilustrar 

um dos principais fatores no Brasil e no mundo de absenteísmo entre os trabalhadores 

braçais, o conceito de doenças Ocupacionais Relacionadas ao trabalho é novo, porém 

merece atenção especial, pois influencia cronicamente o trabalhador, uma vez que a 

lombalgia está neste contexto, a relevância com os mecanismos de lesão deve ser 

estudado, pois existe grande variedade de técnicas e tratamentos referentes a esta 

patologia. 

PALAVRAS-CHAVE: LER. DORT. Lombalgia ocupacional. Saúde do trabalhador. 
 

 

BRIEF BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF LUMBAR ALGIAS AND THEIR 

CORRELATIONS WITH LABOR ACTIVITIES 

ABSTRACT: 

The work is one of the oldest activities performed by humans, enabling the development 

of prosperity and social relations between people. However, despite these benefits, 

especially since the consolidation of the capitalist system and its repetitive work 

processes, a series of physical and psychosocial illnesses related to labor activity has been 

observed. According to the International Labour Organization (ILO), about 160 million 

people are affected by some kind of health problem whose origin is occupational, 

especially the injuries Repetitive Strain (RSI) and Work-Related Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). This research, the type integrative literature review, aims to illustrate 

one of the main factors in Brazil and in the world of absenteeism among laborers, the 

concept of Occupational related to occupational diseases is new, but deserves special 

 
5 Pós-graduado em Fisioterapia nas Disfunções Biomecânicas e Posturais pela Faculdade Einstein – Facei. E-MAIL: 

alexandre.fisio1973@gmail.com 
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attention because chronically influences the worker, since the LBP is in this context, the 

relevance to the mechanisms of injury should be investigated because there is a great 

variety of techniques and treatments related to this pathology. 

KEYWORDS: RSI. MSDs. Occupational low back pain. Worker's health. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das atividades mais antigas e fundamentais exercidas pelo ser humano, o 

trabalho permitiu o desenvolvimento das sociedades, estreitando laços sociais e 

facilitando o estabelecimento de melhores e mais prósperas condições de vida. Por outro 

lado, as atividades laborais também incrementaram a exposição do homem a riscos 

relacionados ao ambiente de trabalho e suas possíveis consequências sobre a saúde física 

e mental do trabalhador (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 2012; FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Especialmente com o advento do sistema capitalista e seus processos de trabalho 

repetitivo, houve incremento na incidência de acidentes e de enfermidades relacionadas 

à atividade profissional. Tal fenômeno, contudo, corresponde a um fenômeno recente na 

História, sendo constatado pela primeira vez em 1717 por Ramazini. E é apenas em 

meados do século XX que doenças ocupacionais começam a ser objeto de investigação 

de diferentes países. No Brasil, tais questões começam a ser levantadas apenas nos anos 

1970, uma vez que em 1972 o Brasil foi o campeão mundial de acidentes de trabalho 

(RODRIGUES et al., 2013, MARTINS, FELLI, 2013, CÉLIA, 2003). 

De acordo com a OIT, aproximadamente 160 milhões de pessoas sofrem algum 

tipo de agravo de saúde relacionado ao trabalho, destacando-se os distúrbios 

osteomusculares, como as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais são um conjunto 

heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos, podendo ocorrer de modo 

simultâneo ou não e apresentando um amplo e variado quadro clínico (FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a 

lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga conhecida pela literatura. 
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Basicamente, a lombalgia corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou 

sacral, relacionando-se ou não a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco 

intervertebral e outras condições (BORGES et al., 2012). 

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, 

obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até 

mesmo questões psicológicas e sociais (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

A lombalgia ocupacional, sua definição, causas e métodos de tratamento e 

prevenção, é objeto de estudo desta pesquisa, de tipo descritivo-exploratória e elaborada 

por meio de uma revisão integrativa da literatura, objetivando discutir diferentes 

conceitos, aspectos relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional. 

 

AGRAVOS OCUPACIONAIS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

O advento e desenvolvimento do sistema capitalista favoreceram a intensificação 

dos processos produtivos, ampliando jornadas de trabalho e agravando a carga trabalhista, 

permitindo o aumento da incidência de enfermidades relacionadas à atividade laboral, 

simultaneamente favorecendo a ocorrência de acidentes capazes de impedir temporária 

ou permanentemente o trabalho do indivíduo em questão. Esse fato corresponde, por 

outro lado, a uma evidência relevante da relação causal entre saúde e trabalho 

(RODRIGUES et al., 2013; MARTINS, FELLI, 2013). 

O trabalho repetitivo remonta há aproximadamente duzentos anos, conforme 

ocorreu em 1717, com Ramazini, o qual constatou que movimentos bruscos e violentos, 

assim como posturas inadequadas e práticas incorretas de trabalho caracterizavam-se 

como fatores especialmente relevantes para a incidência de problemas à então 

denominada “máquina vital”. Atualmente, tal conceito do organismo humano é 

considerado ultrapassado. Contudo, essa perspectiva mecanicista do homem ainda é 

bastante forte no que tange ao trabalho repetitivo (FREITAS, LUNARDI FILHO, 

LUNARDI, FREITAS, 2009). Em 1891, Fritz de Quervain, ao observar lavadeiras que 

se queixavam de dores frequentes, constatou que a tenossinovite do polegar manifestada 

nas lavadeiras poderia estar associada à prática de lavar roupas, levando-o a denominar 
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tal enfermidade de “entorse das lavadeiras” (RODRIGUES et al., 2013; FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

O Japão foi um dos países pioneiros a dar a devida relevância às enfermidades 

laborais, reconhecendo-as desde a década de 1960 e estabelecendo o Comitê da 

Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No Brasil, essa tipologia de problema de 

saúde foi observada inicialmente nos anos 1960, com destaque na década seguinte, 

quando, no ano de 1972 o Brasil foi considerado o campeão mundial de acidentes de 

trabalho (CÉLIA, 2003). Na década de 1980 profissionais que utilizavam computadores 

também foram observados, levando ao seu reconhecimento como problema ocupacional 

pela Norma Técnica para Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

que passou a considerar tal enfermidade como questão de saúde pública (RODRIGUES 

et al., 2013). 

Em âmbito nacional, os primeiros passos para a criação de uma política de saúde 

do trabalhador foram o estabelecimento da primeira Lei do Trabalho em 1919, a 

Consolidação das Leis do trabalho (CLT) em 1944, a Constituição Federal de 1988, a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990 e as três Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador (SCUSSIATO et al., 2010). Em 1997 houve um aumento 

significativo na quantidade de enfermidades relacionadas a fatores ocupacionais (CÉLIA, 

2003). 

Outros fatos marcantes para a proteção da saúde do trabalhador são, em 2002, a 

promulgação da Portaria nº 1.679, que trata da estruturação da rede nacional e atenção 

integral à saúde do trabalhador (RENAST) e, em 2005, pela Portaria nº 2.437, que 

aprofundou a RENAST, marcando o estabelecimento de uma política de estado mais 

adequada e ampliada, favorecendo os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CERESTS), além de incluir iniciativas de saúde do trabalhador na atenção básica e 

implementando iniciativas de vigilância e promoção em saúde do trabalhador 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

A saúde do trabalhador pode ser tratada como o conjunto de medidas, entre as 

quais ações de vigilância epidemiológica e sanitária, voltado para a promoção e proteção 

da saúde dos trabalhadores, assim como à reabilitação de profissionais submetidos aos 
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agravos provindos pelo ambiente e processos laborais, assistindo o profissional que foi 

vítima de acidente de trabalho ou que se tornou portador de uma enfermidade de origem 

laboral (SCUSSIATO et al., 2010). 

Neste sentido, a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST) funciona como 

paradigma para o estabelecimento de ações em saúde do trabalhador no SUS, uma vez 

que ela permite que problemas de saúde advindos do meio profissional sejam prevenidos, 

detectados, reconhecidos, pesquisados, a fim de que medidas de controle, prevenção e 

avaliação dos serviços sejam implementados continuamente (SCUSSIATO et al., 2010). 

