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RESUMO 
O objetivo da pesquisa foi analisar as condições de saúde e fatores de risco para saúde dos profissionais 
caminhoneiros. Estudo epidemiológico transversal descritivo, com abordagem quantitativa. Para a coleta de 
dados foi criado um evento chamado “Saúde do Caminhoneiro”. A coleta de dados foi composta por entrevista 
e exame físico. A entrevista foi guiada por questionário padrão com dados demográficos, identificação 
ocupacional, hábitos de vida, história de doenças pregressas. No exame físico foi verificado glicemia capilar, 
pressão arterial, acuidade visual e dados antropométricos. Amostra foi composta por 64 profissionais. 
Encontrou-se alta prevalência de fatores de risco modificáveis como obesidade (38,7%), hipertensão arterial 
(30,6 %), tabagismo (17,02%), glicemia capilar alterada (21,8%), consumo de álcool (35,9%), IMC acima de 
25 (83,9%), circunferência abdominal acima de 94 (73%) e circunferência cervical acima de 38,9 (53%). O 
estudo identificou alta prevalência de fatores de risco modificáveis em profissionais caminhoneiros, sugerindo 
que a atividade profissional de motorista de carga pesada pode levar a condições de vida pouco saudáveis 
favorecendo o adoecimento. O caminhoneiro não tem priorizado sua saúde, com doenças sem diagnóstico e 
tratamento e, dessa forma, oferecendo risco maior de complicações para sua própria saúde e apresentando 
maior chance de acidentes nas estradas, colocando em risco a vida de outros motoristas e passageiros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes; Fator de Risco; Prevenção; Promoção de Saúde; 
Vulnerabilidade. 
 
1         INTRODUÇÃO 

 
A Organização Mundial de Saúde alerta que mortes e prejuízos causados por 

acidentes de trânsito permanecem como problema mundial. São 1,35 milhões de mortes 
por ano, cerca de 3700 por dia, envolvidos em acidentes de transito em rodovias pelo 
mundo. Além disso outras milhões de pessoas ficam com sequelas no mesmo tipo de 
acidente (WHO, 2018).  

Os números apresentados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre acidentes de 
trânsito no Brasil em 2017 indicam 89.318 acidentes em rodovias federais que resultaram 
na morte de 6.244 pessoas e 83.978 feridos. 

 A mortalidade de caminhoneiros relacionada a acidentes de trânsito aumentou 
12,8% entre 2016 e 2017, os números absolutos indicaram 1.275 mortes no primeiro 
semestre de 2016 e 1.439 mortes no mesmo período de 2017. Os principais motivos dos 
acidentes apontados pela PRF são a jornada de trabalho excessiva e imprudência (PRF, 
2017).  

Estudos realizados no Brasil identificaram inúmeros problemas para a saúde do 
caminhoneiro, como: altas taxas de sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares 
inadequados, extensas jornadas de trabalho, poucas horas de sono em dias de trabalho e 
uso de drogas (RAMOS et al., 2018). 
         A “Lei dos Caminhoneiros” (Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015) prevê jornada de 
trabalho de oito horas diárias, admitindo-se prorrogação por até quatro horas 
extraordinárias e pagas com acréscimo estabelecido. Asseguradas 11 horas de descanso 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.103-2015?OpenDocument
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diariamente, com mínimo de oito horas ininterruptas e mais 30 minutos a cada quatro horas 
(BRASIL, 2015).  

Contudo, é comum observar jornada de trabalho extenuante, frequentemente 
superior a 12 horas diárias. Os problemas decorrentes das condições de trabalho e hábitos 
de vida dos profissionais caminhoneiros podem afetar diretamente a saúde, o desempenho 
do trabalhador, função social e emocional. Essas condições podem estar relacionadas a 
acidentes de trânsito, o que tem levado à morte prematura ou deixado sequelas que 
interferem na qualidade de vida da população que circula nas rodovias (OLIVEIRA et al., 
2016). Por isso, é imprescindível o conhecimento das condições de saúde e de 
vulnerabilidade do caminhoneiro, para planejamento de políticas de saúde que minimizarão 
os efeitos deletérios, fatores de risco e acidentes, levando à melhora da qualidade de vida 
do caminhoneiro e da população que circula pelas rodovias. 

