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Resumo  

O crescimento do setor agroindustrial em forma de frigoríficos e abatedouros no Brasil tem 

trazido consigo o aumento das queixas e da ocorrência de doenças ocupacionais no setor. 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar os fatores de risco para a ocorrência de 

distúrbios osteomusculares relacionadas ao trabalho em frigoríficos, ainda bastante 

presentes apesar da fiscalização e normatização da atividade pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, através da NR 36. Para realização deste trabalho, utilizou-se a revisão 

bibliográfica analisando diversos artigos voltados ao tema no Brasil e fora dele. A partir da 

coleta e análise de dados, foi possível concluir que apesar do avanço tecnológico e 

normatização, as atividades desenvolvidas no setor são exaustivas, perigosas e o ritmo de 

trabalho predispõe os colaboradores à riscos de lesões e distúrbios osteomusculares, 

comprometendo a saúde do colaborador e a produtividade da empresa. 

 
Palavras-chave: Doenças ocupacionais, frigorífico, abatedouro, DORT em frigoríficos, LER 

setor agroindustrial. 

1. Introdução 

O setor agroindustrial vem crescendo no Brasil, somente nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017, segundo pesquisa da Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), 

foram exportadas mais de 200 toneladas de carne e derivados1.  

O crescimento que o setor apresentou nos últimos anos e, considerando a importância 

econômica e social desta atividade no Brasil, surge cada vez mais a necessidade de 

modernização na gestão das empresas em toda a cadeia, uma vez que, mesmo com todo o 

crescimento do setor, ainda se encontram processos produtivos manuais, a chamada 

“industrialização artesanal”2.   

Segundo estudos da Occupational Safety and Health Administration – OSHA (2004), 

em meados da década de 1980, a indústria de processamento de aves começou a atentar para 

os problemas das relações de trabalho e sua influência nas lesões musculoesqueléticas (LME), 

                                                 
1 Pós-graduando em Fisioterapia do Trabalho 
² Fisioterapeuta, pós-graduado em cardiorrespiratória 
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como injúrias provocadas nos nervos, tendões, músculos e estruturas de apoio das mãos, 

punhos, cotovelos, ombros, pescoço e região lombar3.  

A aceleração do agronegócio reproduz-se nos ambientes de trabalho. O trabalho em 

frigoríficos exige, diariamente, uma série de situações que são muito prejudiciais à saúde dos 

trabalhadores, como: permanência em posições ortostáticas/estáticas realizando movimentos 

repetitivos por longos períodos de tempo e em condições ambientais desfavoráveis e pressões 

psicológicas para aguentar o ritmo constante de produção e jornadas de trabalho exaustivas 

sem perder a eficiência. Esses fatores tem presença constante no dia-a-dia do trabalhador de 

frigoríficos e abatedouros, causando graus variados de fadiga física e mental4,5.  

Além disso, a organização do trabalho em ambientes de abates de aves, bovinos e 

suínos é composta por equipamentos, máquinas e instrumentos de corte, com inúmeros riscos 

de acidentes aos trabalhadores, em especial em atividades manuais. O número de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais para funcionários deste setor é duas vezes maior que a média 

nacional nos Estados Unidos, e os afastamentos, absenteísmo e mudança de emprego é quase 

três vezes a média nacional6. 

Logo, este tema despertou interesse principalmente em função da alta frequência de 

queixas entre os trabalhadores do frigorífico, cada vez mais frequentes, apesar da legislação 

vigente e fiscalização, uma vez que distúrbios musculares relacionados ao trabalho não 

diagnosticados e tratados pode causar invalidez ou maiores dificuldades à reabilitação 

profissional. O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores de risco que predispõe a 

ocorrência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho no setor de frigoríficos. 

  

2. Fundamentação Teórica 

A indústria frigorífica constitui unidade operacional completa em que o controle da 

matéria prima, o processamento, a estocagem e a distribuição são gerenciados por modelos 

empresariais, dividindo-se em estabelecimentos que realizam o abate e processamento de 

carnes e os que apenas processam as carnes7. 

