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Quem somos? 

• Diretor (Fisio) 

 

• Diretor Clínico e de 

Pesquisa Clínica 

(Psicóloga) 

 

• Diretor Educacional e 

de Pesquisa 

(Engenheiro) 

 

• Diretor Clínico 

Associado (Fisio) 

 

• Ergonomista 

 

• Fisioterapeutas 

 

• Médicos 

 

• Estudantes de pós-

graduação 
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O que fazemos? 

 Desenvolver, traduzir e aplicar conhecimentos ganhos de 
pesquisas na prevenção de incapacidade e tratamento de 
doenças musculoesqueléticas 
 

Clínica Tratamento baseado em evidência- NIOSH 
 

Consultoria Con Ed, NYCTA, Google, VCNY, VA, Mount Sinai Hospitals 

Pesquisa  US Navy, Eurospine (Universidade de Berna, Suíça) 

Educação Programa Pós-Graduação  em Ergonomia e Biomecânica 

 (Certificate, MS, PhD) NYU  GSAS/SOM    

              

 



Tópicos para discutir  

•Definições 

 

•Fatos 

 

•Perspectiva 

 

•Modelos  

 

 

•Resumo  

 

•Soluções 

Ergonômicas 

 

•Exemplos 
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Desenvolvimento sustentável 

 O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 

das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro. 

 
     Relatório Brundtland ONU 1987 
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• Deve levar em consideração acesso a recursos incluindo o trabalho.  

 

• Inclusão social diminui a probreza. 

 

• Combater a pobreza é necessário para que uma sociedade se 

desenvolva e atinja uma sustentabilidade social e econômica.  

 

      Eurostat 2011 

 



Saúde do trabalhador 

É uma área da Saúde Pública que tem como objeto de estudo e 

intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Seus objetivos 

prioritários são a promoção e a proteção do trabalhador,  traduzida 

nas ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e 

condições de trabalho, bem como a vigilância dos agravos (acidentes 

e doenças) decorrentes.   

 

      CEREST 2004 
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Enfermidades ou lesões 

osteomusculares/musculoesqueléticas  

Afecções que comprometem músculos, tendões, articulações, fascia, 

cartilagem, e ossos,  incluem doenças como osteartrose, lombalgia e 

cervicalgia; osteoporose e fraturas dos ossos frágeis; doenças 

reumáticas, lesões desportivas ou laborais, e trauma incluindo  

acidentes de trânsito.   
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AVAI, AVI e AVP 
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AVAI 
Anos de vida ajustados por Incapacidade e’ uma medida do impacto 

geral da doenca, expressa como número cumulativo de anos 

perdidos em decorrência de uma doença, incapacidade  ou morte 

prematura 

AVI 
Anos vividos com 

incapacidade 

AVP 
Anos perdidos por 

mortalidade  



Absenteísmo e Presenteísmo  

 

Absenteísmo refere-se a ausência ou falta ao trabalho por motivos de 

saúde. 

 

    (Schultz et al 2009) 

 

 

 

Presenteísmo refere-se a diminuição de produtividade em indivíduos 

cuja o problema de saúde não resultou em absenteísmo. 

 

    (Burton et al 1999) 
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Envelhescente 

A “envelhescência” seria uma preparação para a velhice, assim como 

a adolescência é uma preparação para a idade adulta e que, da 

mesma forma, não pode ser definida em limites de idade. 

 

      Loth e Silveira 2014 
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O envelhecimento é um processo que varia de indivíduo para 

indivíduo em função de inúmeros fatores bio-psico-sociais. 

( > 50 – 55 anos) 
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Fatos 

 Aonde a saúde se insere no Desenvolvimento 

Sustentável? 

 
o Políticas de saúde pública 

 

o Atenção em doenças trasmissíveis ou de exposição a produtos 

químicos ou substâncias periogosas  

 

o Muito pouca atenção dada a doenças musculoesqueléticas 
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Fatos 

• Doenças não-transmissíveis são condições debilitantes que 

causam uma perda significativa da vida saudável e onera muito os 

sistemas de saúde e sociedade em geral.. 

