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Enquadramento das LMERT

As LMERT podem afetar diferentes estruturas orgânicas do corpo, como:

 Músculos;
 Articulações; 
 Tendões;
 Ligamentos;
 Nervos;
 Ossos, …

… e são causadas ou agravadas pela atividade profissional e pelos
efeitos das condições em que essa atividade tem lugar.

(EU-OSHA, 2007)

As Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o trabalho (LMERT)
dizem respeito a um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas
do sistema locomotor.

(Queiroz et al., 2008) 

Definição / Conceito

Manuel Freitas



Doc014/8   06-11-2015

Enquadramento das LMERT

Costas Membros

Superiores

Membros

Inferiores

Pescoço

Ombros

Cotovelos

Costas

Pulsos / Mãos

Joelhos

Tornozelos / Pés

Zonas do Corpo Afetadas

30%

Fonte: European Working Conditions Survey (EWCS, 2010)

43%46%

Dor Dormência Formigueiro Inchaço

Efeitos:

2010

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Zonas do Corpo Afetadas

Fonte: Panteia based on the fifth (2010) and sixth (2015) waves of the European Working Conditions Survey (EWCS)

% de trabalhadores que reportam sintomatologia músculo-esquelética nos últimos 12 meses, EU-28, 2010 e 2015

Membros Inferiores

Ombros, Pescoço

e/ou Membros Superiores

Costas

Uma ou mais queixas

reportadas de dores musculares

As dores musculares reportadas pelos trabalhadores sofreram
uma ligeira redução entre 2010 e 2015.

Dores Musculares Reportadas (EU-28)

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Zonas do Corpo Afetadas

Dores Musculares Reportadas (EU-28)

% de trabalhadores que reportam sintomatologia músculo-esquelética nos últimos 12 meses, por Estado Membro, 2010 e 2015

2015 2010

Fonte: Panteia based on the fifth (2010) and sixth (2015) waves of the European Working Conditions Survey (EWCS)

Portugal apresenta valores que se enquadram na média europeia, 
mas com uma redução das dores reportadas entre 2010 e 2015.

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Zonas do Corpo Afetadas

Dores Musculares Reportadas, por faixa etária (EU-28)

Fonte: Panteia based on the sixth (2015) wave of the European Working Conditions Survey (EWCS)

Membros

Inferiores

Ombros, pescoço

e/ou membros

superiores

Costas
Uma ou mais queixas

de dores musculares

< 25 25-39 40-54 > 55 

% de trabalhadores que reportam sintomatologia músculo-esquelética nos últimos 12 meses, por faixa etária, EU-28, 2015

A prevalência de dores musculares é maior nos trabalhadores
com mais idade.

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Zonas do Corpo Afetadas

Dores nas Costas Reportadas, por Setor de Atividade (EU-28)

% de trabalhadores que reportam dores nas costas nos últimos 12 meses, por Setor de Atividade (NACE rev 2), EU-28, 2015

Fonte: Panteia based on the sixth (2015) wave of the European Working Conditions Survey (EWCS)

Agricultura, silvicultura e pesca

Abastecimento de água

Construção

Human health and social work activities

Manufacturing

Transportation and storage

Real estate activities

Other service activities

Arts, entertainment and recreation

Accommodation and food service activities

Administrative and support service activities

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Wholesale and retail trade

Mining and quarrying

Information and communication

Public administration and defence

Professional, scientific and technical activities

Education

Financial and insurance activities

Um dos setores com mais queixas reportadas é o setor da Construção.

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Costas Membros

Superiores

Membros

Inferiores

Pescoço

Ombros

Cotovelos

Costas

Pulsos / Mãos

Joelhos

Tornozelos / Pés

Zonas do Corpo Afetadas – Setor da Construção

41%

Fonte: European Working Conditions Survey (EWCS, 2015)

54%52%

2015

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Problemas de saúde relacionados com o trabalho 

Fonte: DGS (2013)

Manuel Freitas
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As LMERT resultam da ação de fatores de risco profissionais a que os
trabalhadores estão expostos durante a realização do trabalho.

(DGS, 2008)

Enquadramento das LMERT

Fatores de Risco de LMERT

(Adaptado de Serranheira et al., 2005)

Os fatores de risco de LMERT podem manifestar-se de forma independente 
ou combinada.

