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� LMELT
� São lesões ou doenças dos músculos, nervos, 

tendões, ligamentos, articulações, cartilagens 
e/ou discos intervertebrais, cuja etiologia está
intimamente associada (1) ao trabalho e (2) à
forma como esse trabalho é realizado (exposição 
aos factores de risco). 

� São doenças “ligadas ao trabalho” por incluírem 
todas as lesões músculo-esqueléticas (i) 
induzidas e (ii) agravadas pelo trabalho, assim 
como (iii) as decorrentes de acidentes de 
trabalho. 

Quadro teórico
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COMPREENDER
A SITUAÇÃO DE TRABALHO

COMPREENDERCOMPREENDER
A SITUAA SITUAÇÇÃO DE TRABALHOÃO DE TRABALHO

O QUE SE FAZO QUE SE FAZO QUE SE FAZ

Aquilo que oAquilo que o
CONDICIONACONDICIONA

Aquilo que daAquilo que daíí
RESULTARESULTA

Quadro teórico: Situação de Trabalho
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Modelo da AnModelo da Anáálise Ergonlise Ergonóómica do Trabalhomica do Trabalho
CaracterCaracteríísticas dosticas do

TrabalhadorTrabalhador

DispositivoDispositivo
TTéécnicocnico

AmbienteAmbiente
locallocal

CondiCondiççõesões
OrganizacionaisOrganizacionais

Efeitos sobreEfeitos sobre
o trabalhadoro trabalhador

Efeitos sobreEfeitos sobre
o sistemao sistema

ACTIVIDADE DE TRABALHOACTIVIDADE DE TRABALHO
•• O QUE fazO QUE faz
•• COMO o fazCOMO o faz
•• PORQUE o fazPORQUE o faz

•• QUEM fazQUEM faz
•• O que TEM que fazerO que TEM que fazer
•• ONDE  e COM QUÊONDE  e COM QUÊ

•• O que RESULTAO que RESULTA
•• Com que custosCom que custos

CondiCondiçções de ões de 
ExecuExecuççãoão

ObjectivosObjectivos
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Quadro teórico: Factores de Risco LMELT
(1) Actividade (2) Individuais (3) Organizacionais/psicossociais

Aplicação de força Idade Ritmos intensos de trabalho

Levantamento e 
transporte de cargas

Sexo Monotonia das tarefas

Choques e impactos Peso Pressão temporal

Repetitividade (gestos 
e/ou movimentos)

Altura Estilo de chefia

Posturas estáticas ou 
repetidas no limite 
articular

História clínica / 
Situação de saúde

Avaliação do desempenho

Contacto com 
ferramentas vibratórias

Patologias 
(ex.: diabetes) 

Exigências de produtividade

Contacto com 
temperaturas extremas -
frio

Estilos de vida não 
saudáveis 
(ex.: tabagismo, 
alcoolismo,..)

Trabalho por objectivos

Florentino Serranheira
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Factores de RiscoFactores de Risco

RiscoRisco

CaracterCaracteríísticas dosticas do
TrabalhadorTrabalhador

DispositivoDispositivo
TTéécnicocnico

AmbienteAmbiente
locallocal

CondiCondiççõesões
OrganizacionaisOrganizacionais

Efeitos sobreEfeitos sobre
o trabalhadoro trabalhador

Efeitos sobreEfeitos sobre
o sistemao sistema

ACTIVIDADE DE TRABALHOACTIVIDADE DE TRABALHO

•• O QUE fazO QUE faz
•• COMO o fazCOMO o faz
•• PORQUE o fazPORQUE o faz

•• QUEM fazQUEM faz
•• O que TEM que fazerO que TEM que fazer
•• ONDE  e COM QUÊONDE  e COM QUÊ

•• O que RESULTAO que RESULTA
•• Com que custosCom que custos

CondiCondiçções de ões de 
ExecuExecuççãoão

ObjectivosObjectivos
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Factores de RiscoFactores de Risco

Quadro teórico: Factores de risco e risco



Quadro teórico: Exposição

Frequência

Duração

Intensidade

Factor de risco

Tempo

(NRC/IOM, 2001)
Florentino Serranheira

Factor de risco Fracção atribuível do risco (%)
Membros Superiores

Repetitividade 53-71

Aplicação de força 78

Repetitividade e aplicação de força 88-93

Repetitividade e exposição ao frio 89

Vibrações 44-95
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Solicitações