As indústrias voltadas para exportação fazem uso de inovações tecnológicas 

(máquinas, equipamentos e instalações que dão suporte aos processos produtivos) e 

apresentam sistemas modernos e informatizados8. Nesses estabelecimentos frigoríficos, o 

trabalho é muito especializado e quase todas as tarefas se realizam ao longo de linhas de 

produção nas quais a matéria-prima se desloca em trilhos ou transportadores aéreos e cada 

trabalhador realiza apenas uma operação. As tarefas produzidas podem exigir entre 10 mil a 

20 mil cortes diários9. 
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Atualmente a produção de frangos de corte no Brasil já ultrapassou as fronteiras 

geográficas e tecnológicas sendo considerada uma atividade econômica internacionalizada 

uniformemente. Esta atividade contribuiu para o aumento do emprego e da renda no campo, 

mostrando-se ideal para pequenas propriedades10.  

Desde o século XI é possível identificar estudos, publicações e medidas em saúde, 

higiene e segurança do trabalho que visam à compreensão e melhoria das condições no 

binômio homem-trabalho11. No Brasil, cabe a legislação ordinária, a incumbência pelo 

estabelecimento de normas, de proteção, segurança e saúde dos trabalhadores12. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da portaria n. 3.214 aprovou as 

Normas Regulamentadoras (NR) do capítulo V, Título II, da CLT, referente à Segurança e 

Medicina do Trabalho, em 1978. Com o aumento significativo de problemas no setor 

frigorífico, houve a necessidade da criação de uma norma especifica (NR-36) para obter um 

controle maior dos fatores ambientais de riscos, aos quais os trabalhadores estão expostos 13, 

14. 

Foi publicada em abril de 2013 a Portaria 555, que aprova a Norma Regulamentadora 

nº36 (NR-36), a mesma portaria cria a Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) com o 

objetivo de acompanhar a implantação da NR em questão15.  

Conhecida como NR dos Frigoríficos, esta norma trata da segurança e saúde no 

trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Busca a prevenção e a 

redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, através da adequação e organização 

de postos de trabalho, adoção de pausas, gerenciamento de riscos, disponibilização de EPI’s 

adequados, rodízios de atividades, entre outras. O objetivo do dispositivo é definir requisitos 

mínimos para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades 

desenvolvidas neste setor15. 

O estudo da atividade de trabalho é o centro da abordagem ergonômica. É a 

compreensão das principais características da atividade de trabalho que permite a ergonomia 

elucidar os efeitos do trabalho sobre os que o executam. Sabendo-se que a atividade do 

trabalho produz um certo resultado e efeitos sobre o trabalhador: efeitos medidos (frequência 

cardíaca), observados (modificação da postura), expressos (satisfação/dor). O resultado obtido 

e os efeitos esperados podem modificar a atividade do operador. A atividade modifica 

também o operador: a prática de uma profissão permite adquirir experiências, hábitos, mas 

também modificações fisiológicas16. 

O trabalhador no setor agroindustrial, de qualquer região, está exposto a uma série de 

fatores de risco na execução de suas atividades. Muitos setores dos estabelecimentos 
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apresentam condições inóspitas. Nas câmaras de estocagem a temperatura máxima permitida 

pela legislação é de -18°C. Já na sala de Escaldagem/Depenagem o problema consiste na 

temperatura elevada e vapores quentes exalados. Os ruídos são ininterruptos em toda a área 

produtiva da planta industrial. Os funcionários também estão sujeitos a diversos outros tipos 

de acidentes de trabalho, pela exposição a perfurocortantes, a quedas devido ao chão 

engordurado e/ou molhado, à água fervente dos esterilizadores de facas, aos produtos 

químicos de sanitização e equipamentos automáticos de grande porte17, 18.  

O sistema músculo-esquelético é o motivo mais freqüente das queixas entre os 

trabalhadores, principalmente dentre os que exercem uma grande atividade física ou 

trabalham em posturas incômodas19. Os trabalhadores tendem a permanecem em posições 

ortostáticas/estáticas, realizando movimentos repetitivos por longos períodos de tempo e em 

condições ambientais desfavoráveis, causando graus variados de fadiga física e mental e 

contribuindo com o surgimento das doenças ocupacionais4. 

