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Resumo 
Introdução: A Central de Materiais e Esterilização (CME) é um setor complexo que presta assistência de forma indireta ao paciente. 
Na CME, os servidores são submetidos a condições de trabalho como a escassez de recursos humanos e a presença de agentes 
químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, que expõem o trabalhador a constantes acidentes, podendo desestimular e diminuir sua produtividade. As lesões osteomusculares são alterações e inflamações, seguidas de dor, decorrentes de atividades laborais, nas estruturas osteomusculares, ou seja, músculos, nervos, articulações, sinovias e tendões. Objetivo: Identificar as lesões prevalentes 
dentro da CME de um hospital público do Distrito Federal e suas causas, por meio de um estudo destinado aos profissionais e acadêmicos da área de saúde. Materiais e Métodos: A pesquisa é de cunho quantitativo e indutivo. Os servidores responderam a uma 
entrevista estruturada com quatorze perguntas objetivas, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).  A população do estudo é de vinte e seis servidores, dentre enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem de ambos os sexos. Resultado: prevaleceu a tendinite, seguida da fibromialgia e da LER/DORT. Conclusão: Foram identificadas as lesões 
osteomusculares predominantes e relacionadas com a quantidade de afastamentos e restrições, porém, sem pretensão alguma de 
esgotar o assunto, mas servir de base para novas pesquisas que auxiliem na melhoria das condições de trabalho no futuro. Palavras-Chave: doença osteomuscular; DORT; Enfermagem. 
 Abstract 
Introduction: The Central of Material and Sterilization (CMS) is a complex sector that provides indirect patient care. In CMS servants 
are subjected to working conditions such as lack of human resources and the presence of chemical, physical, biological and ergonomic 
agents, which expose the servant to constant accidents, that may discourage and reduce their productivity. Musculoskeletal injuries  are 
characterized by changes and inflammation followed by pain, due to labor activities, in musculoskeletal structures, i.e., muscles, nerves, joints, tendons and synovial joints. Objective: To identify the prevalent lesions in the CMS of a public hospital in the Federal District and 
its causes, through a study destined to health professionals and academics. Materials and Methods: This study carried out a quantita-
tive and inductive research. The servants answered to a structured interview with fourteen objective questions, by signing a Free and Informed Consent Form. The study population is twenty-six servants, among nurses, nursing technicians and assistants of both sexes. Result: tendonitis prevailed, followed by fibromyalgia and RSI/WMSDs. Conclusion: the study identified the prevalent musculoskeletal 
injuries and its relationship to the amount of sick leave and restrictions, but without any pretension of exhausting the subject more as a basis for further research to assist in the improvement of working conditions in the future. Keywords: musculoskeletal disease; WMSD; Nursing. 
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Introdução 

A Central de Material e Esterilização (CME) 
é de grande importância nos setores hospitalares, 
pois visa manter um controle das infecções, 
principalmente em sítios cirúrgicos, esterilizando 
materiais para procedimentos invasivos, zelando 
por uma melhora nas cirurgias. Todo o trabalho 
desse setor é realizado por uma equipe de 
enfermagem: auxiliares, técnicos e enfermeiros 
que exercem o trabalho com segurança e 
qualidade (OURIQUES e MACHADO, 2013). 

 
A CME é um setor complexo que presta 

assistência de forma indireta ao paciente; seu 
principal papel é receber, preparar, armazenar e 
distribuir materiais aos diversos setores dentro de 
uma unidade hospitalar. Ela funciona 24 horas por 

dia, sua equipe é qualificada, com destaque pelo 
trabalho em conjunto. A dinâmica de trabalho, a 
quantidade de informações, a carga de trabalho 
física e mental, a necessidade de organização, o 
pequeno espaço físico, o ambiente mal arejado, o 
calor das autoclaves e a presença de agentes 
químicos, físicos, biológicos e ergonômicos 
expõem o servidor a constantes acidentes, que 
podem desestimular e levar à diminuição da 
produtividade do trabalhador (TALHAFERRO; 
BARBOZA e DOMINGOS, 2006). 

 
Tais fatores de risco aumentam as chances 

de desenvolver lesões osteomusculares (DORT), 
que, por sua vez, são distúrbios 
musculoesquelético adquiridos por atividades 
realizadas durante o trabalho, causadas por 
processo crônico. Essas lesões se manifestam, 



  
 
principalmente, na região do pescoço e membros 
superiores, estando associadas ao trabalho. As 
alterações podem ocorrer nos músculos, tendões, 
nervos, ligamentos, caracterizados por dor, 
sensação de peso e fadiga, normalmente em 
partes do corpo como pernas, pés, ombros, 
lombar, articulações, mais conhecidas como 
tendinites, hérnia de disco, tenossinovites, 
sinovites e peritendinites (BARBOZA, et al., 2008). 