Para que a VST alcance efetividade , foram adicionados 11 problemas de saúde 

relacionados à atividade profissional ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN-NET), coletando, transmitindo e publicando informações geradas 

continuamente no Sistema de Vigilância Epidemiológica nos três âmbitos 

governamentais, utilizando amplo sistema informatizado, auxiliando o processo de 

investigação das informações relacionadas à vigilância epidemiológica de enfermidades 

de notificação compulsória. O SINAN foi estabelecido em 1993 e regulamentada em 

1998 por meio da Portaria Funasa/ MS nº 073 de 9/3/1998, passando a ser alimentado por 

todas as esferas governamentais e também pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

O SINAN-NET auxilia a análise de problemas ocupacionais, a Portaria GM/MS 

nº 777, são agravos de notificação compulsória: acidente de trabalho fatal ou com 

mutilações, acidente com material biológico, acidentes que envolvam crianças e/ou 

adolescentes, dermatoses ocupacionais, intoxicações exógenas (decorrentes de 

substâncias químicas, tais como agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), lesões por 

esforços repetitivos (LER), distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho 

(DORT), pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído (PAIR), transtornos mentais 

relacionados à atividade laboral e câncer relacionado à atividade profissional 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

 

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO: LER 

E DORT 
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Quanto aos distúrbios osteomusculares, atualmente estes correspondem aos 

problemas relacionados ao trabalho com maior incidência, em países com diferentes 

perfis de desenvolvimento econômico 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que anualmente 

aproximadamente 160 milhões de pessoas são acometidas por doenças de ordem laboral 

não transmissíveis, das quais cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem. Neste sentido, 

nota-se que enfermidades de ordem ocupacional constituem um problema importante de 

saúde pública no mundo atual. Entre tais agravos à saúde, destacam-se as ocasionadas por 

esforços repetitivos, sendo conhecidos no Brasil como Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER) e, posteriormente, como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

As Lesões por Esforços Repetitivos – LER e as Doenças Osteomoleculares 

Relacionadas ao Trabalho – DORT correspondem a uma categorização de enfermidades 

laborais que afetam músculos, fáscias musculares, tendões, articulações, nervos, vasos 

sanguíneos e tegumento, e frequentemente acarretam dor e invalidez, sendo a maior causa 

de compensações por absenteísmo no trabalho em diversos países. Essas afecções 

representam o grupo mais significativo de agravos à saúde quanto às doenças 

ocupacionais. No Brasil, sua incidência cresceu de modo significativo a partir da década 

de 1980, tornando-se um grave problema de saúde pública, ocasionando consequências 

no âmbito econômico brasileiro (GONTIJO et al., 2010; MARTINS, FELLI, 2013). 

LER/DORT podem ser definidas como afecções músculo-esqueléticas 

relacionadas ao ambiente e condições de trabalho, os quais podem inclusive piorar tais 

afecções. A etiologia das LER/DORT é multifatorial, sendo caracterizada pela exposição 

do trabalhador aos fatores de risco relacionados ao ambiente profissional e à atividade em 

questão (SCUSSIATO et al., 2010). Algumas dessas condições de trabalho são: 

movimentos repetitivos, aplicação de forças com as mãos, levantamento e movimentação 

de objetos pesados, postura inadequada e estresse relacionado ao meio profissional. A 

manifestação de tais afecções relaciona-se à exposição dos trabalhadores a esses riscos e 

a sua intensidade depende da frequência e duração da exposição e da possibilidade 

particular do indivíduo em lidar com as condições de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; 

Rodrigues et al., 2010). 
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LER/DORT correspondem a um conjunto heterogêneo de problemas funcionais 

e/ou orgânicos, que podem ocorrer de modo simultâneo ou não, cujas características 

sintomáticas comuns são: cansaço neuromuscular ocasionado por trabalho efetuado em 

posição fixa (estática) ou por meio de movimentação repetitiva, principalmente pelos 

membros superiores, falta de tempo de recuperação pós-contração e fadiga provocada 

pela falta de tempo e pelo ritmo acelerado de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; 

RODRIGUES et al., 2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, 

LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Quanto ao quadro clínico, este é diversificado, com a manifestação de dor, 

formigamento, dormência, choque, peso e fadiga precoces; aparecimento de entidades 

ortopédicas tais como tendinite, tenossinovite, sinovite, dedo em gatilho, síndrome do 

túnel do carpo, mialgia, síndrome da tensão do pescoço, distrofia simpático- reflexa e 

síndrome complexa de dor regional (MARTINS, FELLI, 2013; RODRIGUES et al., 

2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 

2009; SCUSSIATO et al., 2010). Barbosa, Santos e Trezza (2007) destacam que a 

nomenclatura da patologia em questão não é homogênea no Brasil nem em âmbito 

mundial, porém asseveram que as suas causas são homogêneas, com destaque para fatores 

de organização do trabalho. Célia (2003) considera, contudo, que o principal sintoma de 

problemas osteomusculares é a dor, a qual pode ser relacionada de diversas maneiras à 

atividade em questão. Mas é essencial que sejam avaliados todos os aspectos individuais 

e ocupacionais capazes de provocar esse sintoma. 

Para que o trabalho seja identificado como causa de LER/DORT, são necessárias 

avaliações ocupacionais que envolvem a análise das atividades de trabalho, relacionando-

se posteriormente os sinais e sintomas observados às condições laborais constatadas. 

(MARTINS, FELLI, 2013). 

Quanto ao diagnóstico de doenças osteomusculares, é relevante observar se o 

músculo encontra-se encurtado e cronicamente fatigado, e se, na prática costumeira ou 

sustentada de certas posições utilizadas no trabalho, os músculos mantêm-se em 

contração estática, ocasionando um processo de isquemia e comprometimento da 

remoção de substâncias resultantes do metabolismo celular. Tais fatores provocam fadiga 

muscular e estresse mecânico sobre a cartilagem. A movimentação repetitiva e as 
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contrações dinâmicas musculares contínuas podem se manifestar com dor difusa, fadiga 

e desconforto (CÉLIA, 2003). 

LER/DORT acometem tanto homens quanto mulheres, inclusive adolescentes 

(BARBOSA, SANTOS, TREZZA, 2007), mas Martins e Felli (2013) e Scussiato et al. 

(2010) destacam que há incidência maior de LER/DORT no sexo feminino, o que é 

justificado devido a fatores hormonais, por dupla jornada de trabalho, falta de preparo e 

desenvolvimento muscular, uma vez que mulheres possuem menor quantidade de fibras 

musculares e menor capacidade de converter glicogênio em energia útil, ocasionando 

uma estrutura óssea mais leve e com ossos mais curtos, com menores áreas de junção, 

assim como pelo crescimento na quantidade de mulheres no mercado de trabalho. 

Para o Ministério da Saúde, em seu Protocolo de Investigação, Diagnóstico, 

Tratamento e Prevenção de Lesões por Esforço Repetitivo, é necessário que o diagnóstico 

clínico-ocupacional seja elaborado por profissionais de saúde, com a presença de um 

ergonomista e seguindo uma sequência (BRASIL, 2000): 

● História da doença atual detalhada; 

● Investigação dos equipamentos com os quais a pessoa trabalha (avaliação 

ergonômica; 

● Comportamentos e costumes do profissional que apresentam relação 

importante com a lesão osteomuscular; 

● Histórico pessoal; 

● Antecedentes ocupacionais, tempo de atividade na função, jornada, condições 

e ambiente de trabalho; 

● Exame físico detalhado, a fim de avaliar outras condições que podem ter 

auxiliado para o desenvolvimento da moléstia; 

● Exames complementares se necessário. 

Reitera-se o fato de que moléstias osteomusculares são ocasionadas por fatores 

inter-relacionados, com ênfase para levantamento de objetos pesados, má postura, 

movimentos repetitivos, além dos problemas anatômicos do próprio trabalhador. Do 
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mesmo modo, elementos psicossociais e ocupacionais são relevantes para o 

desenvolvimento de doenças osteomusculares (CÉLIA, 2003). 