O objetivo da pesquisa foi analisar as condições de saúde e fatores de risco de 
caminhoneiros de carga pesada. 
 
2         MATERIAL E MÉTODO 
 

Estudo epidemiológico transversal descritivo, com abordagem quantitativa. Para a 
coleta de dados foi criado um evento chamado “Saúde do Caminhoneiro” ocorrido em 23 
de fevereiro de 2019, organizado pela UniCESUMAR e VIAPAR-PR, com o apoio da 4ª Cia 
de Polícia Rodoviária Estadual do município de Floresta PR. Os profissionais 
caminhoneiros foram abordados de forma aleatória pelos policiais rodoviários e convidados 
a participar da atividade. A participação foi feita de forma voluntária e espontânea pelo 
profissional, sem oferta de nenhuma contrapartida financeira ou qualquer tipo de vantagem. 

O estudo analisou os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, 
dados antropométricos e distúrbios do sono em motoristas de caminhão do sexo masculino. 
A entrevista e exame físico foram conduzidas por estudantes de medicina da 
UNICESUMAR e supervisionados por docentes. A entrevista foi guiada por questionário 
padrão que incluiu dados demográficos como: idade, sexo, nacionalidade, naturalidade, 
estado civil, religião, nível educacional e socioeconômico. Identificação ocupacional com 
tempo de habilitação específica, tempo médio de horas trabalhas por semana, tipo de 
vínculo empregatício (autônomo ou empregado) e renda mensal. Os hábitos de vida foram 
questionados sobre qualidade de sono (quantidade de horas de sono por dia), tabagismo, 
etilismo, atividade física, tipo de alimentação, hábitos intestinais, hábitos de lazer e 
autorrelato sobre uso de drogas.  

Também foi investigado história mórbida pregressa, utilização de medicamentos e 
presença de doenças crônicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças oftálmicas e neoplasias. 

Durante o exame físico, foram coletados dados antropométricos, como: peso, altura, 
índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal, circunferência de pescoço, 
relação cintura-quadril. Os valores de referência utilizados para IMC (kg/m2) foram: eutrófico 
IMC ≥18,5 e < 25, sobrepeso IMC ≥ 25 e <30, obesidade grau I IMC ≥ 30 e < 35, obesidade 
grau II IMC ≥ 35 e < 40 e obesidade grau III IMC ≥ 40 (WHO, 2000). A circunferência 
abdominal define obesidade ≥ 94 cm em homens ou ≥ 80 cm em mulheres (caucasianos 
europídeos, sul-africanos, mediterrâneo ocidental e oriente médio), ≥ 90 cm em homens ou 
≥ 80 cm em mulheres (sul-asiáticos e chineses) (ABESO, 2016). A circunferência do 
pescoço (CP) de homens entre 39,8 e 43,2cm é correlacionado ao IMC entre 25 e 29,9 
kg/m2, da mesma forma, CP ≥ 43,3cm correlacionado ao IMC >30 kg/m2, medido 
horizontalmente acima da cartilagem cricotireoidea, logo abaixo da proeminência laríngea 
(KÜCÜK et al., 2016). A relação cintura-quadril (RCQ) tem o índice de corte para risco 
cardiovascular ≥ 0,85 para mulheres e ≥ 0,90 para homens (BRASIL, 2017).  
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Aferidos pressão arterial, glicemia capilar e teste de Snellen, os caminhoneiros com 
exames alterados foram orientados a procurarem auxílio médico direcionado para 
diagnóstico e acompanhamento próximos as suas residências. Hipertensão arterial (HA) é 
caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg sistólica e/ou 
90 mmHg diastólica, pré-hipertensão pressão arterial (PA) sistólica entre 121 e 139 mmHg 
ou PA diastólica 81 a 89mmHg e PA normal para valores menores (SBC, 2017). 
Normoglicemia é definida como glicose em jejum menor que 100 mg/dl, pré-diabetes com 
glicose em jejum entre 100 e 125,9 mg/dl ou diabetes mellitus (DM) estabelecido com 
glicemia de jejum maior ou igual 126 mg/dl ou glicemia ao acaso maior que 200 mg/dl (SBD, 
2017). O teste de Snellen foi utilizado para medida da acuidade visual conforme Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2008). 