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Fatores de Risco de LMERT

Relação entre fatores de risco físicos de LMERT e área corporal

This table is based on the results of various binary logistic regressions that have been estimated to explain the prevalence of self-reported MSD 

complaints in the sixth (2015) wave of EWCS. 

Fonte: Panteia, 2019

Área Corporal Relação significativa reportada pelos trabalhadores

Membros

Inferiores

Membros

Superiores

Costas

• Vibrações de ferramentas manuais

• Trabalhar em posições cansativas ou 

dolorosas 

• Carregando ou movendo cargas pesadas 

• Movimentos repetitivos de mão ou braço

• Elevar ou mover pessoas 

• Trabalhar com computadores, laptops, etc.

• Sentado 

• Ser exposto a baixas temperaturas

• Vibrações de ferramentas manuais

• Trabalhar em posições cansativas ou 

dolorosas 

• Carregando ou movendo cargas pesadas 

• Movimentos repetitivos de mão ou braço

• Elevar ou mover pessoas 

• Trabalhar com computadores, laptops, etc.

• Ser exposto a baixas temperaturas

• Vibrações de ferramentas manuais

• Trabalhar em posições cansativas ou 

dolorosas 

• Carregando ou movendo cargas pesadas 

• Movimentos repetitivos de mão ou braço

• Elevar ou mover pessoas 

• Trabalhar com computadores, laptops, etc.

• Sentado 

• Ser exposto a baixas temperaturas

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Fatores de Risco de LMERT

Fonte: EU-OSHA  based on ESENER 2014 and ESENER 2019. (ESENER – European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks)

% de trabalhadores de empresas com diferentes fatores de risco físicos de LMERT presentes (% empresas, EU28, 2019 e 2014) 

Calor, frio ou correntes de ar

Elevar ou mover pessoas ou cargas pesadas

Movimentos repetitivos de mão ou braço

Posições cansativas ou dolorosas, 

incluindo ficar sentado por longos períodos

Posições cansativas ou dolorosas

Ficar sentado por longos períodos

Calor, frio ou correntes de ar

Elevar ou mover pessoas ou cargas pesadas

Movimentos repetitivos de mão ou braço

Os fatores de risco físicos de LMERT mais reportados (EU-28)

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Fatores de Risco de LMERT – Setor da Construção

Trabalhos realizados ao nível do pavimento 

Área Corporal

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Área Corporal

Fatores de Risco de LMERT – Setor da Construção

Trabalhos realizados em plano de trabalho elevado (acima da cabeça)

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Área Corporal Relação significativa identificada

Fatores de Risco de LMERT – Setor da Construção

Trabalhos de elevação, sustentação e transporte de cargas

Manuel Freitas
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Enquadramento das LMERT

Área Corporal Relação significativa identificada

Fatores de Risco de LMERT – Setor da Construção

Trabalhos repetitivos realizados pelas mãos

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Gestão de Riscos de LMERT

Gestão de

Riscos de 

LMERT

(EU-OSHA, 2007)

1) Observação das tarefas e das 

condições de trabalho existentes;

2) Identificação dos fatores de risco 

de LMERT associados;

3) Aplicação de metodologias para 

avaliação do risco de LMERT;

4) Definição de medidas de controlo 

a implementar;

5) Implementação das medidas;

6) Avaliação da eficácia das medidas

Participação e Consulta dos Trabalhadores

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Observação da(s) Tarefa(s)

Aspetos a considerar:

 Caraterísticas individuais do trabalhador;

 Caraterísticas dos componentes materiais do trabalho;

 Condições operacionais;

 Condições inerentes ao ambiente de trabalho;

 Condições organizacionais / psicossociais;

 Com a participação e consulta do(s) trabalhador(es).

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Metodologias para Avaliação do Risco de LMERT

Questionários (Av. Subjetiva):

 Disponibilização de questionários/inquéritos aos trabalhadores;

 Avaliação da sintomatologia músculo-esquelética;

 Permitem recolher dados sobre:

 Local;

 Intensidade;

 Frequência.

 Podem também ser aplicados no decurso de exames de saúde;

 Podem ser analisados individualmente ou por grupo de trabalhadores.