Entre os fatores físicos, estão as condições de saúde do profissional para a prática 

da atividade em questão, como peso, altura, idade, sexo etc. Com relação aos elementos 

psicossociais, é importante considerar a quantidade de tarefas que o profissional deve 

executar, suas condições familiares, psicológicas e afetivas, necessidades financeiras, as 

quais podem ocasionar acúmulo de jornadas de trabalho, ou ainda se há ocorrência de 

exploração no trabalho. Por fim, quanto às questões ocupacionais, estão as condições de 

trabalho, tais como: equipamentos inadequados para a prática de tarefas, colaboradores 

em quantidade menor que a necessária etc. Há ainda elementos de ordem puramente 

psicológica que se relacionam com problemas osteomusculares, com destaque para a 

satisfação profissional e qualidade de vida no trabalho. Ou seja, para a avaliação de 

fatores de risco profissional, deve-se ter uma visão mais ampla, observando não apenas 

fatores físicos, mas também questões psicológicas e psicossociais (CÉLIA, 2003). 

Quanto às atividades com maior incidência de lesões musculoesqueléticas, 

destacam-se as relacionadas com construção civil, coletores de lixo, profissionais de 

enfermagem e trabalhadores industriais, trata-se de uma verdadeira epidemia industrial 

contemporânea (CÉLIA, 2003). 

A literatura apresenta que profissionais de enfermagem apresentam moléstias 

osteomusculares e podem ser classificados como fatores de risco individuais e 

ocupacionais, com destaque para defeitos de postura ou congênitos, a força muscular, a 

manutenção de determinada posição por longo período de tempo e constantes flexões e 

torções da coluna vertebral (CÉLIA, 2003). 

 

LOMBALGIA OCUPACIONAL 

Questões de trabalho e saúde não podem ser desvinculadas, conforme apresentado 

anteriormente, uma vez que moléstias afetam a qualidade de vida do profissional e o seu 

desempenho no trabalho. Além das LER e DORT apresentadas anteriormente, outro 

problema que merece atenção são as lombalgias. De acordo com os descritores de saúde, 

a lombalgia corresponde à dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo 
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relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e 

outras condições (BORGES et al., 2012). 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de tipo descritivo-exploratória, elaborada por meio de uma revisão 

integrativa da literatura. Tal escolha deveu-se ao fato de que a revisão integrativa é 

considerada a abordagem metodológica de maior amplitude no que tange à elaboração 

revisões, uma vez que permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, 

a fim de permitir uma percepção completa e multifacetada acerca do tema pesquisado 

(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). 

Ou seja, este método combina informações teóricas e empíricas da literatura, 

incorporando uma gama ampla de propósitos: apresentação de conceitos, revisão de 

teorias e evidências e análise de problemas metodológicos sobre um assunto específico. 

A amostragem deve proporcionar um panorama consistente e compreensível de conceitos 

complexos, abordagens teóricas ou problemas de saúde importantes para a enfermagem 

(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). Objetiva discutir diferentes conceitos, aspectos 

relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, efetuou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e BDENF. Para a busca do 

material, foram utilizados os seguintes descritores: lombalgia ocupacional, lombalgia 

comum e distúrbios osteomusculares. 

Quanto aos critérios para a busca dos artigos, estes foram: trabalhos publicados 

em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que tratassem acerca da lombalgia 

ocupacional, seus aspectos e métodos de diagnóstico e artigos publicados entre os anos 

2000 e 2015. 

Os descritores foram pesquisados individualmente, encontrando obras, conforme 

o quadro abaixo: 
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Descritores Bases de dados 

LILACS SciEL
O 

BDENF Total 

Lombalgia ocupacional 47 12 11 70 

Lombalgia comum 31 13 1 45 

Distúrbios osteomusculares 354 74 44 472 

Total    587 

Na terceira etapa, realizou-se uma leitura seletiva dos textos, excluindo aqueles 

que não atendiam aos objetivos desta pesquisa e os que se repetiam nas bases de dados 

consultados. Neste sentido, chegou-se a sete artigos que constituíram a fundamentação 

teórica da discussão abaixo. 

 

DISCUSSÃO 

A lombalgia é a enfermidade ocupacional mais antiga que se tem notícia. 

Conforme apresentado no início deste trabalho, em 1713, Bernardino Ramazzini, 

considerado o fundador da medicina do trabalho, constatou que determinados 

movimentos bruscos assim como posturas incorretas poderiam prejudicar a estrutura 

interna do corpo. Do mesmo modo, a lombalgia é a enfermidade ocupacional mais 

comum, uma vez que aproximadamente 80% dos trabalhadores relataram pelo menos 

uma vez na vida algum tipo de dor lombar (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

A lombalgia é uma enfermidade corriqueira entre trabalhadores braçais, 

acarretando problemas econômicos para a empresa onde trabalham e para a sociedade em 

sua completude, uma vez que tais profissionais correspondem à grande massa 

trabalhadora de um país e sua correspondente parcela produtiva da economia. 

Destacando-se a lombalgia ocupacional, esta pode promover incapacidade temporária ou 

permanente no trabalho, o que representa custos de tratamento e fisioterapia. Dias, Godoi 

e Almeida (2003) destacam estudo epidemiológico de Mendes, Reis et al. (2000), do 

perfil de morbimortalidade de trabalhadores de uma indústria de alumínio, onde constatou 

que o custo direto total relacionado a atestados médicos de até 15 dias representou cifras 

de US$ 905.807,90, com destaque para doenças osteomusculares, as quais 

corresponderam a US$ 203.925,00, seguidas de doenças respiratórias (US$ 150.865,00) 
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e outros contatos de saúde (US$ 139.615,70). Trata-se de uma prevalência alta de dor na 

coluna entre os colaboradores. 

Com relação às profissões mais acometidas por lombalgias ocupacionais, 

destacam-se as atividades de carpinteiro, mecânico automotivo, empregada doméstica, 

zelador e cabeleireiro, assim como operários do setor civil e enfermeiros, sendo que estes 

dois últimos apresentam uma prevalência de 22,6% e 18,8% de prevalência, 

respectivamente. Há prevalência maior entre o sexo masculino. Quanto às mulheres, estas 

são especialmente acometidas de lombalgias quando profissionais da área de saúde, uma 

vez que essa atividade exige a execução de atividades especialmente lesivas à coluna, tais 

como constantes flexões do tronco, manutenção de postura parada, levantamento e 

manuseio de objetos pesados, entre outras. Ademais, constatou-se que hospitais com 

quadro de funcionários menos qualificados também apresentam maior incidência de 

lombalgia (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

Dores na região lombar/sacral podem ser ocasionadas por inflamação, processo 

degenerativo, neoplasia, modificações ginecológicas, traumatismo, alterações 

metabólicas ou decorrentes de outras disfunções. Contudo, uma diversidade de 

lombalgias é acarretada por origem inespecífica e de causa idiopática (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, 

obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até 

mesmo questões psicológicas e sociais. Há relação entre a falta de satisfação profissional 

e o acometimento de lombalgias, conforme apresenta estudo de avaliação ergonômica em 

3020 colaboradores de uma fabricante de aviões. Jornadas longas de trabalho, 

relacionadas com outras atividades do cotidiano, favorecem a manifestação de dores 

lombares e de outros males, como fadiga crônica e problemas de ordem mental e 

emocional, tais como depressão, ansiedade e síndrome do pânico (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Esses problemas de saúde favorecem o absenteísmo e o aumento da utilização do 

atestado médico. Do mesmo modo, tais problemas estimulam os conflitos interpessoais 

entre colegas de trabalho, acarretando diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores, 
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aumentando custos operacionais da organização, o que pode ser revertido em problemas 

até mesmo para os clientes da empresa. Neste sentido, a lombalgia é considerada a 

moléstia que mais ocasiona custos relacionados à atividade profissional (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Nos EUA, a lombalgia ocupacional é a doença que acarreta os maiores custos, 

onde são gastos cerca de 16 bilhões de dólares com prevenção, tratamento e custos 

relacionados ao afastamento. Quanto aos gastos indiretos, estes correspondem a cifras 

entre 50 e 80 bilhões de dólares anuais. Dias, Godoi e Almeida (2003) destacam que essa 

doença é a que provoca maior quantidade de horas de trabalho perdidas nos EUA. No 

Brasil, a situação não é diferente, uma vez que o custo direto proporcionado por um 

colaborador faltoso deve ser assumido pela empresa nos primeiros 15 dias de afastamento 

por motivo de doença. 

Fatores ergonômicos e traumáticos relacionam-se fortemente com a lombalgia. 