Este projeto não foi submetido ao Comitê de Ética uma vez que o evento para a 
coleta de dados era uma iniciativa da Viapar. Houve o consentimento da Viapar para a 
coleta de dados mas não foi possível submeter um projeto ao Comitê de Ética que não 
pertencia aos autores do estudo. Foi elaborado um projeto de extensão para que a 
Unicesumar pudesse colaborar com a Viapar na organização e desenvolvimento das 
atividades. Todavia, foram seguidos todos os preceitos preconizados pela resolução 
466/2012-CSN-MS, como assinatura do TCLE, explicação individual das atividades que 
seriam realizadas, sigilo das informações, não identificação dos sujeitos, uso dos dados 
apenas para eventos acadêmicos, possibilidade de desistência de participação, os riscos 
envolvidos na coleta de dados, os benefícios de conhecer suas condições de saúde, o 
encaminhamento para os serviços de saúde dos sujeitos com risco para doenças crônicas 
e a disponibilidade dos pesquisadores em atender os sujeitos em caso de consequência 
decorrente de algum risco. 

  
3         RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante o evento foram acolhidas 71 pessoas. Contudo, um profissional desistiu da 
pesquisa durante o questionário e 6 pessoas foram excluídas da análise por serem 
acompanhantes/ajudantes dos profissionais caminhoneiros, mas sem papel na condução 
de veículo. Dessa forma apenas os dados de 64 profissionais foram utilizados para análise.  

Os entrevistados foram na totalidade do sexo masculino e nacionalidade brasileira 
na faixa etária de 23 a 77 anos de idade (média de 43,9 anos), 75% afirmaram viver com 
companheira (o). Religião prevalente católica (48%), evangélica (15,6%), cristã (3,1%) e 
sem religião (4,7%). A escolaridade de 56.3% dos entrevistados foi maior do que oito anos, 
34,4% com menos de 8 anos e 9,4% superior a 11 anos de escolaridade. A maioria (73,4%) 
possuem vínculo trabalhista e apenas 26,6% trabalham como autônomos.  

O estudo encontrou alta prevalência de fatores de risco modificáveis como 
obesidade, tabagismo e sedentarismo. Os dados clínicos e antropométricos coletados dos 
64 motoristas de caminhão obtidos a partir do evento “Saúde do Caminhoneiro” em 2019 
estão representados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Percentual das variáveis clínicas e antropométricas de condutores de caminhão. 

Maringá-PR, 2019. 

Variável clínica Porcentagem 

Índice de massa corporal (>25 kg/m2) 83,9% 

- Sobrepeso 45,1% 

- Obesidade 38,7% 

- Obesidade grau I 29% 

- Obesidade grau II 8% 

- Obesidade grau III 1,6% 
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Circunferência abdominal (≥ 94 cm) 73% 

Circunferência cervical (≥ 39,8 cm) 53% 

RCQ (risco moderado a muito alto) 85,5% 

- Risco moderado 48,1% 

- Risco alto 28,1% 

- Risco muito alto 9,3% 

Glicemia (> 126 mg/dl) 14% 

Glicemia (> 100 < 126 mg/dl) 21,8% 

PA (PAS ≥ 140 ou PAD ≥ 90 mmHg) 30,6% 

PA (PAS 121 - 139 ou PAD 81 - 89mmHg) 35,5% 

Acuidade visual (Inapto) 3,4% 

Consumo drogas ilícitas 1,6% 

Consumo álcool 35,9% 

Tabagistas 17,2% 

Horas de sono diária (< 8h) 67,5% 

Horas trabalhadas em excesso (> 8h) 43,2% 

Acidentes com veículos de carga 29,7% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A análise dos dados demonstrou IMC acima de 25kg/m2 em 83,9% dos profissionais 