Manuel Freitas
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Questionário nórdico músculo-esquelético:

 Avalia sintomas de desconforto, dor e incómodo autorreferenciados 

pelos trabalhadores para 9 segmentos corporais;

 Avalia a intensidade da sintomatologia numa escala de quatro níveis 

(leve, moderado, intenso e insuportável) nos últimos 12 meses;

 Avalia a presença de sintomatologia nos últimos 7 dias;

 Avalia a ausência do trabalhador nos últimos 12 meses.

Intervenção Ergonómica

Metodologias para Avaliação do Risco de LMERT

Manuel Freitas
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Kuorinka et al. (1987)

Intervenção Ergonómica

Questionários

Manuel Freitas
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Neto, H.V. (2013)

Intervenção Ergonómica

Questionários

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Metodologias para Avaliação do Risco de LMERT

Métodos Observacionais (Av. Objetiva):

 Observação do Trabalhador durante a realização da(s) tarefa(s);

 Recolha de imagens para uma melhor análise;

 Preenchimento de folha de registo com a pontuação predefinida:

 Segmento do corpo;

 Parâmetro a avaliar;

 Fatores de ajustamento.

 Existem diversos métodos observacionais, devendo a escolha recair 

tendo em conta o fator de risco de LMERT existente.

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Métodos Observacionais – RULA

Fonte: Adaptado de Corlett & McAtamney (1993)

Posturas Corporais:

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Métodos Observacionais – REBA

Posturas Corporais:

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Métodos Observacionais – MAC

Esforços físicos:

Fonte: HSE (2018)

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Métodos Observacionais – OCRA

Movimentos Repetitivos:

Manuel Freitas
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Intervenção Ergonómica

Métodos Observacionais

Fonte: Grooten & Johanssons (2018)

Manuel Freitas

Existem muitos 

Métodos Observacionais

O desafio é aplicá-los!
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Intervenção Ergonómica

Manuel Freitas

Metodologias para Avaliação do Risco de LMERT

Métodos Técnicos (Av. Objetiva com medições):

 Observação do Trabalhador durante a realização da(s) tarefa(s);

 Recolha de imagens para uma melhor análise;

 Carece da realização de medições para recolha de dados

(acelerômetro, dinamómetro, sensores, cálculo de ângulos, etc.);

 Métodos de maior precisão mas carecem de conhecimento específico 

para serem bem aplicados e para a obtenção de resultados fidedignos. 
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Intervenção Ergonómica

Manuel Freitas

Métodos Técnicos
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Intervenção Ergonómica

Manuel Freitas

Medidas de Prevenção e Controlo do Risco de LMERT

Recomendações:

 Na definição das medidas devem ser considerados os princípios gerais de 

prevenção;

 Devem promover a adaptação das condições de trabalho existentes às 

caraterísticas, capacidades e limitações do/a trabalhador/a;

 Devem incidir, preferencialmente, nos componentes materiais do trabalho e 

nos fatores associados ao ambiente de trabalho;

 Pode originar alterações nos métodos de trabalho instituídos;

 Promover ações de formação e informação dirigidas aos trabalhadores 

sobre o tema das LMERT, tendo em vista a mudança comportamental;

 Promover os exercícios de compensação e/ou relaxamento muscular.
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Intervenção Ergonómica

Avaliação e Controlo de Riscos de LMERT

Gestão de

Riscos de 

LMERT

(EU-OSHA, 2007)

1) Observação das tarefas e das 

condições de trabalho existentes;

2) Identificação dos fatores de risco 

de LMERT associados;

3) Aplicação de metodologias para 

avaliação do risco de LMERT;

4) Definição de medidas de controlo 

a implementar;

5) Implementação das medidas;

6) Avaliação da eficácia das medidas

Participação e Consulta dos Trabalhadores

Manuel Freitas
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Autoria: nome do autor

Data da última versão: dia.mês por extenso.ano

Termos-chave: termo 1; termo 2; termo 3; termo 4; termo 5; … termo 20 (máx.).

Autoria: Manuel Freitas

Data da última versão: 11.fevereiro.2021

Termos-chave: LMERT; Intervenção ergonómica; Métodos para avaliação do risco de

LMERT; Medidas de prevenção e controlo de LMERT.


