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RESUMO

Este artigo tem por objetivo salientar a importância do 
estudo de aspectos psicossociais na prevenção, no diag-
nóstico ou na intervenção terapêutica dos casos de LER/
DORT. Constata-se, nos casos das LER/DORT, a ocor-
rência concomitante de diversos sintomas psíquicos, em 
geral de caráter depressivo. As evidências de sofrimento 
mental entre portadores de LER/DORT justifi cam a pro-
posição de acompanhamento psicológico concomitante 
como tratamento complementar. Este estudo também 
resgata os Grupos Temáticos, Grupos de Intervenção e 
Grupos de Ação Solidária, modalidades seqüenciais de 
tratamento através da abordagem grupal com enquadres 
e objetivos diferenciados.
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ABSTRACT

This article intends to highlight the importance of studying 
the psycho-social aspects related to the prevention, diag-
nosis or therapeutic intervention in RSI/WMSD. In cases 
of RSI/WMSD, we verify the simultaneous occurrence 
of several psychological symptoms, usually of a depres-
sive nature. The evidence of mental distress among RSI/
WMSD patients justifi es the proposition of psychological 
therapy as a concurring complementary treatment. This 
study also discusses the work of Theme Groups, Inter-
vention Groups and Solidary Action Groups, varieties of 
sequential treatment through group approaches with dif-
ferent perspectives and objectives.
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No campo da saúde do trabalhador de mo-
do geral e, especifi camente, no que se refere 
a patologias agrupadas como LER/DORT, os 
aspectos psicossociais não podem ser menos-
prezados, seja na prevenção, seja no diagnós-
tico ou na intervenção terapêutica. Segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), os vínculos 
entre os fatores psicossociais e as LER/DORT 
não estão ainda totalmente esclarecidos. As 
publicações e edições de normas técnicas 
citam alguns estudos que apontam para a asso-
ciação entre o limiar da dor e altos índices de 
exigências psicológicas e de poder de decisão 
no trabalho, o que bloqueia a manifestação da 
dor como sinal de alerta. No entanto, o pouco 
poder de decisão contribui para o desenvolvi-
mento da frustração no trabalho, o que torna 
os indivíduos mais sensíveis à dor.

Tais constatações não signifi cam atribuir 
uma origem psicogênica para as LER/DORT, 
mas apontam para a dimensão subjetiva presen-
te na relação entre o trabalhador (o psicológico 
e o individual) e o contexto de trabalho. Além 
disso, o conjunto das LER/DORT inclui afec-
ções que têm sua origem não em um agente 
externo, mas em uma ação, o que pressupõe 
o envolvimento de um indivíduo que a executa 
(SATO et al., 1997). Ainda, a sua freqüência 
entre trabalhadores que “vestem a camiseta da 
organização” (LIMA, 1997), evidencia, também, 
a importância na gênese dessas patologias da 
ética do trabalho, presente no imaginário social 
e institucional, que atribui ao trabalho e ao ser 
trabalhador um valor positivo.

Além disso, a dimensão psicológica acom-
panha a manifestação de qualquer doença com 
expressão orgânica ou não. Constata-se, nos 
casos das LER/DORT, a ocorrência concomi-
tante de sintomas psíquicos, em geral de caráter 

depressivo, associados à invisibilidade da doen-
ça, à incerteza no diagnóstico, no tratamento e 
na cura, aos limites impostos na vida diária e no 
trabalho decorrentes, à incorporação de uma 
ideologia de auto-culpabilidade, entre outros 
aspectos relacionados com sentimentos de 
desvalia, insegurança, inconformismo, medo e 
fantasias inconscientes.

As evidências de sofrimento mental entre 
portadores de LER/DORT justifi cam a propo-
sição de acompanhamento psicológico conco-
mitante como tratamento complementar. As 
experiências relatadas (por exemplo, HOEFEL 
et al.; HOEFEL; MÉROLA, BIANCHESSI, 2003; 
LIMA; OLIVEIRA, 1995; MERLO; JACQUES; 
HOEFEL, 2001; SATO et al., 1993), priorizam 
as abordagens grupais que têm se mostrado 
mais abrangentes ao extrapolarem a esfera 
terapêutica da clínica individual e permitirem, 
entre outros aspectos, compartilhar as vivên-
cias e experiências de convívio com os sintomas 
dos quadros de LER/DORT e a construção 
coletiva de alternativas de enfrentamento e de 
apoio, bem como focalizar a análise coletiva 
dos processos e relações de trabalho que lhe 
são determinantes.

Hoefel et al. (no prelo) propõem os 
chamados Grupos Temáticos, Grupos de In-
tervenção e Grupos de Ação Solidária como 
modalidades seqüenciais de tratamento através 
da abordagem grupal. São abordagens com 
enquadres e objetivos diferenciados.

Os Grupos Temáticos são grupos com um 
número fi xo de reuniões e são utilizadas técni-
cas grupais para facilitar a emergência de conte-
údos para discussão. Têm caráter basicamente 
informativo, objetivos operacionais defi nidos, 
abrangem um número extensivo de portadores 
de LER/DORT e servem de introdução prévia 
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para a participação em outras modalidades de 
acompanhamento grupal.