Quanto aos fatores ergonômicos, destacam-se as exigências das atividades, ao ambiente 

e ao funcionamento das condições profissionais, tais como a manutenção dos 

equipamentos e o modelo de execução do processo da atividade em questão. Os fatores 

traumáticos relacionam-se ao trabalho físico e pesado ocasionado pelo levantamento e 

manuseio de objetos pesados. A OMS classifica os fatores traumáticos em (DIAS, 

GODOI, ALMEIDA, 2003): 

● Risco individual: idade, sexo, relação peso e altura, desequilíbrio muscular, 

força muscular; 

● Risco profissional: intensidade das forças compressivas na coluna vertebral 

devido à utilização de objetos pesados no decorrer da atividade profissional, 

assim como a manutenção de posturas erradas por um longo período 

temporal. 

Com relação aos riscos individuais, a lombalgia ocupacional apresenta 

predominância entre homens, com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, devido à 

sobrecarga acarretada por tarefas mais voltadas ao sexo masculino, como o levantamento 

e manuseio de objetos pesados. Quanto às mulheres, são mais acometidas as de idade 

entre 30 e 34 anos. Destaca-se também a relação entre lombalgia ocupacional e a posição 

socioeconômica do paciente em questão: pessoas localizadas nas camadas inferiores 
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costumam apresentar maior prevalência de lombalgia, uma vez que esta camada 

populacional está mais sujeita a executar tarefas pesadas (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 

2003). 

Para que os diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional sejam 

estabelecidos, deve-se considerar as peculiaridades do trabalho desenvolvido pelo 

paciente, tais como o local da atividade, posturas e movimentos exercidos pelo 

profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já comentados aspectos 

psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com estresse, agravando 

possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

Os profissionais de saúde também devem considerar medidas preventivas, tais 

como conscientizar, educar e orientar os trabalhadores de modo a diminuir os riscos 

musculoesqueléticos (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

 

LOMBALGIA OCUPACIONAL: DEFINIÇÃO 

Não é fácil obter o equilíbrio nas estruturas componentes da coluna vertebral, 

modificações constantes na postura agravam a estrutura morfofuncional da coluna e o seu 

consequente desequilíbrio mecânico funciona como um fator nocivo para ela. Todas as 

unidades estruturais que compõem a unidade anátomo-funcional do segmento lombar 

apresentam inervação nociceptiva, exceto o núcleo pulposo e certas fibras do anel fibroso. 

Os elementos estruturais músculo-articulares respondem pelo antagonismo das ações 

mecânicas da coluna, respondendo simultaneamente pela sustentação e pela 

movimentação corporais. O esforço físico em falta ou em demasia danificará a coluna e 

suas estruturas osteomioarticulares (TOSCANO, EGYPTO, 2001). 

A lombalgia corresponde à dor situada na região entre as últimas costelas 

(margem costal) e as linhas glúteas inferiores, acompanhada ou não de dor nos membros 

inferiores. Ela pode originar-se no disco intervertrebal, articulação facetaria, articulação 

sacroilíaca, músculos, fáscias, ossos, nervos e meninges, e entre suas causas estão: hérnia 

de disco, osteoartrose, síndrome miofascial, espondilolistese, espondilite anqulosante, 

artrite reumatoide, fibrose, aracnoidite, tumor e infecções (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 

2012). De Vitta (1996) destaca que sua etiologia é complexa, relacionada com uma 
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diversidade de fatores de risco, tais como traumas mecânicos, obesidade, ocupação, sexo, 

idade etc., os quais influenciam as estruturas componentes da unidade anatomofuncional 

do seguimento lombar, podendo ocasionar degeneração, cuja sintomatologia é variada. 

De Vitta (1996) destaca que a lombalgia é determinada por aspectos internos e 

externos ao paciente: apresentando levantamento bibliográfico efetuado entre 1988 a 

1992, destaca que certas situações do cotidiano são especialmente agressoras das 

estruturas músculo-esqueléticas da coluna lombar, sendo, pois, consideradas como 

determinantes da lombalgia. Entre tais situações, estão: manutenção de postura errada, 

sentada ou em pé, movimentos repetitivos, diferentes tipos de atividade física mal 

executada, levantamento de pesos, entre outras. 

A dor lombar é o segundo distúrbio doloroso que mais acomete o ser humano, 

abaixo apenas para a cefaleia, e é causa relevante de morbidade e incapacidade, 

relacionando-se, portanto, a problemas sociais e econômicos. Estudos apontam que as 

lombalgias prevalecem entre 50% e 80% da população, com destaque para homens acima 

dos 40 anos e mulheres entre 50 e 60 anos de idade, talvez em relação com a osteoporose. 

A lombalgia ocupacional é a maior causa de transtorno de saúde e absenteísmo, além de 

ser uma das causas mais importantes para consultas médicas, hospitalizações e 

intervenções cirúrgicas, sendo a causa mais comum de incapacidade em profissionais de 

faixa etária abaixo de 45 anos. Trata-se de uma enfermidade que acomete ¼ dos casos de 

invalidez prematura e que, mais do que um problema de saúde, corresponde a uma 

questão de âmbito social e econômico (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010). 

A Classificação internacional de Comprometimentos, Incapacidades e 

Deficiências da Organização Mundial da Saúde considera a lombalgia como um 

acometimento relacionado à perda ou anormalidade da estrutura da coluna lombar cuja 

causa relaciona-se a fatores psicológicos, fisiológicos, anatômicos ou até mesmo a 

deficiências capazes de impedir ou limitar a execução de atividades físicas variadas. 

Conforme assevera essa classificação, a lombalgia pode revelar uso excessivo da coluna, 

compressivas ou posturais, fraqueza muscular, diminuição na amplitude ou na 

coordenação de movimentos, ampliando a fadiga e a instabilidade do tronco (JÚNIOR, 

GOLDENFUM, SIENA, 2010). 
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Quanto à sua duração, a lombalgia pode ser categorizada em aguda, de início 

súbito, prolongando-se por até seis semanas, subaguda, cuja duração é de seis a 12 

semanas, crônica, cuja duração é maior que 12 semanas, ou ainda como recorrente, 

quando reaparece depois de períodos de acalmia. A lombalgia também pode ser 

classificada em mecânica, não mecânica e psicogênica. A lombalgia mecânica pode ser 

específica ou inespecífica. Também pode ser classificada como viscerogênica (ex: dores 

abdominais), vascular (ex: aneurisma de aorta abdominal), psicogênica (induzida 

problemas de ordem psicológica que ocasionam a dor), neurogênica (lesão no sistema 

nervoso) e espondilogênica (exemplificada pela hérnia de disco e osteoartrose) (LIZIER, 

PEREZ, SAKATA, 2011). 

Muito relacionadas com o meio de trabalho, a lombalgia inespecífica ou mecânica 

comum é ocasionada pelo desequilíbrio entre a carga funcional, ou seja, o esforço 

necessário para a realização de atividades da vida cotidiana, e a capacidade de execução 

de tais atividades. Esse tipo de lombalgia não apresenta alteração estrutural do disco, 

compressão de raízes nervosas, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada 

capazes de ocasionar dor na coluna (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2011). 

Apenas 10% das lombalgias são acarretadas por doenças determinadas, contudo, 

apesar da não modificação estrutural na lombalgia comum, ela é capaz de limitar as ações 

cotidianas, incapacitando o indivíduo. Trata-se de uma enfermidade comum em 

trabalhadores que praticam esforço físico pesado e movimentos repetitivos ou necessitam 

ficar em postura estática por períodos prolongados. Trata-se de uma enfermidade que 

acomete mais mulheres do que homens, provavelmente devido a especificidades 

anatomo-funcionais como menor estatura, massa muscular e massa óssea, apresentando, 

portanto, articulações mais frágeis e menor adaptação ao esforço físico (LIZIER, PEREZ, 

SAKATA, 2011). 

Júnior, Goldenfum e Siena (2010) destacam que há o conjunto das lombalgias 

orgânicas, muito relevantes para a análise das lombalgias ocupacionais. Entre elas, há as 

secundárias à síndrome de Munchausen (com pouca frequência), as lombalgias simuladas 

com o interesse direto e consciente acerca de ganhos secundários, costumeiramente 

financeiros, e as lombalgias de ordem psicossomática, secundárias a conflitos 



 

46 
 

psicológicos comumente inconscientes, sendo ou não acompanhadas de queixas 

somáticas. 