 
Diante do exposto, o objetivo da pesquisa 

foi identificar as lesões osteomusculares 
prevalentes e suas causas nos servidores da CME 
de um hospital público do Distrito Federal. A 
justificativa para o estudo foi oferecer ao 
profissional da CME, ao acadêmico de saúde e à 
sociedade novas informações e possibilidades de 
melhores condições de trabalho aos servidores, a 
fim de reduzir a ocorrência dessas lesões. 

 
A DORT predomina no país e é um 

problema de saúde pública, sendo que, para 
reverter esse quadro, a medicina do trabalho 
elabora programas de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde do trabalhador. Os 
servidores devem ser orientados e treinados 
preventivamente pela segurança e medicina do 
trabalho a respeito da postura, descanso, 
equipamentos de proteção individual e medidas de 
segurança a serem tomadas em situações 
emergenciais a fim de evitar e/ou minimizar a 
ocorrência de acidentes (MEDEIROS; BEZERRA e 
SOUSA, 2011). 
 
Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi submetido ao 
Comitê de Ética, conforme a Resolução 466/2012, 
que regulamenta as diretrizes e normas para 
pesquisa com seres humanos, do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Autorizada a pesquisa pelo Comitê, 
protocolo 021, os servidores da CME responderam 
a entrevista estruturada de quatorze perguntas 
objetivas, mediante a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O questionário foi aplicado individualmente, 
no horário e local de trabalho, entre os dias 22 de 
março a 22 de abril de 2016, respeitando-se a 
disponibilidade de escalas e turnos de trabalho. 
Tudo ocorreu dentro do esperado e sem 
intercorrências. 

A população do estudo foi de vinte e seis 
servidores, dentre enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de Enfermagem de ambos os sexos.  

Foram observadas as normas do Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa (NIP) 2015, ABNT 
2016 e utilizadas as fontes de pesquisa BVS, 
Artigos acadêmicos e o Ministério da Saúde com 
os seguintes descritores: doença osteomuscular, 
DORT, Enfermagem, sendo 35 artigos 
encontrados em português, publicados entre os 
anos de 2004 a 2015. 

Os critérios de inclusão foram artigos 
relacionados ao tema e aos anos de 2004 a 2015. 

Os critérios de exclusão foram artigos que 
não faziam relação ao tema e os servidores com 
menos de um ano dentro do setor. 

A metodologia aplicada foi de cunho 
quantitativa, já que empregou técnicas estatísticas 
(média, moda, mediana e desvio padrão) e 
indutiva, pois, por meio do estudo de casos 
particulares, verificou-se a lesão predominante e 
sua relação com a maioria das restrições médicas 
dos servidores. 

 
Discussão e Resultados 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 1, observa-se que o ambiente de 

trabalho da Central de Material e Esterilização é 
ocupado predominantemente por mulheres, sendo 
24 as que participaram da pesquisa, constituindo 
92,3%, enquanto que os homens são apenas 2, no 
total de 7,7%. As idades variaram bastante, 
ficando a média geral em 43,3 anos; 42,7 anos 
para as mulheres e 50 anos para os homens. Já a 
moda ficou em 58 anos, a mediana em 42,5 anos 
e o desvio padrão 11,77. 

Segundo Almeida e Lima (2014), a 
Enfermagem é composta por 85% de mulheres, 
sendo elas as mais acometidas por doenças 
osteomusculares devido à organização do 
trabalho, bem como por executarem tarefas mais 
propícias aos homens, como carregar, levantar e 
transportar objetos pesados e pacientes. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 2, verifica-se que o tempo de 