 

•  O fardo que uma doença gera nas sociedades no mundo inteiro é 

muito complexo e mutável.  Atualmente se viu uma mudança no 

tipo de incidência  (houve um aumento no índice de doenças não-

transmissíveis e  uma diminuição nas transmissíveis).   

     (Murray & Lopez 2013) 
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Fatos  
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http://epianalysis.wordpress.com/2011/08/27/unncd/


Fatos 

 

•  2000-10 OMS declarou a Década do Osso e da Articulação  

      (OMS 2000) 

 
•  30-50% das pessoas que apresentam alguma queixa de dor 

musculoesquelética buscam atenção medica 

    (Woolf & Pfleger 2003) 

 

•  Enfermidades musculoesqueléticas constituem a segunda causa 

mais frequente de afastamento do trabalho. Lombalgia a queixa mais 

comum. 

      (ONS, UK 2014) 

      (Previdência Social 2010) 
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•  Doenças musculoesqueléticas 

no total ocupam o 1o nos AVIAs.  

• Depressão e ansiedade 

ocupam o 2o e 3o lugar 

respectivamente nos EUA e no 

mundo a depressão ocupa o 

11º lugar e está aumentando no 

ranking. 
 



Fatos 

• A probabilidade de retornar uma pessoa ao trabalho após 6 meses 

de afastamento diminuem em mais de 50%   

     (Waddell 2000) 

 
•Condições ergonômicas inadequadas apontada como uma das 

razões pelas quais trabalhadores decidem pela a aposentadoria 

     (Shwerha et al  2011) 

 

 

• Incapacidade prolongada diminui a qualidade de vida. 

     (Pincus et al. 1989, Nedelet al 1999)
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Fatos 

• Incapacidade diminui a expectativa de vida/longevidade. 

     (Mamot et al 2010) 

 

•A prevenção primaria, diminuir ou erradicar problemas 

musculoesqueléticos, se mostrou infrutífera ou difícil de aplicar-se. 

    (Linton and van Tulder 2000) 

 

• Esforços devem ser concentrados na prevenção secundária. 

     (Waddell and Burton 2000) 
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Fatos: Tendência Etária 

Crianças e Idosos Porcentagem da População 

Global: 1950-2050 

Nações Unidas. 

Perspectiva  

Populaçional  

Mundial: Revisão 

2010 



Fatos 

•  Com o aumento da população acima de 55 anos haverá a 

necessidade de manter esta população ativa além da idade 

mandatória de aposentadoria.  

 

 

•  Necessidade que esta população esteja em boas condições de 

saúde. 

 

•  Em países desenvolvidos as empresas tendem a manter os 

trabalhadores mais velhos pois os mais jovens não estão 

suficientemente qualificados. 
    (Rappaport et al 2003) 
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Fatos 

•  Já em alguns países em desenvolvimento os mais velhos tendem a 

ocupar os trabalhos mais pesados,  já que os mais jovens estão 

mais capacitados para lidar com a nova tecnologia. 

 

 

•  Com a tendência na diminuição da taxa de natalidade em todo o 

mundo, há uma preocupação de que no futuro não haverá pessoas 

suficientes para substituir a populacao ativa atual.    

 

 

•  Existem várias gerações com diferentes habilidades e necessidades 

no ambiente de trabalho atualmente.  
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PERSPECTIVA 

DO 

TRABALHADOR 



Desenvolvimento sustentável  

•  Acesso ao trabalho, aumentar a idade da compulsoriedade da 

aposentadoria. (OMS 2002) 

 

 

•  Ter regras e regulamentos mais flexíveis para manter ou retornar 

trabalhador lesionado à força de trabalho.  
    (ONU 2002, Doan et al 2013) 

 

•  Propiciar condições/ambiente de trabalho saudáveis  

      (OMS 2010) 

 

 

•  Proporcionar aquisição de conhecimento/reciclagem. 
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Desenvolvimento sustentável e o trabalhador 

•  Envolvimento no planejamento do processo do trabalho. 

 

•  Acesso a recursos médicos e de recapacitação em tempo hábil e de 

qualidade.   
       (Loisel 2007) 

 

•   Tornar mais flexíveis as jornadas de trabalho, como por exemplo 

redução. 