A algia costuma ser a primeira queixa dos trabalhadores e sintoma das DORT’s, 

seguida de incapacidade funcional, do tipo perda da força do segmento atingido, por isso há 

grande importância na investigação da dor a fim de prevenir um grau de adoecimento 

maior20,21. 

Outros sintomas podem surgir, como a falta de força, as câimbras, formigamento, 

perda do sono, e a limitação da vida diária e dos afazeres domésticos, que antes eram 

realizados naturalmente. Os trabalhadores que possuem essas patologias, além das dores 

musculares, sentem a limitação da sua saúde e sofrem com o afastamento dos locais de 

trabalho22. 

3. Metodologia 

O presente artigo é uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, buscando 

estudar como a saúde dos trabalhadores de frigoríficos tem sido afetada pelas atividades e o 

ritmo de trabalho desenvolvido neste setor no Brasil, uma vez que a ocorrência de doenças 

ocupacionais tem aumentado juntamente com a expansão deste setor no país.  

Tanto a ocorrência de queixas, quanto à preocupação com a saúde dos trabalhadores 

da área não é recente, portanto foram utilizados artigos de 1993, quando não havia normas 

regulatórias, à 2017, nas línguas portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, utilizando-se base 

de dados Scielo, revistas científicas de engenharia de produção, saúde ocupacional e 

ergonomia, bases de dados de universidades federais e LILACS. 
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A pesquisa teve duração de 5 meses, iniciando-se em dezembro de 2016 com a busca e 

catalogação das bibliografias nacionais e internacionais e ao longo dos meses, a leitura e 

seleção de citações para a fundamentação teórica e revisão bibliográfica.  

Foram encontradas 40 literaturas, entre elas normas, leis e estudos, dos quais 16 foram 

utilizados na discussão e os demais na fundamentação teórica do artigo. Foram inclusos na 

pesquisa artigos que se referissem à ocorrência de queixas álgicas e transtornos musculo 

esqueléticos já diagnosticados de trabalhadores nos diversos setores da indústria frigorífica de 

suínos, bovinos e aves. Os critérios de exclusão foram pesquisas sobre acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais relacionadas à exposição à ruído, má iluminação e a substâncias 

químicas. 

Utilizou-se as palavras-chave: Doenças ocupacionais, frigorífico, abatedouro, DORT 

em frigoríficos, LER setor agroindustrial. 

 

4. Resultados e Discussão 

O trabalho em frigorífico exige atividades repetitivas, ritmo intenso, é executado em 

ambientes onde muitas vezes a iluminação é inadequada, com ruído e temperatura 

indesejados, manipulação de ferramentas cortantes e espaços pequenos para o número de 

funcionários ali presentes, fatores que deixam o trabalho extremamente exaustivo e 

perigoso23. 

Além disso, a temperatura é um fator que predispõe lesões musculoesqueléticas e 

acidentes de trabalho. Nos ambientes de frigoríficos prevalecem baixas temperaturas em 

vários setores do processo, causando diversos danos à saúde do trabalhador, tais como: o 

enregelamento dos membros devido à má circulação do sangue, úlcera, necroses dos tecidos 

que ficam expostos e que causam lesões, habilidades motoras como a destreza e a força 

comprometidas e incapacidade de pensar e julgar, tremores, alucinações e inconsciência4.  

Trabalho em temperaturas de 0ºC a 10ºC, como em frigoríficos, exige um maior 

esforço muscular devido ao clima frio, causando queixas de dores nas mãos, braços e 

pescoços. Existem casos em que o tempo de pausa deve ser maior que o trabalhado; em casos 

extremos de temperaturas muito elevadas, o trabalhador deverá trabalhar apenas cinco 

minutos e descansar uma hora, sem dispensar as pausas fisiológicas27. 

Diversos estudos4,18,24,29,30,31,32 demsontram que o movimento repetitivo é o fator de 

maior risco. Além desse fator, a World Health Organization39 associa a ocorrência destas 

lesões ao esforço repetitivo, vibração e posição extrema do pulso, especialmente se 

combinados.  
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Trabalhadores dos setores de Evisceração e Cortes são os mais predispostos a 

desenvolverem distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho pois utilizam facas para a 

desossa de produtos cárneos e pistolas pneumáticas para extração de pulmão ou pescoço, além 

de serem responsáveis pelo arrancamento manual de papo, traqueia ou vísceras comestíveis18. 