entrevistados, a proporção de sobrepeso 45,2%, está próxima da proporção estimada para 
a população masculina brasileira que é de 57,3%. Contudo, a porcentagem para obesidade 
encontrada foi de 38,7%, que é bastante superior ao estimado (19,2%) para população 
geral (BRASIL, 2018), e se aproxima aos dados da população norte-americana (36,9%), 
porém menor do que em motoristas de caminhão (69%) deste país (SIEBER et al., 2014).  

Os dados apontam que motoristas de carga pesada estão mais obesos que a 
população geral brasileira, o que é extremamente preocupante, porque estudos comprovam 
que o sobrepeso e a obesidade em profissionais caminhoneiros apresentam risco de 
colisão maior do que motoristas com peso normal (ANDERSON et al., 2012). 

No estudo, 73% dos caminhoneiros apresentaram circunferência abdominal 
alterada, com risco de complicações metabólicas aumentada. Estudo no Brasil demonstrou 
valor de 52,8% (MANSUR et al., 2015), porém, levou em consideração apenas valores 
superiores a 102 cm, enquanto no presente estudo foram considerados valores superiores 
a 94 cm. 

A autorreferência de diabetes mellitus foi de 6,25% do grupo. A análise dos dados 
de glicemia capilar coletados durante o evento demonstrou alteração de valores em 35,8% 
dos caminhoneiros. Assim, 21,8% dos sujeitos apresentaram taxas equivalentes a pré-
diabetes, 10,9% equivalentes a DM e apenas 3,1% com taxas superiores a 200 mg/dl. 
Esses resultados estão bem acima da prevalência estimada de diabetes na população 
brasileira adulta masculina que é de aproximadamente 7,1 % (BRASIL, 2018) e próximo 
com a pesquisa de Mansur et al. (2015) que encontrou taxa glicêmica de 11% de DM em 
motoristas de caminhão no Brasil.  

Apenas quatro entrevistados relataram ter DM. De acordo com dados coletados de 
glicemia capilar 50% dos diabéticos não estavam com a glicemia dentro do alvo terapêutico 
e dois apresentaram taxas glicêmicas suficientes para diagnóstico de DM. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2016) a confirmação do 
diagnóstico de DM requer repetição dos exames alterados. Contudo, o diagnóstico pode 
ser firmado para os pacientes com os sintomas clássicos de DM que demonstrem dosagem 
de glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL. Da mesma forma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC, 2016) recomenda duas ou mais aferições de pressão arterial para diagnóstico de 
Hipertensão Arterial Sistêmica (PA). 
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A aferição de PA demonstrou alteração em 65,6% dos atendimentos, desses 36% 
com valores de pré-hipertensão, 14% valores de hipertensão estágio I e 15,6% de 
hipertensão estágio II.  

Os dados apontaram alteração de PA em 62,7% dos entrevistados que negaram 
alterações de PA prévias. O autorrelato de HA foi feito por 21,9% dos entrevistados e, 
desses 38% estavam com níveis pressóricos dentro da meta terapêutica. Entre os 78,1% 
dos entrevistados que negaram HA, 22% apresentaram algum grau de aumento de pressão 
arterial.  

A HA atinge 32,5% da população geral no Brasil (SBC, 2016). O estudo verificou 
valores de PA compatíveis com HA em 30,6% do grupo analisado e de pré-hipertensão em 
35,5%. Estudos com profissionais caminhoneiros norte-americanos detectaram valores 
semelhantes 26,3% (SIEBER et al., 2014) e 25, 9% no Brasil (MANSUR et al., 2015).  

