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RESUMO 

 
A partir da década de 60 surgiram no mundo todo grupos e publicações feministas que 

discutiram o papel secundário que era atribuído à mulher na sociedade. As conquistas 

feministas aconteceram em diferentes setores sociais, mas alguns temas, tais como a 

sexualidade e violência, saúde, ideologia e mercado de trabalho, têm sido levados de 

forma generalizada, pois contribuem reivindicações básicas das mulheres. Este 

trabalho relata sobre esses temas dando ênfase a uma das maiores reivindicações 

das feministas: o mercado de trabalho. Historicamente as mulheres atuam no mercado 

de trabalho, mas foi a partir do século XX, com a crescente industrialização do país, 

que a mulher passou a adentrar a esse mercado, consideradas sexo frágil, as 

mulheres estão mostrando que não nasceram para ser apenas dona de casa e expõe 

toda força interior se igualando, ao não mais monopólio, universo masculino. Apesar 

de todas dificuldades, as mulheres combatem as desigualdades buscando igualdade 

de direitos. Mas ainda há muito o que conquistar. A tal igualdade de direitos 

proporciona às mulheres, oportunidade no mercado de trabalho, mas não a livraria de 

ser a única responsável pelo trabalho doméstico, gerando a dupla jornada de trabalho. 

Assim estaremos analisando todo o contexto feminino no mercado de trabalho e 

relacionando com o alto índice de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios 

Osteosmusculares Relacionado ao Trabalho (DORT), no sexo feminino. As LER/DORT 

por definição são um fenômeno relacionado ao trabalho, caracterizado pela ocorrência 

de vários sintomas concomitantes, fazendo parte desse quadro várias doenças, onde 

podemos citar as mais conhecidas como bursite, tendinite, tenossinovite, etc. A partir 

do trabalho que envolve a pesquisa bibliográfica, iremos expor os resultados da 

pesquisa de campo, tendo como sujeito da pesquisa mulheres que convivem com 

doenças que fazem parte do quadro de DORT, os resultados obtidos se relacionam 

com o dia a dia das mulheres onde ouve uma preocupação em detectar os fatores que 

contribuem para o aparecimento da doença. As indagações que foram feitas teve 

como objetivo analisar como essas mulheres utilizam o seu tempo livre do trabalho e a 

sua freqüência de atividade física. Dessa forma, obtivemos respostas que 

caracterizaram fatores que se encontram diretamente ligados com o surgimento de 

DORT, tais como, o sedentarismo, o estresse, a falta do lazer e a dupla jornada de 

trabalho. Com tudo, foram feitas análises e um paralelo entre os fatores empíricos e 

científicos na tentativa de informar e conscientizar da importância da prevenção do 

DORT que atualmente é considerado uma epidemia no sexo feminino.  