Já em abatedouros, as principais queixas são relacionadas à umidade, o alto índice de 

ruído e alternância entre altas e baixas temperaturas dentro da mesma instalação. As 

operações de abate e obtenção de carnes ocorrem de forma sequencial, como numa linha de 

montagem, na qual a velocidade de trabalho não é determinada pelo indivíduo, mas pelo 

número de animais que devem ser abatidos por intervalo de tempo. Além disso há a constante 

manipulação de objetos cortantes, em movimentos firmes e vigorosos que podem causar 

lesões do sistema músculo esquelético28, 40. 

Autor Ano Objeto de estudo Resultados 

Soares4 2004 Queixas álgicas de 
trabalhadores da sala de 
corte de um frigorífico de 
aves do Paraná, através de 
um estudo do tipo 
retrospectivo além de 
consultas a dados 
secundários e observação 
sistemática.  

As algias nestes trabalhadores se apresentaram em 
um percentual alto (79%). O membro mais afetado 
foi o superior, com 62% dos casos, uma vez que os 
trabalhadores utilizam exclusivamente os membros 
superiores, com posturas de abdução e elevação do 
membro superior acima de 90°, levando a um alto 
índice de afastamento do trabalho por lesões do tipo 
tendinite. A coluna aparece com 21% dos casos, 
devido à atividade realizada na sala de cortes, onde se 
exige a posição ortostática e sem apoio para os 
membros inferiores ocasionando alta pressão entre os 
discos intervertebrais e tensões musculares nesta 
região. 

Heemann18 2012 Analisou a relação entre o 
processo de trabalho em um 
matadouro-frigorífico de 
aves e o adoecimento dos 
seus trabalhadores, através 
de uma pesquisa de caráter 
quantitativo com análise do 
banco de dados de uma 
indústria de processamento 
de carne de frango no Rio 
Grande do Sul. 

O autor concluiu que os principais motivos de 
afastamento envolveram LER/DORT, evidenciado 
pelo grande número de ocorrência de registros 
relacionados à lesões de ombro e mononeuropatias de 
membro superior, como Síndrome do Túnel do Carpo 
e lesões nos nervos ulnar e radial. 

Silva24 2002 A investigação da incidência 
de LER/DORT em 
trabalhadores de frigorífico 
avícola, com a participação 
de 655 funcionários. 

Nos setores onde predominam atividades que exigem 
movimentos repetitivos e segmento corporal em 
contração estática, foram encontrados elevados 
índices de sintomas de lesões, estando nos setores de 
corte, frango inteiro, evisceração e serviço de 
inspeção federal a maior incidência, em torno de 64% 
de trabalhadores com sintomas de LER/DORT.  

Schiehl25 2013 O estudo foi desenvolvido 
em um frigorífico de grande 
porte, para avaliar atividades 

A torção da coluna lombar, a sobrecarga nos joelhos 
e os riscos de prensagem, batidas e contusões foram 
os mais evidentes danos à saúde dos colaboradores. 
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desenvolvidas dentro de 
câmaras frigoríficas em 
ambientes com temperatura 
de 10 ºC à -35 ºC e os riscos 
inerentes.  

Para o fator condição de trabalho, todos os itens 
foram classificados no nível crítico. As taxas de 
acidentes aumentaram quando as temperaturas eram 
mais frias, além de problemas causados pelo 
resfriamento dos tecidos das mãos, que ficam com 
menos destreza nos dedos.  

Gallois26 2002 O autor analisou registros de 
acompanhamentos médicos 
em ambulatórios de 
indústrias frigoríficas e 
relacionou algumas queixas 
habituais dos trabalhadores 
às baixas temperaturas de 
trabalho das câmaras 
frigoríficas, sendo o frio, 
então, um agente agressivo. 

Ambientes de baixa temperatura propiciam maior 
predisposição para acidentes, devido à perda da 
habilidade manual. É comprovada a maior incidência 
de acidentes de trabalho, em virtude da diminuição 
da sensibilidade dos dedos e flexibilidade das juntas, 
em ambientes em que a temperatura é igual ou 
inferior a 15 °C, assim como a maior predisposição à 
ocorrência de DORT’s.  
 