  
 
serviço dos servidores entrevistados que atuam na 
CME da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF) é bem variado. Ressalte-se que, 
aqueles que pertencem ao grupo de 1 a 3 anos e 
os de 16 anos ou mais ficaram empatados com 10 
participantes cada, perfazendo 38,5%. Por sua 
vez, o grupo de 4 a 6 anos e o de 10 a 12 anos, 
ambos tiveram apenas 1 participante cada no total 
de 3,8%. Já aqueles de 7 a 9 anos e os de 13 a 15 
anos tiveram cada grupo 2 participantes, 
totalizando 7,7%. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 3, observa-se que no tocante ao 

tempo de serviço na Central de Material e 
Esterilização há uma predominância do grupo de 1 
a 3 anos com 13 participantes, perfazendo 50% 
dos entrevistados. Por sua vez, o grupo de 4 a 6 
anos e o de 7 a 9 anos estão igualados com 
apenas 1 representante, ou seja, 3,8% cada. Já os 
grupos de 10 a 12 anos e 13 a 15 anos ficaram 
cada um com 2 representantes, no importe de 
7,7%. Por fim, o grupo de 16 anos ou mais ficou 
com 7 participantes, totalizando 26,9%. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria   
No gráfico 4, observa-se que, a grande 

maioria dos servidores colaboradores da pesquisa 
atuam exclusivamente na área pública de saúde, 
com 24 pessoas, que totalizam 92,3%, contra 
apenas 2 pessoas que também trabalham na área 
privada no valor de 7,7%. 

Segundo a FIOCRUZ (2015), em pesquisa 
nacional encomendada pelo COFEN, a atuação 
das equipes de Enfermagem se concentra em 
59,3% no setor público; 31,8% no privado; 14,6% 

no filantrópico e 8,2% na área de ensino. Isso 
demonstra as atratividades de trabalho oferecidas 
pelo setor público, principalmente, nos quesitos 
estabilidade e salários. Todavia, este fato não inibe 
o desinteresse, faltas e atestados médicos dos 
servidores ao trabalho. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 5, verifica-se que a grande 

maioria dos servidores colaboradores da pesquisa 
sobre lesões osteomusculares possuem uma 
jornada de trabalho semanal de 40 horas, como 
afirmam 21 pessoas, perfazendo 80,8%. Por sua 
vez, 3 pessoas disseram extrapolar o limite 
normal, fazendo 60 horas ou mais, totalizando 
11,5%. E apenas 2 pessoas alegam trabalhar 
somente 24 horas, ou seja, 7,7%. 

Segundo Costa (2012), a jornada de 
trabalho da Enfermagem varia de 6 a 12 horas, 
por respaldo em lei e em negociações coletivas. A 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º 
dispõe que, exceto casos de acordo ou convenção 
coletiva, em turnos ininterruptos de revezamento a 
jornada será de 6 horas. Deste modo, a 
delimitação da jornada de trabalho tem como 
objetivo preservar a saúde do trabalhador. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 6, observa-se que, a maioria 

61,5%, ou seja, quase dois terços dos 
participantes da pesquisa disseram trabalhar no 
turno diurno. Já no noturno foram 8 pessoas, 
perfazendo 30,8% e em ambos os turnos apenas 
2 pessoas, no total de 7,7%. 

Segundo Schmoeller et al., (2011), o 
desempenho laboral é influenciado pelo turno de 



  
 
trabalho. No período noturno, além de influenciar 
no ritmo biológico, conta com uma redução do 
efetivo, já no período diurno, a quantidade de 
trabalho é mais apropriada a quantidade de 
pessoal, sendo assim, o autor sugere uma melhor 
adequação nas escalas, evitando sobrecargas, de 
modo a reduzir a ocorrência de doenças 
ocupacionais. 

O excesso de horas, consecutivas de 
trabalho, influenciam nos acidentes de trabalho, 
fadiga, lesões osteomusculares, riscos 
cardiovasculares e sintomas psicológicos 
(LANDSBERGIS P, 2004 apud ROBAZZII et al., 
2012). 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 7, verifica-se que, os 

participantes da pesquisa que possuem plano de 
saúde se sobressaem por uma pequena margem 
de diferença, com 14 pessoas, totalizando 53,8%, 
em relação aos que não possuem, que ficaram 
com 12 pessoas, no importe de 46,2%. 

Cabe ressaltar que, a Secretaria de Saúde 
não custeia plano de saúde a seus servidores, 
pelo que fica a critério de cada participante custear 
ou não sua adesão a algum plano. 

Para Andrade e Ferreira (2006), a demora 
rotineira no atendimento dos usuários da rede 
pública de saúde seria uma das justificativas para 
adesão de um plano de saúde. 