 

•  Tornar o acesso ao trabalho mais inclusivo. 
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Perspectiva do 

Profissional de 

Saúde 



Desenvolvimento sustentável e o profissional da área da 

saúde 

•  Saúde tem um papel central no que diz respeito a desenvolvimento 

sustentável.  

 
  Resultado  

 

 Pre-condição 
 

 

    (Brundtland 2002) 

 

•  Desafio em controlar/reabilitar pessoas com problemas 

musculoesqueléticos quando o ambiente de trabalho não é “tratado”. 

  

•  Participar no planejamento do processo de trabalho. Ser mais “pro-

ativo” e não tão “reativo”.  
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Desenvolvimento sustentável e o profissional da área da 

saúde 

•  Necessidade de trabalho interdisciplinar onde todas as partes 

interessadas estejam presentes e de comum acordo, não somente 

na reabilitação, mas também no planejamento do retorno ao trabalho 

 

•Trabalhar em conjunto com as companhias seguradoras para facilitar 

a intervenção, reabilitação. 

 

 

•  Educar outro profissionais no que se refere ao ambiente de trabalho 

saudável.    

 

•  Reciclar-se e acompanhar a evolução dos processos de trabalho. 
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Modelos 

Modelos variados foram propostos com o objetivo 

de:  

 

• diminuir acidentes de trabalho, 

• controlar o índice de incapacidade ou invalidez, 

• promover mudanças na prática e regulamentos 

de processo de trabalho 

• inserir pessoas na sociedade    
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Falha Humana 

Couto 1996 (Modificado por Kletz)  
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Comportamento de Enfermo 

  Afetividade 

(sofrimento) 

Cognição 

(dor) 

Modelo Biopsicossocial de Dor e Incapidade  

Waddell 1999 (modificado Engel 1977)  

Sensação 

Entorno Social  



Modelo social ou ecológico 

Loisel 2001 
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Resumindo 

•  É possivel evitar a maioria das incapacidades musculoesqueléticas 

relacionadas ao trabalho. 

 

•  Fardo global das doenças musculoesqueléticas é enorme e o mais 

frequente segundo a OMS. 

 

•  Apesar do fardo que estas doenças provocam no mundo inteiro 

pouca atenção tem sido dada pelas autoridades mundiais em conter 

este problema. 

 

•  Lombalgia é o diagnose mais frequente das doenças 

musculoesqueléticas. 
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Resumindo 

•  A população ativa está envelhecendo. 

 

•  Heterogeneidade entre indivíduos envelhecentes independente da 

idade e sexo (capacidades físicas e mentais).    
 

•  Processo de envelhescência é multifatorial. 

 

•   Existe a necessidade de tornar o ambiente de trabalho mais seguro 

e diverso para acomodar o novo/futuro perfil da população ativa . 
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Desenho Universal ou Inclusivo 

  

•  Com o ambiente de trabalho cada vez mais heterogêneo e 

intergeracional  
 

 
     Loth e Silveira 2013 

 

 

Preocupação com todos os usuários 

Planejamento à longo prazo 

• Acessibilidade 

• Usabilidade 

• Universalidade 
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Ergonomia Participativa 

•   Representação de todas as partes interessadas. 

 

•Trabalhador 

•Gestores 

•Administradores 

•Saúde Ocupacional 

•Engenheiros 

•Ergonomistas 

•Etc. 
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Cinco chaves para Ambientes de Trabalho Saudáveis 
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OMS 2010 



Para discutir 
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Regulamento de zero levantamento de pacientes 
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O que acontece quando a gente usa os códigos de 

construção civil sem prever mudança em tecnologia? 
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O que acontece quando a gente usa os códigos de 

construção civil sem prever mudança em tecnologia? 
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Alternativas para os trabalhos pesados 
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Mensagem 

O profissional da área de engenharia tem um papel 

fundamental no que diz respeito à saúde do trabalhador. 

É importante sua participação na equipe interdisciplinar 

com o objetivo de: 

 

• proteger o trabalhador, 

• promover um ambiente de trabalho saudável  

• propiciar  melhores condições para um envelhecimento 

saudável. 
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