Superiores às

capacidades 
funcionais

tempo de recuperação 
insuficiente:

elevada probabilidade de 
LMELT

tempo de recuperação 
suficiente: 

baixa probabilidade de 
LMELT

Solicitações

Inferiores ou =

capacidades 
funcionais

baixa probabilidade de 
LMELT

origem
Desequilíbrio entre as solicitações biomecânicas 
e fisiológicas, as capacidades funcionais do 
trabalhador e os intervalos de recuperação.

Florentino Serranheira
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Problema:

Cascata insidiosa 
das LMELT desde 
as queixas aos 

efeitos adversos.

Fadiga e desconforto localizado, relacionados com a 
actividade (ex.: força, repetitividade, postura), com 

as condições de trabalho (ex.: equipamentos) e 
com a organização (ex.: objectivos), considerados 

normais depois de um dia de trabalho.

Dificuldades ocasionais de realização de 
alguns movimentos/gestos, com desconforto 

intermitente, fadiga e dor localizada.

Dor ocasional, dor persistente e 
queixas que condicionam o bem-estar e 

o desempenho ou “performance”.

Sintomatologia aguda que 
dificulta a realização das 

actividades diárias e 
profissionais

Lesão ou doença que 
requer acção médica

Incapacidade

Inaptidão



� As LMELT continuam a ser o grupo de Doenças 
Profissionais mais prevalente na União Europeia, e 
atingem os trabalhadores de um substantivo 
conjunto de sectores profissionais e profissões.

� As LMELT são um crescente problema social e uma 
das mais relevantes causas de absentismo 
profissional.

� Para além das modificações que acarretam no 
estado de saúde dos trabalhadores, implicam 
igualmente elevados custos, quer às empresas, quer 
às famílias, quer à sociedade.
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(Takala, 2010)

Importância
lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho
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� As LMELT têm prevalências elevadas em algumas 
indústrias e profissões, com taxas de incidência três 
ou quatro vezes superiores às da população.
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� Destacam-se: 
� Os profissionais de saúde, designadamente os enfermeiros e 

os auxiliares ou assistentes operacionais;
� Os trabalhadores agrícolas;
� Os trabalhadores das indústrias de: (1) processamento de 

alimentos, (2) montagem de veículos automóveis, (3)

mobiliário, (4) componentes eléctricos e electrónicos,         
(5) têxtil, (6) vestuário e calçado; 

� O trabalho de escritório;
� A distribuição postal;
� Os trabalhadores da limpeza;
� Os postos de trabalho de controlo da qualidade e inspecção 

industrial.
(NRC; IOM, 2001).

(Bernard et al., 1997). 

Importância
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� Campanhas da União Europeia - EASHW: 
� Turn your Back on Work-related Musculoskeletal 

Disorders, 2000.
� Lighten the Load, 2007.

� Apesar dos esforços, a dimensão do 
problema continua a apresentar números 
epidémicos:
� As LMELT (incluindo a STC) aumentaram 32% 

entre 2002 e 2005 (39% no sexo feminino).
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Ü em 2001 a taxa de prevalência de LMELT na 
Europa foi de 5.372/100.000 
trabalhadores/ano;

Ü 53% das Doenças Profissionais foram LMELT; 
Ü 18% stress, depressão e síndromes ansiosos; 
Ü 8% patologia respiratória;
Ü 350 milhões de dias de trabalho perdidos por 

ano;
Ü ………………………………

European Commission – Work and Health in the EU. A  statistical 
portrait (data 1994-2002), 2004. 
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Dados:
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Musculoskeletal 
disorders in Europe 
(EUROGIP, 2006) 

MSD as a proportion of all cases of occupational diseases recognized between:1990 – 2004 and 2000 – 2004
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Sintomas por idade
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(EASHW, 2010)

Sintomas por profissão
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Sintomas a nível da coluna dorsal e lombar

Sintomas a nível da dos ombros e pescoço



� Portugal:

