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Working conditions and musculoskeletal injuries occurrence in dockers 

 
ABSTRACT Conditions related to the musculoskeletal system have become increasingly common, worldwide, during the 
last decades and are among the most important causes of morbidity and disability in adults. In view of this scenario, 
one can consider the stevedores which are workers responsible for moving the merchandise, working in warehouses, 
sheds. Due to the great effort and considering the excessive weights, these workers are exposed to health problems 
such as skin diseases, muscular and osteoarticular diseases and even disorders due to the repetitive effort. To carry out 
a bibliographical survey about the musculoskeletal alterations that are associated and derived from the working process 
of the stevedores' class. The study is a review of the literature, in which scientific articles published in Scielo, Bireme, 
Virtual Health Library, and LILACS were used, in all indexes surveyed. It was searched for articles that covered the loose 
workers, the working conditions and still diseases related to their work process. In view of the above, it was possible to 
understand that the class of single workers or stevedores still presents characteristics of manual/arm labor and that this 
entails several complications with respect to the health of this worker mainly in the physical aspect, being 
osteomioarticular diseases the major causes of diseases related to work. 
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REVIEW 

RESUMO As afecções relacionadas ao sistema osteomuscular têm se tornado cada vez mais comuns, mundialmente, 
durante as últimas décadas e estão entre as mais importantes causas de morbidade e incapacidade em adultos.  
Diante desse cenário pode-se levar em consideração os estivadores que são trabalhadores responsáveis pela 
movimentação da mercadoria, trabalhando em depósitos, galpões. Devido ao grande esforço e levando em conta os 
pesos excessivos, esses trabalhadores estão expostos à problemas de saúde como doenças de pele, doenças 
musculares e osteoarticulares e ainda os distúrbios por esforços repetitivos. Objetivou-se com esse artigo realizar 
um levantamento bibliográfico a respeito das alterações osteomusculares que são associadas e oriundas do processo 
de trabalho da classe dos estivadores. Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos 
científicos publicados no Scielo, Bireme, Biblioteca Virtual da Saúde e LILACS em todos os índices pesquisados. Foi 
realizado uma busca por artigos que abrangessem os trabalhadores avulso, as condições de trabalho e ainda doenças 
relacionadas ao seu processo de trabalho. Diante do exposto foi possível entender que a classe dos trabalhadores 
avulsos ou estivadores ainda apresenta características de trabalho manual/braçal e que isso acarreta diversas 
complicações no que diz respeito à saúde deste trabalhador, principalmente no aspecto físico, sendo as doenças 
osteomioarticulares as maiores causas de doenças relacionadas ao trabalho. 
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Introdução 
 

As afecções relacionadas ao sistema osteomuscular têm se tornado cada vez mais comuns, mundialmente, 
durante as últimas décadas e estão entre as mais importantes causas de morbidade e incapacidade em adultos (Souza 
2013). No Brasil, uma das principais doenças relacionadas ao trabalho são distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (DORT) e as lesões por esforço repetitivo (LER). O referido quadro patológico afeta diversas categorias 
profissionais e, apresenta uma considerável relevância social devido a sua abrangência e magnitude. É também 
responsável por grande parte dos gastos com tratamento de saúde e indenizações, sendo a segunda causa de 
afastamento do trabalho (Aquino et al 2009). 

Os estivadores são os trabalhadores responsáveis pela movimentação da mercadoria, trabalhando em depósitos, 
galpões e uma boa parte deles durante o expediente são remanejados de acordo com uma escala, onde irão para um 
determinado setor que é chamado de “entrega”, onde os mesmos deverão  acompanhar o caminhão contendo 
mercadorias que foram encomendadas e, que infelizmente o estivador responsável pelo dia da escala deverá 
descarregar todo o caminhão sozinho contendo diversos tipos de cargas (Monié 2012). Devido ao grande esforço e 
levando em conta os pesos excessivos, esses trabalhadores estão expostos à problemas de saúde como doenças de 
pele, doenças musculares e osteoarticulares e, ainda os distúrbios por esforços repetitivos (Cavalcante et al 2015). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as dores lombares também podem ser frequentes e incidem 
em cerca de 80% da população em algum momento de sua vida, representando um alto custo no seu tratamento para 
o sistema de saúde e para a previdência social, devido ao alto índice de afastamento e incapacidade para o trabalho. O 
diagnóstico diferencial das doenças da coluna vertebral é muito amplo, porém, o grupo principal de afecções está 
relacionado às posturas e movimentos corporais inadequados e às condições de segurança e higiene do trabalho, que 
determinam atividades laborativas antiergonômicas, capazes de produzir agravos à coluna vertebral. 

Os trabalhadores avulsos denominados estivadores, apesar de fazerem parte de sindicato de escala federal, não 
são bem assistidos e na maioria das vezes não são respeitados, observa-se o descaso e a pouca relevância que é dada à 
profissão, tanto no que diz respeito aos trabalhos e pesquisas publicadas quanto à atenção dispensada pela sociedade 
e pelas autoridades responsáveis (Lima 2014). 

Tendo em vista isso o objetivo é realizar um levantamento bibliográfico a respeito das alterações 
osteomusculares que são associadas e oriundas do processo de trabalho da classe dos estivadores.   

 

Metodologia 
 

O estudo trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos publicados no Scielo, 
Bireme, Biblioteca Virtual da Saúde e LILACS em todos os índices pesquisados. Foi realizado uma busca por artigos que 
abrangessem os trabalhadores avulso, as condições de trabalho e ainda doenças relacionadas ao seu processo de 
trabalho. 

