
Locais de Trabalho Saudáveis:  
aliviar a carga
A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) está a desenvolver, à escala europeia no período de 
2020 a 2022, uma campanha de sensibilização para as lesões 
musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) e 
para a importância de as prevenir. O objetivo é encorajar os 
empregadores, trabalhadores e outras partes interessadas a 
trabalharem em conjunto para prevenir as LMERT e promover 
a saúde musculoesquelética entre os trabalhadores da UE.

Pontos-chave:
• O mapeamento do corpo é uma técnica que 

empregadores e representantes dos trabalhadores 
podem utilizar para recolher dados concretos em grupos 
de trabalhadores sobre o efeito das tarefas profissionais 
no corpo, como dores e lesões musculoesqueléticas.

• Os trabalhadores usam canetas ou adesivos de cor para 
marcar na superfície do corpo as zonas de dor e lesão. Os 
resultados deste tipo de mapeamento:

 – permitem identificar categorias de problemas passíveis 
de exigir estudos mais aprofundados;

 – podem ser utilizados para incentivar os trabalhadores 
a encontrarem soluções para os problemas por eles 
reportados.

• O mapeamento de perigos é um método semelhante, 
destinado a recolher informações coletivas. Os trabalhadores 
usam canetas ou adesivos de cor para marcar na planta do 
local de trabalho as zonas onde existem perigos.

• O resultado do mapeamento pode ser utilizado em 
avaliações e análises de riscos, mas não substitui a avaliação 
formal dos riscos. Todas as fichas informativas e outros 
materiais de campanha podem ser descarregados a partir 
do sítio Web da Campanha «Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis» da EU-OSHA (https://healthy-workplaces.eu/pt).
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Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.
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A importância da participação dos 
trabalhadores
A consulta aos trabalhadores e a sua participação ativa são essenciais 
para garantir que as avaliações de risco das LME são adequadas 
e que as medidas escolhidas para as combater são eficazes. As 
entidades empregadoras têm, por essa razão, o dever legal de 
consultar os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde 
no trabalho (artigo 18.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro na 
sua redação atual). Os trabalhadores conhecem as suas dores e 
lesões e sabem quais os aspetos relacionados com o seu trabalho 
que as podem desencadear. Porque conhecem o seu trabalho e 
têm uma perceção detalhada das suas tarefas profissionais, podem 
contribuir com medidas práticas para os problemas identificados. É 
também importante que se sintam parte do projeto e se envolvam 
na aplicação das medidas definidas e nas modificações que podem 
ocorrer no seu local de trabalho. Se os trabalhadores não estiverem 
suficientemente envolvidos, será menos provável encontrar a solução 
adequada e implementá-la com êxito. Os exemplos de boas práticas 
recolhidos pela EU-OSHA comprovam de forma clara a importância 
da participação dos trabalhadores (Práticas de participação dos 
trabalhadores: análise de estudos de caso da EU-OSHA, disponível em:  
https://osha.europa.eu/pt/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Os princípios relativos à participação  
dos trabalhadores 
A participação dos trabalhadores é um processo simples e bidirecional 
entre os empregadores e os seus trabalhadores/representantes.  
Os princípios são os mesmos, independentemente da dimensão 
de uma organização, embora o formato possa ser adaptado em 
conformidade com a legislação nacional. Estes princípios são:

• assegurar o diálogo, ouvindo a informação transmitida, aprendendo 
com esta e intervindo em conformidade;

• procurar e partilhar opiniões e informações;

• debater os problemas em tempo oportuno;

• ter em conta a opinião de todos;

• tomar decisões em conjunto;

• confiar e respeitar.

Mapeamento
Uma das formas de envolver ativamente os trabalhadores na 
identificação de perigos e avaliação do risco, assim como nas 
decisões sobre as medidas a implementar, é utilizar métodos 
interativos de mapeamento do corpo e de perigos. Este tipo de 
mapeamento é usado para recolher informações sobre problemas 
relacionados com a saúde dos trabalhadores, usando ferramentas 
visuais para realçar problemas comuns que exigem um estudo 
mais aprofundado ou uma intervenção, em alternativa ao 
método de inquérito, por exemplo. O mapeamento do corpo e o 
mapeamento de perigos são métodos particularmente vantajosos 
para fornecer informações sobre sintomas de LME relacionados 
com riscos no local de trabalho, fornecendo matéria útil para 
discussões em grupo.

