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Lista  de controlo  para a  prevenção de lesões 
dos membros inferiores

Parte A: Introdução
As  lesões  dos  membros  inferiores  de  origem  profissional  são  lesões  de 
estruturas orgânicas como tendões, músculos, nervos, articulações ou bolsas 
sinoviais, causadas ou agravadas principalmente pela actividade profissional 
e pelos efeitos das condições imediatas em que essa actividade tem lugar. 
Podem afectar as extremidades inferiores, principalmente a anca, o joelho e 
o pé.  
Os principais factores de risco de lesões dos membros inferiores de origem 
profissional são a posição de trabalho agachado, ajoelhado, de pé durante 
muito tempo - imóvel ou em andamento - ou o accionamento de pedais.
A  presente  lista  de  controlo  relaciona-se  com  os  riscos  de  lesões  ou 
perturbações  dos  membros  inferiores  e  dirige-se  aos  responsáveis  pela 
identificação dos riscos no local de trabalho. Embora sejam indicados limites, 
estes baseiam-se em associações referidas na literatura actual que, portanto, 
podem mudar, à medida que a investigação futura forneça provas científicas 
mais  fiáveis.  São  também  apresentados  na  presente  lista  de  controlo 
exemplos  de  medidas  preventivas  que  podem  contribuir  para  reduzir  os 
riscos de lesões dos membros inferiores de origem profissional.

Como utilizar uma lista de controlo
– Uma  lista  de  controlo  pode  ajudar  a  identificar  riscos  e  medidas 

preventivas  potenciais  e,  se  for  bem utilizada,  é  um elemento  da 
avaliação de riscos.

– A presente lista de controlo não procura abranger todos os riscos 
existentes em todos os locais de trabalho, mas apenas ajudar a aplicar 
o método. 

– Uma lista de controlo constitui  a primeira etapa da realização de 
uma avaliação  de riscos.  Poderá  ser  necessária  mais  informação 
para avaliar riscos mais complexos e, nalgumas circunstâncias,  será 
necessária a colaboração de um técnico.

– Para que uma lista de controlo seja eficaz, deve  ser adaptada ao 
sector ou ao local de trabalho específico. Poderá ser necessário 
abranger  alguns  aspectos  suplementares  ou  omitir  outros  que  se 
afigurem irrelevantes. 

– Por razões práticas e para efeitos de análise, numa lista de controlo os 
problemas ou riscos são apresentados separadamente, ao passo que 
nos  locais  de  trabalho  podem  estar  interligados.  Portanto,  será 
necessário ter em conta as interacções entre os diferentes problemas 
ou  factores  de  risco  identificados.  Por  outro  lado,  uma  medida 
preventiva  tomada  para  evitar  um  risco  específico  pode  contribuir 
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também para a prevenção de outro risco; por exemplo, a instalação de 
um  sistema  de  ar  condicionado  para  combater  as  temperaturas 
elevadas  pode  contribuir  também  para  a  prevenção  do  stresse, 
atendendo a que as temperaturas elevadas são um factor potencial de 
stresse.

– É igualmente importante verificar se uma medida destinada a reduzir a 
exposição a um factor de risco não aumenta o risco de exposição a 
outros factores; por exemplo, quando se reduz o tempo de trabalho 
executado com os braços levantados acima da altura dos ombros, o 
tempo passado a trabalhar com o tronco flectido pode aumentar, o que 
poderá estar na origem de lesões da região dorsolombar.

– Embora  possam  ser  referidos  na  lista  de  controlo  alguns  limites 
numéricos, tais como trabalhar de determinada forma durante mais de 
duas  horas  durante  um  turno,  estes  valores  não  devem  ser 
considerados como limites  de segurança precisos,  indicando apenas 
um maior nível de exposição ao risco e constituindo um instrumento 
de identificação de medidas prioritárias.

Questões importantes que devem ser abordadas
− Os dirigentes e os trabalhadores conhecem as causas potenciais  de 

lesões  dos  membros  inferiores  de  origem  profissional  e  estão 
empenhados na prevenção dessas lesões? 

− Foi adoptada na organização uma  abordagem participativa prática 
(participação dos trabalhadores) na resolução dos problemas?

− As avaliações  de risco foram efectuadas por  pessoal  com formação 
adequada? 

− Há notícia na empresa de casos de gestão dos riscos de lesão dos 
membros inferiores?