Ademais, a constante carência de recursos 
materiais e humanos dificultam o tratamento de 
doenças, agravando e inabilitando o servidor no 
exercício de suas atribuições. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  

No gráfico 8, dos servidores da CME que 
participaram da pesquisa sobre lesões 
osteomusculares, observou-se uma 
heterogeneidade de lesões, sendo que, a tendinite 
ficou em primeiro lugar com 21,1%, 
correspondente a 4 pessoas; e a fibromialgia e a 
LER/DORT em segundo com 15,8%, ou seja, 3 
pessoas; artrose, hérnia de disco e síndrome do 
túnel do carpo ficaram com 10,5% ou 2 pessoas 
cada. Outras doenças tiveram 3 pessoas. Também 
foi verificado que, em relação às doenças, a média 
ficou 2,71; a moda 2; a mediana 3 e o desvio 
padrão 0,75. 

Destaque-se que 4 pessoas declararam 
possuir mais de uma lesão. A primeira tendinite e 
LER; a segunda tendinite e síndrome do túnel do 
carpo; a terceira hérnia de disco e artrose, e a 
quarta tendinite e LER. 

Diferentemente do resultado obtido nesta 
pesquisa, realizada com 26 pessoas, que 
predominou a tendinite e a fibromialgia, Varela e 
Ferreira (2004) em estudo semelhante sobre 
doenças osteomusculares, realizado com 79 
profissionais de Enfermagem, verificaram a 
prevalência da síndrome do túnel do carpo e 
dorsalgia. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 9, observa-se que, quase a 

totalidade dos participantes da pesquisa não faz 
uso de medicamento contínuo no tratamento de 
lesão osteomuscular, ou seja, 25 pessoas, 
importando em 96,2%, enquanto que, apenas 1 
pessoa, que perfaz 3,8% utiliza-se de medicação 
contínua. 

Segundo Almeida e Lima (2014), apesar de 
analgésicos e anti-inflamatórios serem campeões 
de venda no Brasil, ainda são poucos os estudos 
álgicos, tanto que 80% daqueles que procuraram 
atendimento no sistema de saúde são devidos a 
dor causada pela atividade laboral. 



  
 

 Fonte: Elaboração própria  
Constata-se, no gráfico 10 que, dos 26 

servidores que participaram da pesquisa, 25, 
correspondentes a 96,2%, afirmaram não possuir 
restrição médica, enquanto que apenas 1, ou seja, 
3,8%, disse possuir alguma restrição. 

Segundo a Lei 7498, de 1986, que 
regulamenta o exercício dos profissionais de 
Enfermagem, estes dividem-se em enfermeiros, 
técnicos e auxiliares. Aos primeiros cabe o 
exercício de todas as atividades de enfermagem e 
privativamente a gestão dos serviços de 
assistência de enfermagem e das atividades de 
técnicos e auxiliares. 

Já aos segundos são incumbidos das 
atividades de nível médio, em grau auxiliar, de 
participar e executar ações de enfermagem, com 
exceção daquelas privativas do enfermeiro. E aos 
terceiros compete as atividades de nível médio, 
repetitivas, em grau auxiliar de enfermagem sob 
supervisão, como executar a observação de sinais 
e sintomas, ações de tratamento simples e 
cuidados de higiene ao paciente. 

Para Gurgueira e Alexandre (2006), em 
análise sobre a frequência de laudos com 
restrições de trabalho de uma equipe de 
Enfermagem, verificaram que os auxiliares 
predominaram com 66%, seguidos dos técnicos 
16% e enfermeiros 11%. Também se observou que 
79% eram restrições definitivas. Ressalte-se que 
as restrições que mais se repetiram foram 
ergonômicas 78%; já as prescritas foram não 
levantar nem transportar peso 59% e não executar 
movimentos repetitivos 22%. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 11, verifica-se que, dos 

entrevistados, 24 pessoas, ou seja, 92,3%, não 
realizaram nenhuma cirurgia ortopédica, enquanto 
que, 2 pessoas, equivalente a 7,7%, realizaram. 

Segundo Brasil (2012), nos protocolos de 
complexidade diferenciada, a cirurgia, nos casos 
das doenças osteomusculares, demonstrou 
resultados insatisfatórios, pois, a dor muitas vezes 
tem evoluído para crônica. 

 
 

 Fonte: Elaboração própria  
No gráfico 12, dentre os participantes da 

pesquisa, 11, correspondente a 42%, fizeram uso 
de licença médica, referente a lesões 
osteomusculares, ao passo que, 15, que 
representa 58%, não utilizaram licença. 