Os Grupos de Intervenção se fundamen-
tam teoricamente nas propostas de grupo 
operativo (PICHÓN, 1988) e de grupo como 
dispositivo (BARROS, 1997), com temas em 
aberto a partir das proposições do próprio 
grupo. Objetivam a construção de um fazer 
coletivo e uma refl exão crítica sobre as relações 
que se estabelecem em função das limitações 
decorrentes das LER/DORT, sobre os obstácu-
los frente às mudanças e sobre as ansiedades, 
medos e perdas associadas e recorrentes. 
Estimula-se uma progressiva autonomia do 
grupo e sua inserção em espaços sociais como 
sindicatos, associações de classe, instituições 
religiosas, ONGs, entre outros, que permitam 
a constituição de Grupos de Ação Solidária.

Esta última modalidade se fundamenta no 
pressuposto de que as atividades com grupos 
contêm um potencial que permite a proposição 
de objetivos que não se restringem à aborda-
gem terapêutica circunscrita à sintomatologia 
incapacitante decorrente das LER/DORT. Tal 
potencial se refere à solidifi cação de laços de 
solidariedade e promoção de consciência críti-
ca e de cidadania capazes de ensejar ações de 
transformação social. Busca, ainda, construir 
um engajamento progressivo no espaço públi-
co, rompendo com a “retirada da cena social” 
decorrente do adoecimento e conseqüente 
privação de espaços de sociabilidade. A meto-
dologia de trabalho é determinada a partir de 
uma situação-problema proposta pelo grupo 
(como programas de prevenção, organização 
de seminários, peças teatrais, etc.), seguida por 
discussão, implementação e avaliação.

As muitas experiências de acompanhamen-
to em grupos com portadores de LER/DORT 

relatadas na literatura evidenciam a pertinência 
dessas modalidades como alternativas com-
plementares ao tratamento. Constata-se que 
funcionam como “sensibilizadores”, pois ofe-
recem um modelo de intervenção que rompe a 
relação dual médico-paciente e a crença nesta 
relação como única alternativa terapêutica.

Uma outra evidência é a diminuição da 
culpabilização individual associada à aquisição 
das LER/DORT e das implicações psíquicas daí 
derivadas. Funcionam, também, como impor-
tantes espaços educativos para o engajamento 
em ações propositivas, em substituição a com-
portamentos de dependência e passividade 
frente à realidade social.

Em geral, há boa aceitabilidade entre os 
participantes, expressa pelo baixo absenteís-
mo e pelo desejo manifesto de se engajar nas 
modalidades propostas. As avaliações médi-
co-clínicas não evidenciam uma melhora nos 
sintomas, a não ser uma menor freqüência de 
crises agudas, resultado de um maior auto-
controle na realização de algumas atividades e 
da solicitação de ajuda quando tais atividades 
demandam um esforço possível de agravar os 
sintomas. Verifi cou-se uma conscientização 
sobre a não necessidade de “testar a cura” 
através do exercício de movimentos repetitivos 
(comuns em patologias em que não há sinais 
objetivos da presença/ausência da doença), 
o que contribui para a menor freqüência de 
crises agudas.

Como todo o trabalho com grupos, há, 
em geral, um desenvolvimento descontínuo 
e variável entre os membros participantes. 
Ocorrem situações de crise, períodos de pas-
sividade, inércia e abandono das atividades por 
alguns membros. Verifi ca-se uma dependência 
em relação a fi guras dos coordenadores dos 
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grupos e/ou a figuras representadas como 
de posse de um “saber científi co” sobre as 
LER/DORT e uma necessidade de que essas 
funcionem como estimuladoras para o grupo. 
Tal dependência se expressa pela difi culdade 
do grupo de funcionar com independência e 
auto-gestão. Verifi cam-se, também, com fre-
qüência, posturas queixosas e substituição da 
“auto-culpabilização” pela “vitimização”.

Em que pese à relevância de tais constata-
ções, a inclusão das propostas de acompanha-
mento grupal como tratamento complementar 
tem se mostrado mais abrangente do que uma 
única abordagem terapêutica, pois satisfaz a 
complementariedade exigida pelas característi-
cas das LER/DORT e das doenças ocupacionais 
em geral – o que enseja a sua aplicação a outras 
confi gurações grupais, como grupos de aciden-
tados e grupos de trabalhadores com patologias 
diversas. Do mesmo modo, a efetivação das 
ações propostas pelos participantes promove 
uma maior divulgação sobre as LER/DORT em 
diferentes segmentos populacionais, ampliando 
as possibilidades de implantação de procedi-
mentos preventivos.

O acompanhamento grupal é um espaço 
importante de expressão das experiências e 
vivências de seus portadores e da busca de 
alternativas para conviver com as limitações 
decorrentes dos sintomas. No entanto, ele não 
substitui outras modalidades de tratamento e 
a implementação de procedimentos preventi-
vos através de políticas públicas e de vigilância 
constante nos ambientes de trabalho.

O trabalho com grupos reúne propostas 
diferenciadas e possíveis de incorporar diversos 
aportes teóricos e metodológicos. É justamen-
te tal abertura que lhe confere a possibilidade 
de incorporar outras experiências decorren-

tes do conhecimento acumulado acerca das 
LER/DORT, visando ao seu controle e à sua 
prevenção.
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