As lombalgias também podem ser classificadas em cinéticas, quando relacionadas 

a sobrecargas de movimento; ou estáticas, quando relacionam-se à má postura de acordo 

com o grau de comprometimento dos tecidos: lombalgia por desgaste da musculatura 

para-vertebral e lombalgia por distensão muscular e ligamentar; pode originar-se no 

sistema de locomoção e estabilização da coluna: lombalgia por torção da coluna lombar 

ou ritmo lombo pélvico inadequado ou lombalgia por instabilidade articular; pode 

originar-se no disco intervertebral: lombalgia por protusão intradiscal do núcleo pulposo 

e lombalgia por hérnia de disco intervertebral; de origem psíquica: lombalgia como 

conversão psicossomática ou objetivando ganhos secundários (Júnior, Goldenfum e 

Siena, 2010). 

Quanto às enfermidades laborais, Schilling (1984) as classificou em três 

categorias: 

I. Doenças que têm o trabalho como causa necessária, tais como os acidentes 

de trabalho e as doenças profissionais reconhecidas juridicamente; 

II. Doenças cujo trabalho é um dos fatores contribuintes; 

III. Doenças cujo trabalho é um fenômeno agravante ou estimulante de problemas 

latentes ou pré-existentes. 

Referenciando-se nessa categorização, tem-se que a lombalgia ocupacional é uma 

enfermidade Schilling II nos casos em que o trabalho for um aspecto que contribuiu para 

o seu surgimento, ou Schilling III, quando a lombalgia for agravada pelo trabalho em 

questão (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010). 

 

A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) E A 

LOMBALGIA OCUPACIONAL 

Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2001, a 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) tem como objetivo delimitar um 

mecanismo de comunicação entre profissionais de saúde, por meio de uma linguagem 

uniforme e padronizada, a fim de identificar o modo como enfermidades e mudanças 
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estruturais físicas e psíquicas são capazes de influenciar na vida dos indivíduos 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

Pertencente à família de classificações, a CIF foi criada devido à necessidade de 

cobrir questões não alcançadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Enquanto esta última oferece informações sobre mortalidade e morbidade, a CIF trata das 

repercussões da doença e dos componentes de saúde que interferem sobre a sua 

funcionalidade. A CIF foi estabelecida, pois, devido ao fato de que apenas uma 

classificação de doenças não seria o bastante para todas as questões relacionadas à saúde 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

A CIF subdivide-se em duas categorias, cada uma com dois componentes. A 

primeira parte trata da Funcionalidade e Incapacidade, sendo subdividida em Funções e 

Estruturas do Corpo e Atividades e Participação. A segunda parte trata dos Fatores 

Contextuais, os quais são subdivididos em Fatores Ambientais e Fatores Pessoais. Cada 

um desses componentes pode ser classificado em termos positivos ou negativos 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

Cada componente da CIF é organizado em capítulos e subcategorias cada vez mais 

detalhadas, de modo a oferecer uma descrição completa da experiência humana 

relacionada aos diferentes estados de saúde. Contudo, devido à grande variedade de 

agrupamentos humanos, com suas respectivas variabilidades transculturais, os Fatores 

Pessoas, que tratam de aspectos genéticos, antropométricos, de hábitos e crenças, ainda 

não foram descritos e organizados na CIF, não apresentando classificação (RIBERTO, 

CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

A CIF foi estabelecida para ações em saúde pública, permitindo a comparação de 

especificidades entre as funcionalidades de diferentes países, regiões e populações no 

decorrer do tempo. Mas seu uso é de grande utilidade clínica, uma vez que permite a 

obtenção de informações acerca da funcionalidade dos pacientes com uma terminologia 

padronizada e consistente. Do mesmo modo, a CIF favorece o planejamento e 

gerenciamento de intervenções administrativas e acompanhamento dos pacientes com 

maior eficácia (RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 
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Quanto à lombalgia, o core set da CIF pode ser aplicado em qualquer paciente 

com lombalgia, não importando a etiologia. Ele é constituído por 19 código de Funções 

do Corpo, 5 Códigos para Estruturas do Corpo, 29 Códigos de Atividades e 25 Códigos 

de Fatores Ambientais. De acordo com Riberto, Chiapetta, Lopes, Battistella, 2011, 

autores de estudo pioneiro sobre a aplicação do core set da CIF para lombalgia no Brasil, 

ele mostrou-se útil para a descrição de toda a gama de dificuldades encontradas por 

portadores de lombalgia mecânica crônica inespecífica, com exceção de algumas poucas 

categorias, as quais se mostraram pouco representativas. Tal razão se deu não devido a 

falhas na CIF, mas sim a limitações da pesquisa em questão. 

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PARA A LOMBALGIA 

O diagnóstico da lombalgia é norteado pelos elementos de anamnese e sua 

fisiopatologia no tocante à intensidade, horário de aparecimento e outros aspectos 

relacionados à dor. Quanto à lombalgia mecânica comum, em geral a dor é limitada à 

região lombar e nádegas, não costumando alcançar as coxas. Costuma surgir de modo 

súbito pela manhã, podendo vir acompanhada de escoliose antálgica. A duração dessa dor 

é de 3 a 4 dias, após os quais o paciente retorna à normalidade (BRAZIL et al., 2004). 

Na ocorrência de hérnia de disco, no momento de esforço de flexão, o material 

nuclear é empurrado para trás, em sentido ântero-posterior por meio das fibras do anel 

fibroso, porém sendo por ele contido, podendo não aparecer a dor. Tal fenômeno costuma 

ocorrer no período diurno. À noite, devido à maior embebição aquosa do núcleo e 

consequente aumento da pressão interdiscal, as fibras do anel são rompidas, ocasionando 

dor nas primeiras horas do dia, manifestando-se dor aguda e intensa, a qual se irradia para 

os membros inferiores e se intensifica com os esforços cotidianos (BRAZIL et al., 2004). 

No estreitamento do canal raquidiano artrósico, a dor lombar eventualmente 

ocorre durante o período noturno, podendo ser acompanhada de ciatalgia uni ou bilateral 

intensa, a qual diminui ao sentar-se. Ela pode ocorrer em conjunto com dor na panturrilha 

e de claudicação neurogênica intermitente. A dor piora com a caminhada do paciente, 

especialmente nos casos de decida de rampas e/ou ladeiras, melhorando nas subidas. Tal 

situação é diferente da que ocorre na claudicação vascular, que piora quando em subidas. 
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O sinal de Lasegue é negativo, enquanto na hérnia discal pode ser positivo. A manobra 

de Romberg é positiva. A extensão da coluna lombar, durante 30 segundos, desencadeia 

a dor (BRAZIL et al., 2004). 

Nas espondiloartropatias soronegativas, as quais são enfermidades reumáticas 

inflamatórias, ocorre a intensificação dos sintomas no período da manhã, devido ao ritmo 

circadiano da secreção do cortisol e pelo sistema nervoso autônomo. A sacro-ilite 

bilateral, ou eventualmente unilateral, finaliza o diagnóstico. 

Na espondilite anquilosante, a dor pode apresentar certa peculiaridade: uma 

pseudociatalgia alternante. Neste caso, uma série de cinco elementos, apresentados pelo 

indivíduo, são essenciais para o diagnóstico: lombalgia de caráter insidiosa, antes dos 

quarenta anos de idade, cuja duração é maior que três meses, juntamente à rigidez matinal 

e melhora com atividade física, apresenta sensibilidade de 95% e especificidade de 85% 

para a sua identificação (BRAZIL et al., 2004). 