− Como é que é avaliada e  acompanhada a  eficácia  das  medidas  de 
prevenção das lesões dos membros inferiores que foram tomadas? 

Parte B: Lista de controlo para a prevenção de lesões 
dos membros inferiores
Existem riscos no local de trabalho?

Os  riscos  são  controlados  de  modo  a  minimizar  a  exposição  dos 
trabalhadores ao risco de sofrerem lesões dos membros inferiores?

Se respondeu  “SIM” às perguntas que se seguem, é necessário introduzir 
melhoramentos no local de trabalho.

Perguntas SIM NÃO

Manipulação manual de cargas pesadas
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São levantadas cargas de mais de 10 kg por um 
trabalhador em posição ajoelhada ou agachada. 

São levantadas cargas desta forma mais de 10 vezes por 
semana.

Trabalhar ajoelhado 

Trabalho contínuo (no mesmo lugar) durante pelo menos 
meia hora. 

Trabalho intermitente (em dois ou mais lugares) durante 
mais de duas horas por dia.

Trabalhar agachado

Trabalho contínuo (no mesmo lugar) durante pelo menos 
meia hora. 

Trabalho intermitente (em dois ou mais lugares) durante 
mais de duas horas por dia.

Flectir os joelhos

Mais de 50 vezes por dia, quando são levantadas cargas 
que se encontram em posição baixa. Não são incluídas na 
contagem as flexões dos joelhos na marcha normal ou a 
subir escadas.

Subir escadas ou escadas de mão

Mais de cerca de 30 vezes por dia ou 10 vezes por hora.

Mais de cerca de 30 degraus de uma escada ou de uma 
escada de mão de cada vez.

Saltar de alturas

Saltar de uma altura de pelo menos 1 m várias vezes ao 
dia.

Risco de escorregar ou tropeçar

Há o risco de escorregar ou tropeçar durante os percursos 
(por exemplo, buracos, superfícies irregulares ou 
escorregadias)? 

Para uma avaliação mais pormenorizada, ver “Risk 
Assessment Tooli Part III: Checklist 1: Uneven or slippery 
flat surfaces”.

…..

……

i Agência  Europeia  para  a  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  “Risk  assesssment 
essentials, 2007”.
http://hwi.osha.europa.eu/about/material/rat2007 
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Parte C: Exemplos de medidas preventivas

Eliminar os riscos/rever a concepção das tarefas 

• Rever a concepção da tarefa de modo a que possa ser executada de 
pé, utilizando ferramentas ou métodos de trabalho diferentes.

• Rever a concepção das tarefas que exigem uma manipulação manual 
de cargas em posição ajoelhada, agachada ou com os joelhos muito 
flectidos.

• Regularizar os percursos e as superfícies de modo a reduzir os riscos 
de escorregar ou cair (“Risk assessment tooli Part III: Checklist 1: 
Uneven or slippery flat surfaces”).

Reduzir a exposição

• Evitar que o trabalho seja executado em posição ajoelhada ou 
agachada ou reduzir o tempo de trabalho executado nessas posições.

• Evitar que o trabalho seja executado com os joelhos muito flectidos ou 
reduzir o número e/ou a duração das flexões do joelho.

• Evitar ou reduzir a necessidade de subir ou descer escadas ou escadas 
de mão e/ou reduzir o número de degraus a subir ou descer. Modificar 
os processos de trabalho ou utilizar equipamentos de elevação 
adequados.

• Evitar que os trabalhadores devam saltar de alturas ou reduzir o 
número de vezes que o fazem. Modificar os processos de trabalho ou 
reduzir a altura a que o trabalho é efectuado.

Dispositivos auxiliares

• Utilizar equipamentos adequados de protecção do joelho em posição 
de trabalho ajoelhada em superfícies duras.

• Utilizar equipamentos adequados de suporte da nádega ou da coxa em 
posições de trabalho em que os joelhos estão muito flectidos.

• Utilizar equipamentos auxiliares na manipulação manual de materiais.

Organização do trabalho/formação

• Assegurar que os trabalhadores recebam formação (estejam bem 
informados) sobre os riscos de lesões dos membros inferiores que 
podem estar associados ao trabalho que executam.

• Assegurar que os trabalhadores recebam formação sobre as tarefas a 
executar.

• Assegurar que os trabalhadores possam trabalhar o mais 
normalmente possível, com poucas pressões de tempo.
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