Reis28 2001 Aplicação de uma análise 
ergonômica do trabalho 
associada a um programa de 
cinesioterapia de pausa, 
como prevenção das 
DORT’s no setor de 
evisceração de um 
abatedouro de aves.  

Constatou-se que os trabalhadores do setor de 
evisceração apresentavam um alto índice de lesões 
relacionadas às atividades executadas nos seus postos 
de trabalho e parte desses distúrbios relacionam-se 
com a organização do trabalho. Pelo setor ser 
exclusivamente dependente do trabalho manual, 
apresenta as Síndromes Tensionais do Pescoço, as 
Tendinites de Ombro, as Epicondilites Lateral e 
Medial de Cotovelo e as Tenossinovites de Punho 
como as patologias que mais acometem os seus 
trabalhadores.  

Richard29 2002 Demonstrar a associação 
entre os problemas 
musculoesqueléticos e os 
movimentos repetitivos na 
indústria do abate.  

Os fatores de risco são numerosos; três destes fatores 
são bem evidenciados e são riscos específicos no 
trabalho no setor: postura, freqüência e força 
muscular. 

Armstrong30  1993 Desenvolvimento de um 
modelo conceitual para a 
patogênese de distúrbios 
músculo-esqueléticos 
relacionados ao trabalho, 
ajudando a identificar áreas 
que necessitam de dados 
adicionais para o 
desenvolvimento e expressão 
de DORT’s.  

O autor entende que a organização de trabalho é o 
fator que tem maior impacto no trabalho de corte de 
aves, devido aos elevados volumes de produção, 
pouca variação de tarefas, curtos tempos de ciclo de 
trabalho e tarefas repetitivas, associado à necessidade 
de habilidade manual e contínua utilização de 
membros superiores.  

Delwing31 2007 Análise macro ergonômica 
do trabalho no setor de corte 
em um frigorífico de aves, 
visando analisar e identificar 
os problemas mais 
importantes e propor 
melhorias nas condições de 

A organização de trabalho não foi o fator de maior 
impacto no trabalho de corte de aves.  
A maior demanda ergonômica envolveu os aspectos 
de baixa temperatura e exposição à ruído; alta 
repetitividade de um mesmo padrão de movimento, 
posturas incorretas dos membros superiores, além da 
compressão das delicadas estruturas dos membros 
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trabalho com o objetivo de 
reduzir as DORT / LER. 

superiores; posto de trabalho e ferramentas 
inadequadas. 

Juul-
Kristensen32 

2002 O desossamento mecânico 
versus manual de aves foi 
estudado com relação aos 
requisitos de força, posturas 
de trabalho e movimentos 
repetitivos da mão, usando 
eletromiografia (EMG). 

A atividade muscular durante o corte é 
significativamente maior do que a tarefa de arrancar a 
parte cortada. Altos níveis de força de preensão 
palmar combinados com alta repetição aumentam o 
risco de tendinite de mão/punho dramaticamente.  

Defani33 2007 O autor avaliou o perfil 
físico do trabalhador do setor 
de abatedouros e frigoríficos, 
da empresa Perdigão, 
analisando a antropometria e 
a dinamometria, para 
adequação ergonômica da 
empresa.  

Ele concluiu que as variáveis antropométricas de 
alturas e comprimentos são fundamentais para a 
adequação física das alturas e distâncias de trabalho, 
e que a identificação da capacidade de força manual 
das pessoas possibilita determinar as cargas de 
trabalho que são suportáveis pelos trabalhadores.  
 

Bao et al34 2001 O estudo de carga muscular 
de operadores de 
processamento de aves que 
realizam três trabalhos 
diferentes: empacotamento 
de cesto, corte / embalagem 
e corte, com a participação 
de dezoito operadores e a 
utilização de eletromiografia. 

Os resultados mostraram elevadas cargas musculares 
do flexor do antebraço e dos músculos extensores 
para os operadores que realizam os três trabalhos. 
Bancadas de trabalho inadequadas. Operações de 
pinçamento repetitivo e o uso freqüente de facas no 
corte e podem ser razões que causam as altas cargas 
no trapézio e musculatura do antebraço, 
respectivamente. 79% dos operadores tiveram 
sintomas de problemas de mão/punho em 12 meses. 
Desses, 60% informaram que esse problema interfere 
no seu trabalho.  