Segundo Almeida e Lima (2014), a dor é a 
principal responsável pela falta ao trabalho, 
licenças médicas, aposentadorias por doenças, 
indenizações trabalhistas e baixa produtividade 
laboral. O autor constatou, em sua pesquisa 
envolvendo profissionais de Enfermagem de uma 
clínica ortopédica, que 89% não se afastaram e 
apenas 11% tiveram que se afastar de suas 
atividades laborais. 

Para Maeno et al., (2006), a combinação de 
atividades em grupo, de caráter terapêutico 
educativo, e o atendimento multidisciplinar das 
áreas de saúde têm demonstrado resultados 
eficientes na recuperação de pacientes com 
doenças osteomusculares. 

 
 

TEMPO DE LICENÇA MÉDICA DOS COLABORADORES 
 TEMPO PORCENTAGEM 

ATÉ 15 DIAS 40% 
ATÉ 30 DIAS 20% 
ATÉ 3 MESES 30% 
ATÉ 6 MESES 0 
ATÉ 1 ANO 0 

OUTRO 10% 
Fonte: Elaboração própria  

Na tabela acima, observou-se que o tempo 
de licença médica variou de 15 dias a 3 meses, 
sendo que a maioria, 40% dos entrevistados, isto 
é, 4 pessoas ficaram afastadas por 15 dias; 20% 
por 30 dias; 30% por 3 meses; e 10% outros 
períodos não informados. Os grupos de até 6 



  
 
meses e até 1 ano não obtiveram nenhum 
participante. 

No tocante às médias, nesta pesquisa, 
estas foram: 2,5 de trabalhadores afastados; 63,75 
dias; e 1,29 de desvio padrão. 

Segundo Carvalho et al., (2009), as lesões 
osteomusculares são a segunda causa 
responsável pelo afastamento do trabalho no 
Brasil. 

Para Gonçalves et al., (2005), em seu 
estudo em um hospital público do interior paulista, 
das 322 pessoas afastadas do trabalho, quase 
88% eram auxiliares de enfermagem. As médias 
ficaram em 2,7 de afastamentos por trabalhador e 
30,5 dias de duração. As doenças 
osteomusculares foram uma das principais causas 
responsáveis pelos afastamentos, sendo os 
setores mais atingidos o pronto-socorro adulto, a 
UTI e o centro cirúrgico, respectivamente. 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

No gráfico 13, observa-se que, no tocante a 
realização de ginástica laboral mais de três quintos 
dos servidores participantes da pesquisa sobre 
lesões osteomusculares disseram que não o 
fazem, 16 pessoas. Já aqueles que alegaram 
praticar ginástica laboral são 10 pessoas, que 
perfazem 38%. 

Ressalte-se que, na Central de Material e 
Esterilização não está estabelecida de fato e 
direito a ginástica laboral, todavia, alguns 
servidores alegaram que a praticam a fim de evitar 
problemas de saúde. 

Pequenas pausas durante o trabalho 
contribuem para melhoria do desempenho do 
trabalhador. Tanto a quantidade de pausas como a 
duração dependerão da atividade desenvolvida, 
podendo ser de 2 a 5 minutos até 10 minutos a 
cada 2 horas (GUIMARÃES, 2006 apud RAPOSO, 
2007). 

 
Fonte: Elaboração própria  

No gráfico 14, verifica-se que, os 
participantes da pesquisa que disseram praticar 
atividade física foram 14 pessoas, totalizando 
54%, já os que não praticam ficaram em 12 
pessoas, que perfaz 46%. 

Para Martins (2011), os exercícios físicos 
por meio de alongamentos e relaxamentos atuam 
de forma terapêutica, diminuindo o estresse 
quando realizados no decorrer e após a jornada 
de trabalho. 
 

 
Conclusão 

Como visto no decorrer deste trabalho, na 
Central de Material e Esterilização, os servidores 
são submetidos a condições de trabalho 
estressantes, à escassez de recursos humanos e 
à presença de agentes químicos, físicos, 
biológicos e ergonômicos, que expõem o 
trabalhador a situações de risco, capazes de 
lesioná-lo de modo permanente ou temporário, 
reduzindo sua capacidade laborativa. 

Destaque para as lesões osteomusculares – 
segunda causa responsável pelo afastamento ao 
trabalho no Brasil. Nos artigos consultados, pode - 
se observar que 85% dos profissionais da 
Enfermagem são mulheres, sendo elas as mais 
acometidas por doenças osteomusculares, não 
somente por serem maioria, mas devido à 
organização do trabalho, por executarem tarefas 
mais propícias aos homens, como carregar, 
levantar e transportar objetos pesados e 
pacientes. 