A autorreferência de doenças crônicas foi de 21,9% com HA e 6,25% com diabetes 
mellitus. Contudo, a aferição de Pressão Arterial (PA) demonstrou alteração em 65,6%, e a 
taxa de glicemia capilar em 35,8% dos profissionais. Tende-se a inferir que os profissionais 
investigados desconhecem seu estado de saúde, diagnóstico de doença e 
consequentemente não recebem tratamento adequado. Esses fatores concordam com a 
subjugação da saúde característica da população masculina em geral (OLIVEIRA et al., 
2015). 

Ao avaliar a acuidade visual foi constatado que apenas 3,4% dos motoristas estavam 
inaptos para conduzir veículos, de acordo com instrumento do MS (BRASIL, 2008). 

Quanto ao consumo de drogas ilícitas e substâncias psicoativas (“rebites”) foi 
questionado, porém, apenas um entrevistado afirmou utilizar maconha duas a três vezes 
por semana. A prevalência de consumo é de aproximadamente 5,1 a 9,3% dos 
caminhoneiros em São Paulo, especialmente de cocaína e anfetamina (BOMBANA et al., 
2017). Possivelmente os dados tenham sido subestimados devido à grande exposição ou 
a presença de policiais rodoviários no local da entrevista, pois alguns profissionais fazem 
uso de drogas e bebida alcoólica associados a direção (JUNIOR et al., 2016). 

O consumo de álcool foi relatado por 35,9% dos profissionais, dos quais 13% 
utilizava álcool todos os dias e 43% consumia duas a três vezes por semana. O percentual 
é maior do que 28,7% citado no estudo de Ramos et al. (2018), possivelmente por 
diferenças metodológicas de aplicação do questionário. 

Tabagismo tem prevalência de 13,2% e 19,2% na população masculina no Brasil 
(IBGE, 2014; BRASIL, 2018) e pode chegar a 46,2% de profissionais caminhoneiros norte-
americanos (BIRDSEY et al., 2015). O estudo apontou prevalência de 17,2% dos 
entrevistados, demonstrando que os caminhoneiros estão na média nacional. A ocorrência 
de tabagismo pode ser influenciada por características da atividade laboral, como períodos 
longos sozinhos, ausência da família, o que gera ansiedade e instabilidade emocional. 

O excesso de horas trabalhadas foi identificado em 43,2% dos entrevistados, entre 
eles 64,7% dos autônomos e 76,59% dos empregados. Os motoristas empregados 
respeitam um pouco mais os limites de máximo de horas trabalhadas por dia, mesmo assim 
é ainda um índice muito alto.  

Cerca de 29,7% dos entrevistados afirmaram já ter sofrido acidentes com veículos 
de carga. Outros autores relataram valores maiores como 48% (OLIVEIRA et al. 2016), 
contudo, associados a maior carga diária de trabalho e a personalidade do condutor. 

A sonolência em profissionais caminhoneiros pode ser associada à obesidade e 
síndrome metabólica que levam a apneia obstrutiva do sono, bem como ao excesso de 
horas trabalhadas, má qualidade de sono, consumo de drogas e álcool (MANSUR et al. 
2015). 

Este estudo apresentou algumas limitações como o número pequeno de 
caminhoneiros investigados e o fato deste evento ocorrer em um posto policial, o que pode 
ter inibido os condutores nas respostas do questionário. Todavia, os dados coletados 
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permitiram um olhar mais abrangente e compreensível das condições de saúde dos 
caminhoneiros. 

 
4       CONCLUSÃO 
          
         O presente estudo observou alta prevalência de fatores de risco modificáveis em 
profissionais caminhoneiros quando comparados com a população geral brasileira. Esses 
resultados indicam que a atividade profissional de motorista de carga pesada pode levar a 
condições de vida pouco saudáveis e favorecendo o adoecimento. 
         Além disso, o caminhoneiro não tem priorizado sua saúde, com doenças sem 
diagnóstico e tratamento. Deste modo, potencializa o risco de complicações para sua 
própria saúde, apresentando maior chance de acidentes nas estradas e colocando em risco 
a vida de outros motoristas e passageiros. Os resultados deste estudo apontam para a 
importância do desenvolvimento de políticas públicas de Promoção e Prevenção para 
caminhoneiros. 
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