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Introdução. O Despachante de carga aérea atua na parte de carregamento e descarregamento de cargas, em 
voos domésticos e internacionais. Esses profissionais executam suas funções no limite físico, psicológico e mental, 
trabalham por rapidez no serviço, tendo em vista que possuem pouco tempo em cada atendimento em suas respecti-
vas aeronaves. Diversos fatores desencadeiam lesões nesses profissionais, poucos dias de folga, posições inadequa-
das, esforços além do normal, sobrecarga, movimentos repetitivos, trazendo algumas alterações musculoesqueléticas 
que podem vir a prejudicar seu desempenho no exercício da função. Objetivos. Analisar a prevalência de lesões 
musculoesqueléticas em Despachantes de cargas aéreas em Fortaleza-Ce. Método. Foram avaliados através de 
um questionário, 15 despachantes de carga aéreas de uma empresa referência no estado do Ceará, objetivando a 
análise da prevalência de lesões musculoesquelética nos participantes desse estudo. Resultados. Os resultados 
encontrados apontam para a necessidade de melhorarias das condições de trabalho na atividade de movimentador de 
mercadorias com carga, assim como em outras atividades na qual o sacrifício e o esforço humano são uma constante. 
Conclusão. Observou-se que a atividade do trabalhador que manuseia cargas o predispõe a riscos decorrentes 
dos fatores biomecânicos, excesso de força, posturas inadequadas e dos fatores organizacionais que, quando utili-
zados de forma inadequada, sua aplicação repercute na saúde dos trabalhadores. As lesões resultam da utilização 
excessiva do sistema osteomuscular, instalando-se progressivamente no trabalhador sujeito a fatores de risco técnico-
organizacionais. Ao se compreender os mecanismos dessa multicausalidade, percebem-se a necessidade da abor-
dagem global para se prevenir as lesões.
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