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POR QUE FALAR DE

O
s trabalhadores de vários 
países elegeram 28 de 
fevereiro como o Dia In-
ternacional do Combate 
às LERs (Lesões por Es-

forços Repetitivos)/DORT (Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho), doenças que atingem dire-
tamente a categoria bancária.

Os bancários estão entre os trabalha-
dores mais acometidos pelo sofrimento 
decorrente de LER/DORT, por sua rotina 
árdua de trabalho, que tem como ele-
mentos constantes a pressão para bater 
as metas abusivas, o excesso de traba-
lho acarretado pela falta de funcionários 
e o grande número de demissões.

Diariamente, os sindicatos recebem 
inúmeras reclamações de adoecimento 
dos trabalhadores. Dados do INSS 
mostram, que, de 2005 a 2008, 
1.489 bancários receberam auxílio-
-doença por incapacidade causada 
por doenças do sistema musculoes-
quelético. Apesar de alto, esse total 
está aquém da realidade, já que não 
são computados os que continuam 
trabalhando, mesmo doentes, nem os 
que têm o benefício negado.

Os principais sintomas são dores nas 
mãos, punhos, antebraços, cotovelos, 
braços, ombros e pescoço. Inicialmente 
o trabalhador consegue executar suas 
tarefas, mas com o passar do tempo, se 
não diagnosticada e tratada, a doença 
torna a pessoa incapaz de realizar ati-
vidades do cotidiano, dentro e fora do 
local de trabalho, tendo muitas vezes 

Especial Saúde - Combate às LER/DORT

como consequência as doenças psíqui-
cas, pois geralmente os trabalhadores 
doentes sofrem discriminação e são 
vítimas de assédio moral. O Anuário 
Estatístico da Previdência Social revela 
que, entre janeiro e junho de 2009, 
eram 6.800 os bancários afastados, 
sendo 2.030 os casos motivados por 
LER/DORT e 1.626 por doenças 
relacionadas à saúde mental.

Muito se debate sobre o as-
sunto, mas o movimento sindical 
defende que a prevenção deve ser 
o foco, já que o tratamento dessas 
enfermidades é longo, caro, quase 
sempre é irreversível e acarreta o 
afastamento do trabalhador.

 “O combate às LERs/DORT 
deve ser diário. Os bancos devem 
pensar na prevenção, com melhoria 
nas condições de trabalho, respeito à 
pausa de 10 minutos e combate ao as-
sédio moral, que acarreta afastamento 
diário de bancários. Continuaremos na 
luta pela defesa da saúde dos trabalha-
dores”, afi rma Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

 Combate à violência 
organizacional

 Combate ao assédio
moral e metas abusivas

 Criar um bom
ambiente de trabalho

 Respeitar as
jornadas de trabalho

 Respeitar intervalos periódicos
de 10 minutos durante a 
execução das tarefas

 Adequar os instrumentos, 
ferramentas, acessórios, 
mobiliários e postos de
trabalho às características 
próprias do trabalhadorP
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Visando o lucro, as empresas se 
recusam a admitir a existência de 
doenças ocupacionais, para não terem 
de arcar com os ônus de sua res-
ponsabilidade, o que fragiliza ainda 
mais a condição dos trabalhadores. 
As Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes (CIPAs) são uma impor-
tante ferramenta dentro do local de 
trabalho e os sindicatos um aliado 
fundamental para sair do isolamento 
e agir de forma coletiva.

O trabalhador doente também ne-
cessita da solidariedade dos colegas, 
para que não seja alvo de assédio 
moral. Como as doenças não são apa-

Como enfrentar o adoecimento
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CAT - Independentemente de haver 
ou não afastamento do trabalho, a 
empresa deve informar ao INSS todo 
acidente do trabalho ou doença profi s-
sional até o primeiro dia útil seguinte 
ao da ocorrência. Para isso deve 
preencher o formulário CAT (Comuni-
cação de Acidente de Trabalho), sob 
pena de multa em caso de omissão. 
Caso a empresa se omita desse dever, 
a CAT pode ser emitida pelo próprio 
trabalhador, por seus dependentes, 
pela entidade sindical, pelo médico ou 
por autoridade competente, conforme 
a Lei 8212/91.