Estas técnicas interativas são normalmente realizadas em reuniões 
ou workshops com um grupo de trabalhadores, permitindo-lhes 
discutir aspetos relacionados com o seu local de trabalho, a forma 
como afeta a sua saúde e as melhorias que podem ser introduzidas. 
O mapeamento também permite aos trabalhadores verificarem 
se os seus problemas de saúde, estão efetivamente relacionados 
com o trabalho. Se um determinado indivíduo sofrer de uma dor 
específica e, após um mapeamento corporal, se verificar que essa 
dor é comum a todos os indivíduos, é provável que a mesma esteja 
relacionada com o trabalho.

Os resultados podem então ser integrados em avaliações de riscos 
e posteriores medidas de controlo.

Mapeamento do corpo 
Os perigos para a segurança no local de trabalho são facilmente 
identificados durante uma vistoria/auditoria ao local de trabalho, mas 
é muito mais difícil descobrir de que forma pode o trabalho provocar 
danos no corpo dos trabalhadores. O mapeamento do corpo é uma 
forma de abordar esta problemática e identificar padrões comuns de 
problemas de saúde entre os trabalhadores de um determinado local 
de trabalho ou que executam as mesmas tarefas.

Mapeamento do corpo — uma ferramenta que permite 
aos trabalhadores analisarem de que forma o trabalho afeta 
a sua saúde. Tem sido amplamente utilizada para identificar 
problemas musculoesqueléticos e riscos biomecânicos, mas 
é igualmente eficaz para documentar outros problemas de 
saúde, como o stresse.

Mapeamento dos perigos — uma técnica que ajuda 
a identificar os perigos e a priorizar riscos presentes no 
local de trabalho, como por exemplo: riscos psicossociais, 
químicos, físicos, ou biológicos relacionados com a 
atividade do posto de trabalho.
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Um mapa corporal é a representação gráfica do corpo humano, 
visto de frente e de costas. Num exercício coletivo, os trabalhadores 
utilizam canetas ou adesivos de cores diferentes para assinalar 
pontos nos desenhos do corpo, indicando as zonas em que sentem 
dores durante o seu trabalho. Desde modo, obtém-se um mapa 
que mostra as tendências nos sintomas dos trabalhadores.

Esse mapa permite então identificar sintomas comuns através da 
observação de padrões. Quanto mais pontos forem assinalados 
num mesmo local do mapa corporal, ou seja, quanto mais 
trabalhadores reportarem os mesmos sintomas, maior será a 
probabilidade de estarmos perante um problema relacionado 
com o trabalho, e não perante um problema isolado e individual. 
A técnica funciona melhor com grupos de trabalhadores que 
executam a mesma função ou tarefas semelhantes.

Realização de uma sessão  
de mapeamento do corpo
Recursos

• Representação gráfica da parte da frente e das costas do corpo 
humano (tamanho de cartaz ou inferior). (NOTA: Para obter um 
mapa corporal em tamanho real, poderá pedir a uma pessoa para 
desenhar o contorno do corpo, de outra deitada no chão.)

• A EU-OSHA elaborou modelos de mapas corporais masculinos 
e femininos que podem ser descarregados — ver anexo da 
presente ficha informativa.

• Canetas ou adesivos, usando cores diferentes para identificar 
sintomas diferentes. Por exemplo:

 – Vermelho para dores;

 – Azul para cortes e equimoses; 

 – Verde para doenças;

 – Preto para sintomas de stresse;

 – Amarelo para outros problemas.

• Quadro de apresentação (Flip Chart), papel e canetas para 
trabalhos em grupo, e sessões de feedback durante as quais os 
participantes discutem o mapa corporal preenchido.

A atividade

1. Mapeamento dos sintomas

Solicita-se aos trabalhadores que assinalem com adesivos ou 
canetas coloridas, as zonas no mapa onde sentem dor.

À medida que vão assinalando os pontos no mapa, peça-lhes para 
explicar brevemente por que razão assinalaram esses pontos,  
e anote as suas respostas. Tenha em conta as dores musculares, 
assim como outros problemas (por exemplo, dores de cabeça ou 
sensações de calor ou frio excessivo), uma vez que estes sintomas 
podem ter efeito nos riscos das LME.