Takeda35 2010 Análise de como as 
condições ergonômicas 
influenciam na saúde, 
conforto e segurança do 
trabalhador em produção 
contínua em ambiente de 
cortes de abatedouro de 
frangos.  
 

Os resultados mostram que em todos os postos de 
trabalho foram registradas queixas de dores em 
diversas partes do corpo. Um ponto a ser destacado 
nesta avaliação é que o maior índice de queixas, com 
57,32% dos trabalhadores pesquisados, foi a dor nos 
membros superiores, que em função da atividade 
recebe uma grande carga de exigência biomecânica, 
condição caracterizada como fatigante e monótona, 
que contribui diretamente para o aparecimento de 
dores nas regiões fatigadas. 

Rekola36 1997 Análise de prontuários de 
6526 pacientes 6 centros de 
cuidados primários durante 
um período de 2 semanas 
com queixas de dor no 
pescoço e no ombro. 

Constataram que síndromes dolorosas que acometem 
os músculos do pescoço em mais de 25% dos 440 
trabalhadores que realizavam atividades com as 
extremidades superiores em movimentos repetitivos, 
posturas desfavoráveis e desorganização do trabalho, 
como o quadro encontrado no setor de evisceração. 
Estes músculos são submetidos a um alto grau de 
carga estática em atividades que utilizam as 
extremidades superiores, bem como, em postos de 
trabalho que exijam posturas inadequadas. 

Frost e 
Andersen37 

1999 Analisar o risco de ombro 
Síndrome de impacto do 
ombro no  trabalho 
intensivo, através de um 

A repetitiva elevação do braço causa compressão e 
diminuição do fluxo sanguíneo no músculo supra 
espinhal, devido ao impacto desta estrutura contra a 
superfície inferior do acrômio, provocando tendinite, 
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estudo transversal com 
1591 trabalhadores  entre 
1986 e 1993 num abadetouro 
e uma fábrica de produtos 
químicos.  
 
 

degeneração e eventualmente ruptura parcial ou total 
do tendão do músculo, o que causa progressivo 
aumento da dor local, diminuição da amplitude de 
movimento e da força do ombro. Os autores afirmam, 
que a prevenção desta patologia ocorre se diminuir o 
tempo de exposição aos fatores de risco, 
especialmente nas atividades que necessitam 
combinar força, repetitividade e sustentação do braço 
elevado.  

Soares38 2013 Estudo de caso no setor de 
desossa de carne bovina em 
uma empresa com alto índice 
de absenteísmo e 
afastamentos dos 
colaboradores, através de 
uma avaliação ergonômica 
por meio do Questionário 
Nórdico. 
 

A autora verificou as principais queixas dos 
colaboradores. As principais regiões dolorosas 
apontadas pelos voluntários foram os ombros, a 
coluna dorsal e a coluna lombar. Essas são as regiões 
diretamente afetadas pelas atividades exercidas no 
setor. Em seguida aparece a região das pernas, 
provavelmente devido à continuidade das atividades 
em pé. Logo após, a região dos punhos e mãos, 
cotovelos e pescoço têm resultados próximos, com 
números medianos de queixas.   
 

 

5. Conclusão 

Os problemas referentes à ergonomia, ruído, umidade, temperatura e riscos biológicos 

são os principais fardos de trabalhadores do setor frigorífico, sendo o sistema músculo-

esquelético o motivo mais freqüente de queixas dentre os trabalhadores, pela grande 

exposição aos fatores de risco.  

A pesquisa aponta que dois fatores são os mais frequentemente associados à 

ocorrência de lesões osteomusculares: o movimento repetitivo e a carga de trabalho estática. 

Os trabalhadores analisados na maioria dos estudos estavam sujeitos a altas cargas de 

trabalho, tarefas pesadas e monótonas, como as que ocorrem em setores de abatedouro e corte, 

em ambientes inóspitos, deixando-os vulneráveis ao desenvolvimento de distúrbios 

osteomusculares irreverssíveis.   
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