NTPE - Em abril de 2007, o INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade 
Social) introduziu o Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário (NTPE). 
Por meio desse instrumento, é possível 
saber quais são as doenças de maior in-
cidência em cada uma das profi ssões, 
servindo como critério de avaliação 
de incapacidade para o trabalho. Tido 

Conquistas da mobilização dos trabalhadores

rentes, os acometidos muitas vezes 
são tratados como preguiçosos pelos 
gestores e outros trabalhadores.

Ações sindicais têm sido constan-
temente realizadas para combater a 
política de metas abusivas e o de-
corrente assédio moral. Em 2010, os 
bancários conquistaram a inclusão de 
uma cláusula inédita de combate ao 
assédio moral na Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT), com avanços 
na Campanha Nacional de 2011. A 
Campanha Menos Metas Mais Saúde, 
realizada atualmente pela FETEC-CUT/
SP tem sido o instrumento de debate 
do tema com os trabalhadores.

“Os dados do Anuário da Previ-
dência Social mostram que, cada 
vez mais, os bancos estão se valendo 
das subnotifi cações para esconder as 
estatísticas. Além de não emitirem a 
CAT, as instituições preferem deixar 
os trabalhadores adoecidos em casa, 
pagando os seus salários, sem que 
passem pelo INSS. Com isso elas 
economizam o ônus de ter causado o 
adoecimento. Isso é falta de respon-
sabilidade social”, denuncia Adma 
Gomes, diretora de Saúde da FETEC-
-CUT/SP, ao reforçar que a prevenção 
dita pelo bancos fi ca apenas no papel.

“A qualquer sinal de desconforto ou 
dor, o bancário deve procurar um mé-
dico para saber se sofre de algum tipo 
de LER/DORT, lembrando que o traba-
lhador que detecta o adoecimento deve 
adotar alguns procedimentos, para 
resguardar seus direitos e benefícios 
perante a lei, para isso, deve recorrer 
ao sindicato”, lembra Adma Gomes.

como importante conquista da classe 
trabalhadora, o NTPE é um mecanismo 
de combate às subnotifi cações de do-
enças e acidentes do trabalho. Apenas 
no seu primeiro ano de vigência, foi 
possível detectar 140 mil novos casos 
de acidente de trabalho em todo o país, 
mesmo sem a emissão da CAT.

FAP - Em 2007 foi aprovado por 
decreto a instituição do Fator Aciden-
tário de Prevenção (FAP). De acordo 
com o instrumento, as empresas onde 
forem registrados os maiores índices 
de adoecimento pelo trabalho terão 

de recolher alíquotas maiores ao Se-
guro Acidente do Trabalho (SAT), hoje 
calculadas em 1%, 2% e 3% sobre o 
faturamento, conforme o grau de risco 
do setor de atividade. Com o fator, se o 
índice for alto, as alíquotas dobrarão. 
Já, as empresas que adotarem práticas 
que de fato minimizem as ocorrências 
terão alíquotas reduzidas pela metade. 
A subnotifi cação praticada por alguns 
bancos e empresas, ou seja, quando 
o mesmo não registra o acidente ou 
doença, além de ser crime, lesa os co-
fres públicos e, portanto, a sociedade 
como um todo.

 Dor nos membros
superiores e nos dedos

 Difi culdade para
movimentar os membros

 Formigamento
 Fadiga muscular

 Alteração da temperatura
e da sensibilidade

 Redução na amplitude
do movimento

 Fraqueza para segurar objetos
 Infl amação

PRINCIPAIS SINTOMAS DE LER/DORT

Auxílios- doença reconhecidos como acidentários pelo INSS
Ano Total geral Total LER/DORT % de LER/DORT

2009 304.117 90.076 29,61
2010 304.104 80.980 26,62
2011 297.828 77.012 25,85 

Fonte: Anuário da Previdência Social