Os pontos assinalados no mapa do corpo humano podem ajudar a 
perceber, caso surjam convergências de pontos assinalados pelos 
diferentes trabalhadores, se um sintoma específico corresponde a 
um problema individual ou de grupo.

2. Discutir os sintomas

Após terminarem de assinalar os pontos no mapa corporal, sugira 
ao grupo que discuta sobre o que observam. Para orientar a sessão, 
podem ser colocadas as seguintes perguntas:

• Conseguem ver algum conjunto ou padrão comum de pontos?

• Conseguem ver algumas diferenças?

• Conseguem identificar e explicar se existem pontos convergentes 
relacionados com a saúde musculoesquelética, como por 
exemplo dores ou outros sintomas? (Estabeleçam, se possível, 
correlações entre o assinalado e as potenciais causas.)

3. Identificação dos perigos — quais as causas?

Nesta etapa, discuta com o grupo as possíveis causas anteriormente 
identificadas, colocando as seguintes perguntas:

• Conseguem identificar os diferentes tipos de perigos?

• Conseguem observar padrões ou particularidades nos perigos 
identificados?

Anotadas as respostas no quadro, divida o grupo em grupos mais 
pequenos para apresentação das suas observações.

As causas podem não estar todas relacionadas com o trabalho, mas 
quanto maior for o número de trabalhadores a apresentar os mes-
mos sintomas, maior será a probabilidade de o trabalho ou meio 
envolvente ter um papel determinante na sintomatologia. 

Frente Costas

Dores Sintomas de stresse
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4. Identificar medidas e prioridades de ação —  
podem sugerir soluções?

Conclua a sessão pedindo ao grupo que discuta sobre possíveis 
medidas e prioridades a definir. Também aqui o grupo pode ser 
dividido em grupos mais pequenos que, de seguida, apresentarão 
aos restantes as suas observações.

Mapeamento dos perigos
O mapeamento de perigos é um método coletivo similar ao 
aplicado para recolher informações num local de trabalho, 
permitindo aos trabalhadores visualizarem melhor os perigos 
existentes. Para o efeito, os trabalhadores podem utilizar canetas 
ou adesivos de cores diferentes para assinalar os perigos presentes 
numa planta que represente o seu local de trabalho.

Realização de uma sessão  
de mapeamento de perigos 
Recursos

• Quadro de apresentação (Flip Chart) e papel.

• Canetas ou adesivos de cor diferente que podem ser utilizados 
das seguintes formas:

 – Diferentes cores para identificar diferentes perigos:

Vermelho para riscos de conceção do posto de trabalho (por 
exemplo, ergonomia);

Azul para riscos físicos (por exemplo, ruído, calor);

Preto para riscos psicossociais (por exemplo, stresse, trabalho 
por turnos);

Verde para riscos químicos;

Castanho para riscos biológicos.

 – Outra opção é incidir mais a análise nas LME:

Laranja para riscos de manuseamento manual;

Amarelo para tarefas repetitivas;

Rosa para posturas (por exemplo, posturas incómodas, 
posturas estáticas);

Roxo para movimentos de força;

Vermelho para riscos de conceção de tarefas e equipamentos 
(por exemplo, ergonomia deficiente); 

Preto para a organização do trabalho e o stresse  
(por exemplo, ritmo/intensidade, pausas, volume de trabalho/
nível de exigência, controlo do modo de execução do trabalho).

A atividade

Peça a um grupo de trabalhadores que trabalhe no mesmo local 
que desenhe um esquema da sua área de trabalho, incluindo os 
equipamentos existentes, a sua própria figura e a dos seus colegas. 
(NOTA: Caso esteja disponível, poderá ser utilizada uma planta 
da zona de trabalho). Proponha que assinalem a localização dos 
perigos utilizando adesivos ou canetas de cor. 

1. Mapeamento da área de trabalho

Peça aos participantes que trabalhem em grupo para:

• desenhar a disposição física das suas áreas de trabalho;

• incluir nesse desenho os seus colegas de trabalho (podem ser 
desenhados com traços simples);

• desenhar todos os perigos existentes;

• sinalizar com etiquetas os perigos existentes, por exemplo, 
superfícies quentes;

• indicar as categorias de perigo usando um código de cores.