Processos enviados e doenças músculo-esqueléticas reconhecidas (CNPCRP, 2004) 

Florentino Serranheira
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Distribuição do nº de casos de DPCI por agente causal
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Nº de casos

Doenças por agentes químicos

Doenças do aparelho

respiratório

Doenças cutâneas

Doenças por agentes físicos

Doenças infecciosas e

parasitárias

Outras doenças

Causa Nº de casos

Outras doenças 26

Doenças infecciosas e parasitárias 5

Doenças por agentes físicos 1104

Doenças cutâneas 98

Doenças do aparelho respiratório 256

Doenças por agentes químicos 12

Total 1514
Fonte: Base dados Fonte: Base dados –– Pensões 24.03.2006 Pensões 24.03.2006 –– Nuno AlegriaNuno Alegria

Florentino Serranheira

DPCI por tipo de agente causalDPCI por tipo de agente causal

DoenDoençças Profissionais Com Incapacidade, 2005as Profissionais Com Incapacidade, 2005

Importância
lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho
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DPCI por tipo de agente causalDPCI por tipo de agente causal

�� No ano de 2005 e nas doenNo ano de 2005 e nas doençças profissionais com incapacidade, predominam as doenas profissionais com incapacidade, predominam as doençças as 

provocadas por agentes fprovocadas por agentes fíísicos (que contemplam manifestasicos (que contemplam manifestaçções clões clíínicas como as nicas como as lesões lesões 

mmúúsculosculo--esquelesquelééticas e ticas e a a surdezsurdez ) com cerca de 73% dos casos.) com cerca de 73% dos casos.

Distribuição das doenças profissionais por tipo de agente 

causal
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Fonte: Base dados Fonte: Base dados –– Pensões 24.03.2006 Pensões 24.03.2006 –– Nuno AlegriaNuno Alegria

DoenDoençças Profissionais Com Incapacidade, 2005as Profissionais Com Incapacidade, 2005
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Doenças Provocadas 

por agentes físicos

Epicondilite 238

Miotendossinovite 20

Paralisias 350

Periartrite 81

Tendinites 201

Sub-total 890

Total 1514

Nº

de casos



• O problema é evidente;
• A intervenção tem sido pouco efectiva;

A prevenção das Doenças Profissionais 
necessita do suporte da investigação:

http://osha.europa.eu – EASHW - Europa
www.osha.gov – OSHA - EUA
www.irsst.qc.ca – IRSST – Canadá
www.hse.gov.uk – HSE – Inglaterra
www.inrs.fr – INRS - França
www.insht.es – INSHT - Espanha 
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Lesões músculo-esqueléticas 
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� A Vigilância Activa da Saúde dos Trabalhadores 
e a Avaliação do Risco de LMELT permitirão:

� obter informação fidedigna e longitudinal sobre este 
problema,

� avaliar os custos da prevenção (ou da sua ausência) 
junto dos trabalhadores e/ou familiares, das empresas 
e da sociedade,

� identificar as estratégias indicadas de intervenção,
� delinear o rumo da prevenção destas doenças 

profissionais, isto é, o caminho para uma “cultura 
de prevenção das LMELT”.
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Resposta ao desafio LMELT

Investigação:
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� Identificação de sintomas de LMELT:

� Costureiras industriais, 2003
� Enfermeiros, 2005; 2010
� Cortadores de carne, 2007 
� Higienistas Orais, 2008

� Avaliação clínica de LMELT

� Cortadores de carne, 2007
� Enfermeiros, 2011

� Avaliação do risco de LMELT

� Trabalhadores em linhas, 1999; 2004; 2007
� Enfermeiros e Assistentes Operacionais, 2011
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Resposta ao desafio LMELT

Investigação – ENSP/UNL:
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Resposta ao desafio LMELT

� Ensino:

� ENSP/UNL

� Curso de avaliação e gestão do risco de LMEMSLT, 
2009;

� Curso de Extensão Universitária em Saúde 
Ocupacional em Hospitais, 2010*;

� Mestrado em Saúde, Trabalho e Ambiente, 2011*.
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* em associação com a ESTeSL/IPL.



Por uma cultura de prevenção das LMELT

Florentino Serranheira
serranheira@ensp.unl.pt
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