Apesar de ter sido constatado um grande 
número de servidores com alguma lesão 
osteomuscular, 16 no total, a quantidade de 
restrições ficou muito aquém do esperado com 
apenas 1 pessoa. A razão disso pode ser o medo 
do servidor ser colocado à disposição pelo que 
precisaria de uma nova pesquisa para constatar tal 
hipótese. 

Um outro motivo responsável pela 
quantidade de lesões, certamente, é a ausência de 
formalização no setor da prática da ginástica 
laboral rotineiramente antes e depois das 



  
 
atividades laborais. 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as 
lesões osteomusculares predominantes na CME 
de um hospital público do Distrito Federal e a sua 
relação com a quantidade de afastamentos por 
seus servidores, porém, sem pretensão alguma de 
esgotar o assunto, mas servir de base para novas 
pesquisas que auxiliem na melhoria das condições 
de trabalho no futuro. 
 
 
Nota das Autoras 
 

Diante do que foi abordado neste estudo, as 
autoras da pesquisa apresentaram algumas 
sugestões que foram encaminhadas à chefia 
imediata para as providências cabíveis com o fim 
de minimizar os efeitos das lesões 

osteomusculares: realização de exames periódicos 
semestrais mais complexos aos servidores já 
acometidos por lesões; concorrência isonômica e 
rotativa nas seis escalas existentes; adaptação em 
janelas para melhor recepção e entrega de 
material; utilização de maquinários com sistemas 
hidráulico e pneumático, que reduzam o esforço 
físico; e a manutenção constante nos monta 
cargas, autoclaves e termodesinfectoras. 
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ENTREVISTA ESTRUTURADA 
1. A QUANTO TEMPO TRABALHA NA SES/DF? 

 1 A 3 ANOS  7 A 9 ANOS  13 A 15 ANOS 
 4 A 6 ANOS  10 A 12 ANOS  16 ANOS OU MAIS 

2. A QUANTO TEMPO TRABALHA NA CME? 
 1 A 3 ANOS  7 A 9 ANOS  13 A 15 ANOS 
 4 A 6 ANOS  10 A 12 ANOS  16 ANOS OU MAIS 

3. TAMBÉM TRABALHA NA ÁREA PARTICULAR DE SAÚDE? 
 SIM  NÃO 

4. QUAL SUA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO? CASO FAÇA HORA EXTRA, 
INFORME A QUANTIDADE HORAS TRABALHADAS POR SEMANA. 

 24 HORAS  40 HORAS  OUTRA ________ 
5. QUAL SEU TURNO DE TRABALHO? 

 DIURNO  NOTURNO 
6. POSSUI ALGUM PLANO DE SAÚDE? 

 SIM  NÃO 
7. POSSUI ALGUMA LESÃO OSTEOMUSCULAR RELACIONADA ABAIXO? 

 HÉRNIA DE 
DISCO 

 TENDINITE  SÍNDROME DO TÚNEL 
DO CARPO 

 ARTROSE  FIBROMIALGIA  LER/DORT(*) 
 OUTRA______________________________ 

8. FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO CONTÍNUO OU PROLONGADO EM RAZÃO DE 
LESÃO OSTEOMUSCULAR? 

 SIM. QUAL? ________________  NÃO 
9. POSSUI ALGUMA RESTRIÇÃO MÉDICA EM DECORRÊNCIA DE LESÃO OSTEOMUS-
CULAR? 

 SIM  NÃO 
10. JÁ REALIZOU ALGUMA CIRURGIA ORTOPÉDICA? 

 SIM. QUAL? _______________  NÃO 
11. JÁ FEZ USO DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A ALGUMA LESÃO OSTEOMUSCU-
LAR? 

 SIM  NÃO 
12. CASO TENHA RESPONDIDO SIM, NA PERGUNTA ANTERIOR, INFORME O TEMPO EM 
QUE FICOU DE LICENÇA? 

 ATÉ 15 DIAS  ATÉ 3 MESES  ATÉ 1 ANO 
 ATÉ 30 DIAS  ATÉ 6 MESES  OUTRO__________ 

13. REALIZA GINÁSTICA LABORAL DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO? 
 SIM  NÃO 

14. PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA? 
 SIM  NÃO 

 
*DORT (DOENÇA  OSTEOMUSCULAR RELACIONADA AO TRABALHO)   



  
 

 
 
 
 



  
 

 
  
 
 



  
 

 
 
 