2. Discussão dos perigos 

Uma vez desenhado o mapa, peça aos trabalhadores que 
comentem e apresentem as suas observações sobre o mesmo. Para 
orientar a sessão, coloque as seguintes perguntas:

• Existem padrões ou perigos comuns?

• Existe algo de diferente naquilo que podem observar?
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• Por que razão existem estes diferentes perigos?

• Quais são os perigos que consideram mais graves?

Anote as respostas apresentadas num quadro.

Nesta fase, o grupo poderá ser dividido em grupos mais pequenos 
que, de seguida, apresentarão a todos as suas observações.

3. Identificar medidas e prioridades de ação —  
podem sugerir soluções?

Concluir a sessão pedindo ao grupo que indique:

• Que soluções podem ser propostas? Para esse efeito, poderá 
utilizar um quadro com quatro tópicos: «Perigo», «Causa», 
«Efeito» e «Medidas Propostas».

• Que prioridades podem ser definidas a curto e a longo prazo?

Benefícios e vantagens para a elaboração 
de avaliações de riscos e processos  
de monitorização   
Os resultados do mapeamento podem ser discutidos entre os 
trabalhadores, pelos departamentos de segurança ou outros 
intervenientes relevantes. Se os resultados do mapeamento forem 
utilizados enquanto fatores numa avaliação do risco, poderá ser útil 
repetir o mapeamento após a introdução de medidas de prevenção 
a fim de determinar a sua eficácia. No entanto, embora as técnicas 
de mapeamento possam ser utilizadas como fator numa avaliação 
do risco, não substituem uma avaliação formal dos riscos. É muito 
importante que os resultados das atividades sejam postos em prática 
e que os trabalhadores recebam feedback, para que saibam que as 
suas opiniões e participação são valorizadas.

Além disso, ao comparar os sintomas dos trabalhadores que 
trabalham numa mesma área, ou que executam tarefas similares é 
possível identificar padrões comuns. 

Estes padrões podem ser comparados com os identificados noutros 
grupos que trabalham no mesmo local, a fim de analisar de que 
forma variam entre diferentes postos de trabalho. Para obter uma 
perspetiva analítica em função do género, as técnicas podem ser 
aplicadas em grupos constituídos apenas por mulheres ou por 
homens, comparando em seguida os resultados.

Os exercícios de mapeamento devem incluir uma tarefa final em que 
os trabalhadores registam as suas preocupações e refletem sobre 
recomendações a fazer — envolver os trabalhadores na priorização 
e no planeamento de medidas é uma forma de ajudar a desenvolver 
planos que terão maior eficácia na prática.

Sindicatos e mapeamento
As técnicas de mapeamento têm sido extensivamente utilizadas 
por sindicatos para debater com os seus associados aspetos 
relacionados com a segurança e saúde, facultando-lhes resultados 
de estudos realizados para negociação com os empregadores. 
Em alguns casos, os sindicatos fizeram exercícios de mapeamento 
retrospetivos (usando a memória coletiva dos trabalhadores para 
elaborar mapas dos seus antigos locais de trabalho), estabelecendo 
possíveis ligações entre o trabalho e a ocorrência de doenças 
crónicas com um longo período de latência, como o cancro.
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y Exemplos de exercícios de mapeamento 
realizados por sindicatos com grupos  
de trabalhadores

Trabalhadores de limpeza do turno da noite 
Foram revelados casos convergentes de dores nos pulsos 
e na zona lombar. Após uma discussão sobre sintomas 
comuns, observou-se que, no passado, as máquinas de 
limpeza de pavimentos eram guardadas em cada piso dentro 
do respetivo armário, ou carregadas para outros pisos por 
dois trabalhadores ou por um trabalhador com a ajuda 
de um segurança de serviço. Depois de uma importante 
mudança de práticas que levou à redução do número de 
máquinas, estas passaram a ter de ser deslocadas com 
maior frequência e, por vezes, por apenas um trabalhador, 
incluindo pelas escadas dos edifícios.

Um grupo de professores 
Um exercício de mapeamento revelou a ocorrência de casos 
convergentes de dores nos pulsos, stresse e dores na zona 
lombar. Foi avançada a hipótese de que estes casos poderiam 
estar relacionados com uma utilização mais intensiva de 
computadores e a necessidade de partilhar postos de 
trabalho com computador, com os consequentes problemas 
de riscos biomecânicos. As alterações introduzidas incluíram 
recomendações como o uso de almofadas de pulso e a 
disponibilização de cadeiras ajustáveis.