Brazil et al. (2004) destaca algumas relações que podem ser observadas entre a 

dor e certos fenômenos: 

● Relação entre a dor e a prática (ou não) de atividades físicas: a dor decorrente 

de movimentação corporal diário ou devido a longos períodos de 

permanência em pé pode estar relacionada à modificações mecânicas ou 

degenerativas; 

● Relação da dor com queixas sistêmicas: havendo comprometimento 

sistêmico, a dor lombar costuma iniciar-se de modo gradual e progressivo, 

distribuindo-se de modo simétrico ou alternante, não se relacionando com o 

movimento e não melhorando com o repouso, havendo a possibilidade de 

estar acompanhada de rigidez matinal cuja duração é superior à trinta 

minutos; 

● Irradiação da dor: quando a dor é irradiada para a face anterior da coxa, não 

ultrapassando o joelho, pode estar ocorrendo neuralgia crural; 

● Dor de origem raquidiana ou extrarraquidiana: a dor extraraquidiana não se 

relaciona com movimentos da coluna, surgindo mesmo em períodos de 

repouso. Neste caso, o profissional deve considerar a possibilidade de 
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calculose renal, endometriose, aneurisma de aorta abdominal, processos 

expansivos abdominais e retroperitoniais; 

● Dor psicossomática: relaciona-se com pacientes que apresentam 

sensibilidade dolorosa superficial ou de distribuição não anatômica, 

havendo dor vaga, imprecisa e que veria de localização de um dia para outro, 

podendo até mesmo irradiar-se para o peito, coluna e abdômen; 

Para o exame físico e sua fisiopatologia, é essencial observar a flexão e extensão 

da coluna lombar, uma vez que o aumento da pressão intradiscal na flexão da coluna 

lombar impele o disco para trás, no sentido ântero- posterior, piorando a dor na hérnia de 

disco. Do mesmo modo, deve-se notar (BRAZIL et al., 2004): 

● Quanto à manobra de valsava, na compressão radicular tal manobra ocasiona 

aumento da dor ou irradiação dela até o pé. 

● Quanto à manobra da Lasegue, pode ser considerada positiva quando a dor 

aumenta ou se irradia no trajeto do dermátomo de L4-LS’ ou Ls-S I’ quando 

a elevação do membro inferior ocorrer em um ângulo de 35º a 70º com o 

plano horizontal. A compressão radicular é comprovada em caso de 

positividade a 60º. 

● Quanto à manobra de Romberg, é anormal quando o movimento de 

compensação do corpo for necessário para manter os pés fixos no mesmo 

lugar, sendo um sinal positivo na estenose do canal; 

● Sinal das pontas: o paciente não consegue andar com um dos calcanhares, 

uma vez que a raiz L5 é comprimida. Por sua vez, se o indivíduo não 

consegue andar com uma das pontas dos pés, há a compressão da raiz S1; 

● Sinal do arco de corda: deve-se levantar a perna do indivíduo, como ocorre 

na manobra de Lasegue, até a manifestação da dor. neste momento, deve-se 

flexionar o joelho. Ocorrendo diminuição e/ou desaparecimento da dor, o 

sinal é positivo para o diagnóstico da hérnia discal; 

● Sinais não orgânicos de lombalgias psicossomáticas: há simulação de dor 

lombar quando da compressão axial no topo do crânio ou na rotação da pelve 

e ombros, sem movimentação da coluna; 

● Sinais de alerta: há a possibilidade dos sintomas apresentados pelo paciente 
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estarem relacionados a outras enfermidades, tais como tumores, infecções, 

dependência química, de fraturas cujos traumas podem ser maiores ou 

menores em idosos ou osteoporóticos, ou ainda da síndrome da cauda 

equina. 

Por fim, quanto ao diagnóstico complementar, a tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética são indicadas para as lombalgias e cialgias agudas que apresentem 

evolução atípica ou insatisfatória, cuja causa não foi estabelecida após seis semanas de 

tratamento clínico. A tomografia computadorizada corresponde a uma metodologia 

planar, segmentar, capaz de permitir uma boa avaliação dos desarranjos discais, das 

modificações degenerativas das faces intervertebrais (platôs vertebrais) e articulações 

zigapofísiárias. Do mesmo modo, permite a análise do canal vertebral, recessos laterais e 

forames intervertebrais, apresentando boa definição dos contornos dos ossos (BRAZIL et 

al., 2004). 

Quanto à ressonância magnética, trata-se de um método multiplanar que não usa 

radiação ionizante e cujo espectro de visão é amplo. Deste modo, favorece a observação 

dos desarranjos discais e de modificações degenerativas, sendo útil para a avaliação do 

conteúdo do canal vertebral, inclusive do cone medular, raízes da cauda equina e medula 

óssea (BRAZIL et al., 2004). 

A eletroneuromiografia não é adequada em casos de lombalgias agudas e crônicas, 

assim como nas lombociatalogias agudas. É o único método que informa acerca da 

fisiologia da raiz nervosa envolvida, auxiliando a compor a relevância clínica. Por fim, 

quanto à densitometria óssea, esta não é indicada em lombalgias mecânicas ou não, 

agudas ou não, como método de diagnóstico inicial, sendo mais adequada nas situações 

em que o RX simples apresenta de deformidade vertebral, de tipo colapso, ou osteopatia 

radiológica. Neste caso, a mera observação de perda de massa óssea, revelada por este 

exame, não significa que a osteoporose justifique a lombalgia em questão. Cabe ao 

profissional alertar-se acerca das possibilidades clínicas em que há osteoporose 

secundária, como no caso da utilização de coritcosteróides (BRAZIL et al., 2004). 

 

TRATAMENTOS 
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Conforme discorrido neste trabalho, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo (LER) costumam relacionar-se à 

prática de movimentos repetitivos, manutenção de posturas anômalas e levantamento de 

objetos pesados, além de fatores psicossociais, tais como ritmo acelerado de trabalho, 

ansiedade e ambiente profissional conflituoso e estressante. 

Quanto aos tratamentos para o combate à lombalgia, há uma diversidade de 

métodos empregados, entre os quais: uso de medicamentos (antiinflamatórios, 

corticosteroides, paracetamol, dipirona, tramadol, opióides, relaxantes musculares, 

antidepressivos, anticonvulsionantes), medidas físicas (ondas ultrassom, estimulação 

elétrica transcutânea, laser), infiltração, bloqueios e acupuntura. Lizier, Perez e Sakata 

(2012) destacam, contudo, que a eficácia dos métodos terapêuticos ainda não está 

totalmente comprovada. 

 

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 

Trata-se de uma categorização heterogênea de intervenções, as quais podem ser 

realizadas individualmente, por grupo de pacientes, os quais podem ser assistidos 

pessoalmente por um terapeuta ou ainda podem ser executados em casa. Ainda podem 

ser efetuados com o auxílio de aparelhos, em piscinas, aeróbicos, flexão ou extensão, 

alongamento, estabilização, balanço e coordenação (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012). 

Lizier, Perez e Sakata (2012), em revisão de pesquisas acerca da eficácia dos 

exercícios para o tratamento da lombalgia, destacam que, de fato, eles podem diminuir a 

intensidade da dor lombar, melhorando a capacidade de recuperação do indivíduo, por 

sua vez, eles consideraram que a terapia comportamental cognitiva é mais adequada para 

enfraquecer a dor em períodos mais curtos de tempo. 

Pode-se considerar exercícios terapêuticos como a série de movimentos 

específicos que objetivam desenvolver e treinar determinados músculos e articulações, 

por meio da execução de certas práticas ou treinamentos físicos, os quais promovem 

melhorias na saúde de um dado indivíduo (LIZIER, PERES, SAKATA, 2012). Tais 

exercícios podem ser classificados em: 
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1. Passivos: efetuados externamente em pacientes que apresentam certas 

restrições de movimentos; 

2. Ativos: efetuados de modo ativo pelo indivíduo; 

3. Ativos assistidos: realizados ativamente pelo próprio indivíduo, mas com o 

auxílio de forças externas a fim de que o movimento seja completado. Tais 

auxílios costumam ocorrer nas angulações finais do movimento; Ativos 

resistidos: realizados ativamente, mas também com o uso de pesos ou algum 

outro objeto capaz de provocar resistência contra o movimento em questão, 

dificultando sua execução. Como exemplos, há a força manual do 

fisioterapeuta ou a utilização de thera-band; 

4. Isométricos: efetuados ativamente, provocando contração muscular e 

produção de força, mas sem a modificação da angulação articular; 

5. Isocinéticos: também executados de modo ativo pelo paciente, sendo 

dinâmicos, porém com a redução da velocidade de encurtamento ou de 

alongamento articular. 

Exercícios terapêuticos são especialmente úteis para o transverso do abdômen, em 

relação a prática de exercícios gerais e a terapia de manipulação espinal em pacientes com 

lombalgia. Constata-se que exercícios terapêuticos correlacionam-se com o recrutamento 

moderado do transverso abdominal e a diminuição da incapacidade, demonstrando a 

importância dessa musculatura para a estabilidade da coluna vertebral (LIZIER, PEREZ, 

SAKATA, 2012). 