Resultados e discussão 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), afirma que no Brasil, as doenças osteomioarticulares são responsáveis 
pela segunda mais frequente causa de faltas ao trabalho (a primeira são os problemas respiratórios), pela segunda causa 
de aposentadorias por invalidez e, pelo primeiro motivo de afastamento por acidente de trabalho. Segundo o Ministério 
da Saúde as dores na região inferior das costas, ombros, pescoço, joelho e fadiga crônica são alguns dos problemas que 
vêm afetando a saúde de estivadores. 

No Brasil, o aumento na incidência de LER/DORT pode ser observado nas estatísticas do INSS de concessão de 
benefícios por doenças profissionais. Segundo os dados disponíveis, respondem por mais de 80% dos diagnósticos que 
resultaram em concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez pela Previdência Social em 1998. O mesmo 
fenômeno pode ser observado na casuística atendida nos Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) na 
rede pública de serviços de saúde (Núcleo de Referência em Doenças Ocupacionais da Previdência Social – Nusat, 1998). 
(Ministério da Sáude 2001) 
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Atualmente, os trabalhadores têm que se adaptar às tecnologias e se atualizar em situações que demostram que 
o mercado de trabalho, no decorrer do tempo, mostra-se cada vez mais competitivo. Diante destas situações, o ser 
humano está envolvido num processo complexo e dinâmico que abrange as condições somáticas, os processos 
cognitivos e emocionais, e as questões sociais e culturais.  

Observa-se, então, que os trabalhadores são atingidos por estas transformações, que ocorrem num ritmo 
elevado, muitas vezes maior que a própria capacidade humana pode suportar (Pessoa 2010). O modelo de globalização 
levou ao processo de precarização do trabalho, tendo como consequência direta o aumento das funções e da jornada 
das atividades profissionais, além da maior exposição a fatores de riscos para a saúde, afetando de maneira complexa 
o estilo de vida e o padrão de saúde-doença dos trabalhadores (Costa 2015). 

Costa et al (2015) apresentou em seu estudo que a revolução técnica de mecanização da estiva, de carga e 
descarga, teve um progresso muito lento e que se observa nos estudos contemporâneos sobre o trabalho em estiva, a 
constatação da preponderância do serviço braçal, mormente no levantamento manual de carga. E, ainda que estudos 
como o de Soares et al (2008) nos possibilitam afirmar que na estiva convivem algumas das formas “arcaicas” e 
“modernas” de trabalho, expressas pela notória interação entre os velhos riscos ergonômicos, como o uso excessivo da 
força muscular. 

Cavalcante (2015) observou em seu trabalho que a classe de trabalhadores de estiva entrevistada relatou agravos 
à saúde com relação à pele, músculos, articulações e coluna, sendo este último o mais prevalente (45% dos 
entrevistados). E quanto à dores musculares, 23,3% dos entrevistados relataram sentir dor durante três meses e que 
estas se concentravam na região lombar e nos membros inferiores. 

Monteiro et al (2012) aponta que lombalgia é a dor nas costas que acontece na região localizada entre a coluna 
e as nádegas e afeta, principalmente, os músculos da região lombar e a coluna e, que a maior incidência ocorre em 
pessoas com mais de 40 anos, que têm vida sedentária e que trabalham na mesma posição a maior parte do tempo. Por 
este motivo, algumas profissões oferecem maiores riscos para o surgimento da doença, como é o caso dos estivadores. 

Segundo Afonso et al (2014) é necessário realizarem estudos sobre os fatores de riscos associados a problemas 
musculoesqueléticos. Diante disso, os fatores de riscos identificados podem ser associados com os sintomas relatados, 
enfatizando a natureza multifatorial dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e a necessidade de 
implementação de novos programas ergonômicos de prevenção que sejam mais centrados na identificação dos riscos. 

É importante enfatizar que, para se prevenir dores como a lombalgia, basicamente deve-se adotar uma postura 
correta. Entretanto, nos casos em que o problema já está instalado, a ênfase recai sobre a necessidade de se procurar 
atendimento médico para que a situação não se agrave (Lima e Cremer 2014; Queiroz et al 2014). Neste caso, os serviços 
de saúde locais devem ser mencionados, como também os recursos de que dispõem para o atendimento às 
comunidades próximas. De acordo com a OMS a postura incorreta, falta de atividade física adequada, esforço excessivo 
e sobrecarga corporal localizada são, a um só tempo, causa e consequência de lombalgia (Motter 2012). 

Os programas baseados na orientação ergonômica e a fisioterapia preventiva apresentam impacto positivo na 
redução da prevalência de dor e de sintomas dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Afonso et al 
2014). Recomenda-se em primeira instância um método preventivo para a saúde dos seus trabalhadores, com períodos 
de descanso entre as atividades e, que se possível haja um contrato com um profissional da área da saúde para 
esclarecer as diversas dúvidas que surgirem e, que possam ajudar na conduta de uma melhor ergonomia no trabalho 
com o intuito de diminuição das dores, desconforto e estresse (Santos 2015).  

Não sendo possível períodos de descanso, recomenda-se o rodízio dessas tarefas e, que sejam seguidas as 
recomendações da Norma Regulamentadora 17 sobre ergonomia, afim de incluir pausas para descanso combinadas 
com ginástica laboral, que é uma grande aliada na prevenção de LER/ DORT. 

 

Considerações finais 
 

Diante do exposto foi possível entender que a classe dos trabalhadores avulsos ou estivadores ainda apresenta 
características de trabalho manual/braçal e, que isso acarreta diversas complicações no que diz respeito à saúde deste 
trabalhador principalmente no aspecto físico, sendo as doenças osteomioarticulares as maiores causas de doenças 
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relacionadas ao trabalho. Contudo, são escassos os trabalhos que apresentem e discutam tais fatos dentro deste grupo 
especifico de trabalhadores.  
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