Assistentes operacionais da área da educação de apoio 
ao refeitório e vigilância  
O mapeamento revelou que os assistentes operacionais de 
apoio ao refeitório escolar sofriam de sintomas semelhantes 
de cansaço e dor nas pernas, e os assistentes operacionais 
de vigilância aos alunos sofriam de cansaço, dores gerais e 
dores de cabeça. As tarefas foram reorganizadas no refeitório 
escolar, de modo que todos os trabalhadores pudessem fazer 
uma pausa durante tarefas que implicavam longos períodos 
de permanência em pé. No caso dos assistentes operacionais 
de vigilância aos alunos, foi introduzido um mapa de horário 
de trabalho com vista a distribuir a carga de trabalho de 
forma otimizada durante a semana.
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Utilização de técnicas de mapeamento 
no ensino e formação
Uma vez que o mapeamento do corpo é uma boa técnica de 
sensibilização, pode revelar-se muito útil em contextos de ensino 
ou para os jovens trabalhadores que não têm perceção sobre os 
potenciais efeitos negativos do trabalho na saúde.

As técnicas são versáteis e podem ser utilizadas de diversas formas. 
Alguns exemplos para usar o mapeamento do corpo humano e o 
mapeamento de perigos num cenário de ensino:

• pedir aos alunos que assinalem na planta da sala de aula o que 
pode causar dores, por exemplo: cadeiras, mochilas;

• pedir aos alunos que assinalem num mapa do corpo humano 
zonas onde sentem dores no final de um dia de aulas.

Outro método consiste em realizar uma atividade com alunos que 
frequentaram formação ou ensino profissional. Os alunos reúnem-
se em grupo para criar «mapas de riscos» relativos aos perigos que 
enfrentaram em estágio/contexto real de trabalho, desenhando uma 
representação gráfica dos seus locais de trabalho. A partir dos mapas de 
riscos, criam listas de perigos. Em seguida, devem priorizar os elementos 
da lista, por exemplo, determinando os três perigos mais importantes 
e justificando as suas escolhas. Depois disso, é-lhes pedido que reflitam 
sobre possíveis formas de eliminar os perigos identificados. Os alunos 
são então convidados a apresentar o seu mapa de riscos perante a 
turma. Esta técnica incentiva os jovens a trocarem impressões sobre 
questões relacionadas com a segurança e a encontrarem soluções 
coletivas para os problemas com que se deparam.

A técnica pode também ser utilizada com trabalhadores de empresas 
de limpezas domésticas. Os trabalhadores colam uns nos outros 
autocolantes com a palavra «ai» para indicar dores associadas a 
diferentes atividades. Depois de identificar e localizar desta forma 
problemas comuns, por exemplo, em zonas das costas ou nos 
ombros, podem então discutir sobre questões como «quais são as 
causas das dores?» e «como podemos evitá-las?».
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O sítio Web do Napo inclui um plano de aula simples 
baseado no mapeamento do corpo humano, «Napo e a 
proteção do corpo: Costas», para utilização com crianças 
do ensino primário, disponível em: 
https://www.napofilm.net/pt/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Calor CalorPostura 
incómoda

Postura 
incómoda

Frío

S A L A  D E  
A R M A Z E N A G E M

C Â M A R A  
D E  F R I O

Levantamento 
de pesosLevantamento de pesos

Trabalhos de corte Trabalhos de corte

Trabalhos de corte Trabalhos de corte

Stresse Ritmo de trabalho elevado

ZONA DE RECOLHA DE PRATOS A SERVIR

Exemplo de mapa de perigos

https://www.napofilm.net/pt/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/pt/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Pontos fortes e pontos fracos das técnicas de mapeamento
A integração de exercícios de mapeamento com trabalhadores em 
processos de avaliação e monitorização de riscos, oferece vários 
benefícios. Por exemplo, o mapeamento do corpo humano:

• fornece dados;

• baseia-se nos conhecimentos e na experiência dos trabalhadores;

• envolve os trabalhadores ativamente e de forma interativa;

• inclui os trabalhadores no processo de avaliação e 
monitorização dos riscos;

• sensibiliza os trabalhadores para a necessidade de refletirem 
sobre os diferentes aspetos do seu local de trabalho;

• ajuda a distinguir entre os problemas relacionados com o trabalho;

• pode ser utilizado em contexto de ensino e formação nas escolas 
e com os estudantes de formação/ensino profissional, bem como 
nos locais de trabalho;

• é útil quando existem problemas de origem desconhecida;

• é particularmente útil quando existem limitações nas 
competências de leitura ou linguísticas — é um método versátil 
que pode ser adaptado às necessidades específicas de um 
grupo de trabalhadores.