Lizier, Perez e Sakata (2012) também destacam outro estudo, que analisou um 

programa de exercícios de estabilização segmentar no período de seis semanas em 

indivíduos com lombalgia crônica, onde observou-se diminuição relevante da dor e da 

incapacidade funcional nos pacientes que praticaram tais exercícios, em comparação com 

o grupo de controle. 

Com relação a pacientes portadores de lombalgia crônica, os autores acima 

destacam que os exercícios que promovem a contração independente dos músculos 

profundos do tronco, com contração do transverso do abdômen e multífido, são benéficos 

para a diminuição da dor e da recorrência dos sintomas. Também merece destaque o fato 

de que exercícios ativos são mais eficazes para a diminuição da dor do que a prática de 
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exercícios passivos. A eficácia da movimentação ativa para a diminuição da dor é ainda 

maior com a prática contínua desses exercícios em um período mais prolongado de tempo 

(LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012). 

Os autores também destacam como medida de combate à lombalgia crônica a 

execução de uma escola da coluna, a qual pode ser definida como um programa 

educacional que abrange o ensino de exercícios por um fisioterapeuta ou médico 

especialista. 

Por fim, a terapia comportamental cognitiva corresponde a um conjunto de 

técnicas de relaxamento, de desenvolvimento social e de melhor execução de tarefas e 

posturas a fim de diminuir a dor e melhorar a capacidade funcional do indivíduo. Porém, 

Lizier, Perez e Sakata (2012) não chegaram a uma conclusão quanto à sua eficácia, pois 

defendem que a abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, capaz de abranger não 

apenas exercícios físicos, mas também outras modalidades de tratamento da lombalgia 

inespecífica, seria o método mais adequado para o combate aos seus sintomas. 

 

QUIROPRAXIA 

A Quiropraxia é uma prática originária nos Estados Unidos na década de 1890 

com o objetivo de tratar condições musculoesqueléticas, com destaque para as algias 

vertebrais. Trata-se de um método terapêutico cada vez mais estudado por pesquisadores 

e que apresenta grande satisfação dos pacientes, com custos baixos (BRACHER, 

BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

O pioneiro da atividade é o canadense Daniel David Palmer, que em 1895 

estabeleceu o termo “Quiropraxia”, a qual é provinda das palavras gregas “keirós”, mãos, 

e “práxis”, prática. Palmer também é o fundador da primeira escola de Quiropraxia, em 

Davenpor, Iowa, em 1897, iniciando os estudos sistemáticos das técnicas de manipulação 

articular. 

A Quiropraxia é procurada principalmente por pacientes de dores 

musculoesqueléticas, com destaque às algias vertebrais, valoriza a relação entre a 

estrutura (coluna vertebral) e a função (coordenada pelo sistema nervoso) e o modo como 

essa relação atua na manutenção e melhora da saúde, valorizando as terapias manuais por 
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meio de manipulação ou ajuste quiroprático nas articulações do corpo (CHAPMAN-

SMITH, 2001). A atividade quiroprática também permite a detecção de interferências no 

sistema nervoso antes que o paciente manifeste sintomas. 

A palpação articular identifica a restrição ou disfunção das articulações, músculos, 

fáscias, ligamentos e outros tecidos da marcha. Técnicas específicas de avaliação com a 

palpação estática e dinâmica são úteis para a localização de mudanças de posição e 

mobilidade articular tais como disfunções articulares (DA) ou o complexo de subluxação 

vertebral (CSV), os quais correspondem à disfunção em um segmento articular em que o 

alinhamento, integridade de movimento e função da articulação encontram-se alterados, 

mesmo com a manutenção da congruência entre as superfícies articulares (BERGMAN, 

PETERSON, 2000). 

A ocorrência de dor durante a palpação é um sintoma relevante para o diagnóstico 

de DA ou CSV (BERGMAN, PETERSON, 2000). Contudo, a presença de dor não 

caracteriza contraindicação para o ajuste quiroprático. Este é contraindicado nos casos de 

instabilidade ou movimento normal. O ajuste objetiva restabelecer a mobilidade restrita, 

e são reduzidos com a melhora do paciente. 

Há variedade de técnicas pode ser utilizada para o seu tratamento, as quais devem 

ser escolhidas e utilizadas pelo profissional de acordo com o caso e as particularidades de 

cada paciente: 

1. Técnica Gonstead: desenvolvida por Clearence S. Gonstead, utiliza cinco 

critérios para o diagnóstico quiroprático, sendo os quais a visualização, 

instrumentação (neurocalorímetro), a palpação estática, palpação dinâmica e 

análise radiográfica por meio de linhas. Muitos fundamentos da técnica 

Gonstead fundamentam-se na biomecânica do disco intervertebral, sendo 

indispensável a análise radiográfica. 

2. Técnica Thompson: útil nas situações de desvantagem biomecânica entre o 

quiropraxista e o paciente, ocorrendo a impossibilidade de ajuste, assim como 

em idosos, os quais costumam manifestar problemas degenerativos avançados 

e dificuldades de locomoção, ou ainda para pacientes com problemas de 

adaptação às cavitações articulares. Suas contraindicações são: fraturas, má 
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consolidação óssea, próteses e degeneração acetabular ou ainda em outras 

enfermidades dos membros inferiores, capazes de influenciar no comprimento 

das pernas; 

3. Técnica Diversificada: utiliza a biomecânica normal da coluna vertebral e 

extremidades para proporcionar a fim de proporcionar o ajustamento, mas não 

é fundamentada em um sistema de análise específico, como os métodos 

Gontead e Thompson. 

Chapman-Smith (2001) defende que a Quiropraxia objetiva atender necessidades 

imediatas do paciente, como o alívio da dor, recuperação da função e amplitude de 

movimentos normais das articulações, músculos e outras estruturas do aparelho 

musculoesquelético ou locomotor, permitindo o funcionamento normal do sistema 

nervoso (CHAPMAN-SIMITH, 2001). 

A manipulação é a movimentação passiva, rápida e de baixa amplitude de uma 

vértebra, além da amplitude de movimento fisiológico e dentro da integridade anatômica, 

levando a articulação para o espaço parafisiológico. Tal manipulação costuma ser 

acompanhada de um sinal auditivo, como um estalo, o qual é decorrente do mecanismo 

de cavitação articular, tal como acontece com uma articulação sinovial. Quando a 

cavitação articular sofre uma força de tração, a separação das superfícies articulares 

acarreta a diminuição da pressão intraarticular do líquido sinovial. Como o conteúdo do 

espaço articular não é expansível, ocorre a invaginação da cápsula articular e a diminuição 

da pressão intra articular, a qual, ficando abaixo da pressão parcial de dissolução do gás 

carbônico, provoca a constituição de bolhas de gás carbônico nesse espaço. A 

consequência desse fato é a ruptura da força de coaptação quanto às superfícies articulares 

opostas, separando-as por um curto período de tempo. Esse fenômeno provoca a vibração 

dos tecidos periarticulares e sua consequente emissão de som (BRACHER, 

BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

A manipulação ocasiona efeitos fisiológicos locais e sistêmicos, tais como a 

redução da dor, melhoria na amplitude de movimento, aumento do limiar de dor à pressão, 

diminuição da tensão na musculatura e de sua atividade elétrica, assim como da pressão 

sanguínea, estímulo ao fluxo sanguíneo periférico, dos níveis plasmáticos de beta-

endorfina e da atividade metabólica dos neutrófilos. Contudo, há a possibilidade de 
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efeitos adversos ocorrerem, mas trata-se de efeitos de baixa intensidade e curta duração, 

entre esses efeitos adversos, estão desconforto local, dor irradiada, tontura, dor de cabeça 

e náuseas (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

A lombalgia é uma das condições de saúde mais estudadas pelos quiropraxistas, 

seguindo-se das cervicalgias e cefaleias (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 

2013). 

 

BANDAGENS FUNCIONAIS 

De acordo com Perrin (2015), a utilização de bandagens funcionais é eficaz para 

a prevenção de lesões, uma vez que ela limita o movimento excessivo ou anormal de uma 

articulação que tenha sofrido entorse, simultaneamente ao fato de que fornece suporte ao 

músculo afetado pela lesão. Ademais, tais bandagens aumentam a resposta proprioceptiva 

do paciente. 

