
Resumo 

 

ACEPÇÃO DE RISCO DE ADOECIMENTO EM LER/DORT POR 

CHARUTEIRAS 

 

Este estudo tem como propósito compreender a LER/DORT na acepção de 

risco das trabalhadoras que produzem charutos no município de São 

Gonçalo dos Campos, Bahia. Foram sujeitos deste estudo, trabalhadoras da 

fábrica, trabalhadoras com doenças osteomusculares, ex- trabalhadoras e 

charuteiras artesanais.  Estas mulheres, envolvidas em processos laborais 

de natureza artesanal, empregam qualidade e cuidado na elaboração dos 

produtos, exercendo uma carga de trabalho manual em que sentem dor e 

que pode gerar lesões nos membros superiores. Nesse sentido, busca-se 

compreender os significados atribuídos por elas, sobre as LER. Esta 

pesquisa adotou como base científica a abordagem qualitativa, sendo o 

instrumento principal a análise narrativa das entrevistas em profundidade. 

Recorreu-se à observação participante e a um amplo roteiro de entrevistas, 

para aproximação da realidade do cotidiano dessas trabalhadoras e suas 

LER. Este estudo discute posições de autores da corrente de pensamento 

filosófico fenomenológico e tenta aprofundar as análises no campo 

semântico do problema apresentado.  
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Indústria do Tabaco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 

MEANING OF RISK OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS BY FEMALE 

WORKERS IN CIGARS MANUFACTURE. 

 

This study aimed to understand the musculoskeletal disorders  in the sense of risk of 

female workers in a cigar manufacture in the municipality of São Gonçalo dos Campos, State 

of Bahia, Brazil. The subjects of this study were workers, workers with musculoskeletal 

disorders, ex-workers, and artisans, all of them engaged in the production of handmade 

cigars. The work developed by these women increases the quality of their final 

product. This manual work process can cause pain and musculoskeletal 

disorders in the upper limbs. This study aimed to understand the meanings 

attributed to the musculoskeletal disorders by these women. The qualitative 

approach used focused on a in-depth narrative analysis of individual 

interviews. Participatory observations and a broad interview schedule were 

used in order to get a closer approach to the daily reality of these female 

workers and their musculoskeletal disorders. 
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