Alguns pontos fracos a ter em conta:

• é necessário dispor de tempo suficiente para realizar o exercício 
de forma exaustiva e eficaz;

• o mapeamento corporal pode ser visto como um procedimento 
intrusivo ou demasiado pessoal e causar embaraço a alguns 
trabalhadores. Uma alternativa seria afixar cartazes alguns dias 
antes da atividade numa área de descanso comum, por exemplo, 
e pedir aos trabalhadores que nele assinalassem individualmente 
os seus pontos de dor ou lesão podendo, assim, escolher o 
momento que considerassem mais oportuno para realizar o 
exercício de forma resguardada;

• Os trabalhadores precisam de confiar no processo e de ter 
garantias de que os resultados só serão utilizados de forma 
coletiva numa avaliação do risco, e não para monitorizar ou 
avaliar a saúde individual de cada um.

Fontes e outras informações
• Health and Safety Executive, «Body mapping tool» (Ferramenta de mapeamento corporal), disponível em:  

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf).

• Victorian Trades Hall Council, «Occupational Health and Safety Training Unit, body mapping guidance»  
(Orientações sobre mapeamento corporal), disponível em:  
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, «DIY research resources interactive hazards detective tool», disponível em:  
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Health and Safety Executive, «Slips and trips mapping tool», disponível em: (https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Health and Safety Authority, «Mapping hazards to control slips, trips and falls», disponível em:  
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Irish Congress of Trade Unions, «Using Workplace and Body Mapping Tools», disponível em:  
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Trades Union Congress, Health and Safety and Organising, «A guide for reps» (esta página inclui orientações para os sindicatos em 
matéria de mapeamento), disponível em: (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20
Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf).

• Organização Internacional do Trabalho, «Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security», disponível em: 
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Secções do sítio Web da Wigmorising sobre mapeamento do corpo e do local de trabalho: (https://www.wigmorising.ca/).
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Recursos da EU-OSHA
• Participação dos Trabalhadores na Segurança e Saúde no Trabalho —  

Guia Prático Este guia fornece conselhos gerais sobre a 
participação dos trabalhadores. Disponível em: 
https://osha.europa.eu/pt/publications/worker-participation-
occupational-safety-and-health-practical-guide/view

• «Iniciador de conversa 7: Utilizar o mapeamento corporal para 
recolher dados sobre sintomas precoces de LMERT», em Iniciadores 
de conversa para o debate sobre lesões musculoesqueléticas no 
local de trabalho. Trata-se de um exercício para debater a utilização 
do mapeamento corporal, disponível em:  
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view

• Recursos de formação do Napo: «Conheça os sinais precoces das 
LME». Parte do conjunto de ferramentas do Napo «Entender as 
lesões musculoesqueléticas». Fornece orientações sobre como 
realizar uma atividade de grupo sobre mapeamento, juntamente 
com o breve vídeo Napo. Disponível em: (https://www.napofilm.
net/lt/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-
signs-msds-0 

• OSHwiki «Mapeamento corporal no contexto das LME — 
utilização de mapas corporais individuais», disponível em:  
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps

• OSHwiki, «Mapeamento de perigos e LME», disponível em:  
https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs

Fontes de modelos de mapas corporais
• Modelos de mapas corporais masculinos e femininos da EU-OSHA, disponíveis para 

descarregar — ver anexo da presente ficha informativa.

• Modelos de silhueta corporal disponíveis em:  
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-
companies-practical-guide-wellbeing/view (Anexo 2).

• Modelos de silhueta corporal gratuitos na Clipart Library disponíveis em:  
http://clipart-library.com/person-outline.html

• Unite the Union, «Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work» inclui 
mapas corporais para operadores de máquinas registadoras e condutores. Disponível em:  
https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf
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