Segundo Thompson (2010), apesar de utilizada há muito tempo, a bandagem 

funcional é relativamente recente como prática da Fisioterapia. Sua aplicabilidade clínica 

é bastante ampla, contudo, Bates (2008) assevera que certas bandagens, justamente por 

restringir certos movimentos e articulações, podendo obstruir fluidos. 

A kinesio taping foi criada por Kenzo Kase em 1986 e ela ocasiona efeitos por 

meio de mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos, mas deve-se destacar que o 

tratamento da dor e de patologias do sistema nervoso central depende principalmente dos 

efeitos neurológicos manifestados pelo paciente (THOMPSON, 2010). 

Quanto à dor lombar há duas técnicas de bandagem funcional elástica que podem 

ser utilizadas: 

1. Facilitadoras: apoia o movimento normal, mantendo a amplitude do 

movimento; 

2. Inibidoras, diminui a inflamação local por meio de estímulos sensoriais, 

limitando a contração muscular hiperativa. 

Para Moura (2010), a bandagem permite que estímulos neuromusculares sejam 

proporcionados devido ao aumento do feedback pela via aferente decorrente dos 
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receptores cutâneos. As bandagens dão assistência e suporte à musculatura, favorecendo 

sua movimentação e o retorno venoso e linfático. De acordo com Lemos (2011), as 

bandagens podem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas terapêuticas, como 

crioterapia, hidroterapia, massoterapia e estimulação elétrica. Deve-se ressaltar que a 

kinesio taping estimula os aparelhos neurológico, circulatório e linfático. 

Por fim, Cassiolato (2011) destaca que a bandagem funcional reduz edemas e a 

dor de lesões musculares, uma vez que a dor ocasionada pela pressão sobre os receptores 

sensoriais e neurológicos é diminuída pelas ondulações que a bandagem proporciona, 

elevando a pele e favorecendo a circulação sanguínea, assim como o sistema linfático. 

Quanto às técnicas, devem obedecer certos princípios que devem ser respeitados, 

tais como: 

● Ancoragem: princípio necessário em todas as aplicações, sendo distal e 

proximal e em tamanho proporcional à tensão aplicada; 

● Tensão: a variação irá reger o efeito terapêutico da aplicação da bandagem. 

 

A kinesio taping pode ser cortada em X, Y, I, teia de aranha ou espacial, conforme 

o objetivo visado. Quanto às suas propriedades terapêuticas, ela apresenta quatro efeitos 

fisiológicos, tais como analgésico, expansão, drenagem e articular (MATOS, 2002). 

O efeito analgésico ocorre porque a fita favorece o estímulo dos receptores 

localizados nos planos cutâneo e subcutâneo, modelando os impulsos aferentes e 

regulando a dor. Ademais, considerando que lesões musculares provocam inflamações 

que iniciam o processo de reparação e influenciam o processamento da dor. A bandagem 

pode influenciar esse processo, uma vez que ela pode diminuir o edema e, 

consequentemente, a inflamação mediada pela irritação dos nociceptores periféricos 

(MATOS, 2002). 

 

TRATAMENTOS CONSERVADORES 

O repouso, trata-se de uma medida eficaz para o tratamento de lombalgias, 

especialmente as lombociatalgias e ciáticas. Contudo, não deve ser prolongado, uma vez 
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que a falta de atividade também afeta de modo negativo sobre o aparelho locomotor. 

(BRAZIL et al., 2004). 

O repouso costuma ser executado em decúbito supino, com joelhos fletidos e pés 

apoiados sobre o leito, havendo ou não a flexão das pernas em um ângulo de 90º e uma 

mesma angulação das coxas em relação à bacia, de modo a retificar a coluna lombar. Esta 

posição permite que o indivíduo diminua a pressão sobre os discos intravertebrais e a 

musculatura paravertebral lombar. Quanto à sua duração, esta varia de acordo com a 

enfermidade e a intensidade da dor, sendo, em média, de três a seis dias no máximo. Uma 

exceção se dá quando a intensidade da dor não diminui neste período, havendo a 

possibilidade de o paciente repousar por um período maior (BRAZIL et al., 2004). 

A terapia medicamentosa, tem foco no controle sintomático da dor, a fim de 

permitir a recuperação funcional o mais rapidamente possível. Paracetamol 500mg, 4 a 6 

vezes ao dia é eficaz para o tratamento da dor de intensidade baixa ou moderada, 

observando os casos de hepatopatias e de usuários de antiinflamatórios. A Dipirona é 

bastante utilizado, assim como: ácido acetilsalicílico, clonixinato de lisina, viminol e 

flupirtina (BRAZIL et al., 2004). 

 

REABILITAÇÃO 

De acordo com Brazil et al. (2004), meios físicos de tratamento, ou seja, frio e 

calor, em suas são coadjuvantes na reabilitação, não agindo de modo eficaz para o 

combate às causas do agravo em questão. Quanto à eletroestimulação transcutânea, não 

há consenso acerca de sua eficácia, não sendo indicada no tratamento inicial da lombalgia 

mecânica aguda. 

Do mesmo modo, há controvérsias sobre a eficácia da acupuntura em indivíduos 

portadores de lombalgia. Brazil et al. (2004), em conformidade com o que já foi 

apresentado, concorda com o fato de que a prática de atividades físicas é um meio eficaz 

de combate às lombalgias. Os autores destacam que a educação é um dos meios mais 

relevantes para uma reabilitação bem sucedida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A satisfação de necessidades por meio do trabalho permitiu a evolução da técnica 

e da colaboração entre os trabalhadores, mas também aumentou a exposição do homem 

a fatores de risco relacionados à prática e ao ambiente de trabalho, o que pode ocasionar 

problemas em sua saúde física e psicológica (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 

2012; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

O sistema capitalista favoreceu de modo particularmente relevante para a 

intensificação dos processos produtivos, aumentando a incidência de acidentes e 

enfermidades relacionadas ao trabalho. De acordo com Rodrigues et al., (2013) e Martins 

e Felli (2013), tal fato constitui-se em uma evidência clara do nexo causal entre trabalho 

e saúde. 

O trabalho repetitivo é um fenômeno relativamente recente na história da 

humanidade, sendo constatado pela primeira vez em 1717, com Ramazini. É apenas na 

década de 1960 que um país começa a dar a devida importância a doenças laborais, 

quando o Japão estabeleceu o Comitê da Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No 

Brasil, apenas na década seguinte tais questões de saúde começaram a receber a devida 

importância, uma vez que este país foi o campeão mundial em acidentes de trabalho em 

1972 (CÉLIA, 2003). 

De acordo com a OIT cerca de 160 milhões de pessoas são acometidas por 

problemas de saúde de ordem laboral, com destaque para os distúrbios osteomusculares, 

entre os quais há as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais correspondem a um 

conjunto heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos (FREITAS, LUNARDI 

FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a 

lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga de que se tem notícia, a qual 

corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo 

relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e 

outras condições (BORGES et al., 2012). 
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Trata-se de uma enfermidade comum entre trabalhadores braçais e é capaz de 

acarretar incapacidade temporária ou permanente no trabalho, sendo, portanto, um 

problema não apenas de saúde, mas econômico também. Os fatores de risco relacionados 

à lombalgia incluem falta de atividade física, obesidade, manutenção de postura estática, 

falta de desenvolvimento muscular e até mesmo questões psicológicas e sociais. 

Quanto aos diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional, para 

que estes sejam estabelecidos, deve-se considerar as especificidades do trabalho 

executado pelo paciente, entre as quais: o local da atividade, posturas e movimentos 

exercidos pelo profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já 

comentados aspectos psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com 

estresse, agravando possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 

2003). 

Quanto ao tratamento, há diferentes modalidades possíveis, com diferentes graus 

de eficácia. Porém, há consenso quanto ao fato de que o repouso não deve ser muito 

duradouro, não ultrapassando o período de seis dias, exceto em casos específicos. E 

também há concordância quanto ao fato de que a prática de exercícios físicos constitui 

importante meio de prevenção e combate à lombalgia (BRAZIL et al., 2004). 
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