
 

Congresso sobre medicina do trabalho abordará as LER/DORT 

Apesar de acometer alguns profissionais, pessoas que usam o computador durante muito 

tempo também estão mais vulneráveis  

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2013 - De acordo com estudos do INSS, as lesões por esforços 

repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT) são mais comuns 

em bancários. Apesar de não revelar muito sobre outros profissionais formais e informais, 

esses dados indicam que as LER/DORT afetou 25 mil bancários no Brasil entre 2000 e 2005. 

“Para a sua prevenção deve-se ter trabalhadores com bons hábitos de saúde, boa situação 

ergonômica e adequada organização do trabalho” afirma o Dr. Eduardo Rocha, médico fisiatra. 

As LER/DORT serão debatidas no 15º Congresso Nacional da Associação Nacional de Medicina 

do Trabalho (Anamt), que será realizado entre os dias 11 e 17 de maio, no Palácio das 

Convenções do Parque Anhembi, em São Paulo. Além de conferências, mesas redondas, 

painéis e simpósios, o Congresso contará com cursos pré-congresso. E um destes cursos será 

sobre LER/DORT, coordenado pelo Dr. Eduardo Rocha. 

Os sintomas mais comuns são fadiga muscular, mal estar, contraturas musculares e dor 

crônica, geralmente acompanha por inflamação. “As LER/DORT são um conjunto de doenças, 

em sua maior parte multifatoriais, ou seja, dependem de fatores pessoais de cada paciente 

como bons hábitos de vida, organização do trabalho e ergonomia do trabalho”, explica mais 

sobre o assunto o médico. 

Segundo o último Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, elaborado pelo Ministério da 

Previdência Social em 2007, os casos de LER/DORT lideram o ranking de lesões acidentárias em 

todas as regiões brasileiras. Em 2006, foram registrados 9,845 mil casos, enquanto que em 

2007 este número subiu para 22,217 mil, um aumento de 126%.  

Serviço: 

Curso pré-congresso: Atualização em Avaliação Clínica de LER/DORT: Coluna e Membros 
Superiores 
Dia: 11/05 
Horário: 8h30 
 
Simpósio sobre Doenças Osteomusculares relacionadas ao Trabalho 
Dia: 14/05 
Horário: 14h20 
 
15º Congresso Nacional Anamt 
Data: 11 a 17 de maio 
Local: Palácio das Convenções do Parque Anhembi, São Paulo 



Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana -São Paulo - SP 
Telefone: (11) 2226-0400 
http://www.anamt.org.br/15congresso/  
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