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RESUMO 

 

               O transporte rodoviário de cargas representa para o Brasil a principal forma de escoamento de mercadorias 
na contemporaneidade. O caminhoneiro brasileiro está garantido, como qualquer outro trabalhador 
registrado, pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A Lei 13.103/2015 regulamenta alguns itens em 
relação ao trabalho do caminhoneiro como, carga horária diária de trabalho, tempo de descanso mínimo e 
realização de exames toxicológicos. Alguns autores alegam que a nova lei, que teoricamente permitiria uma 
melhor qualidade de vida para esses profissionais, ainda não alterou essa realidade. O objetivo da pesquisa 
é analisar a saúde dos caminhoneiros de carga pesada empregados em regime de CLT. Estudo 
epidemiológico transversal descritivo, com abordagem quantitativa. A coleta de dados acontecerá com 
entrevista e verificação de: pressão arterial, glicemia capilar, acuidade visual e medidas antropométricas. Os 
dados serão analisados segundo estatística descritiva, com descrição de médias, valores máximos e 
mínimos e desvio padrão; além de estatística inferencial, por meio de testes baseados no nível de 
normalidade dos dados. Serão comparados os dados coletados nesta pesquisa com os dados do Evento 
intitulado Saúde do Caminhoneiro, realizado pela Unicesumar em fevereiro de 2019, para verificar as 
diferenças entre os fatores de risco e vulnerabilidade de caminhoneiros autônomos e empregados por 

regime CLT. Espera-se, com o resultado dessa análise, o embasamento de melhorias nas políticas públicas 

para esta população.  

 

              PALAVRAS-CHAVE: Fatores de Risco; Saúde do Caminhoneiro; Saúde do Trabalhador. 

 

1           INTRODUÇÃO 

 

O transporte rodoviário de cargas representa para o Brasil a principal forma de 
escoamento de mercadorias na contemporaneidade, e 27.5% do PIB é de produção 
agrícola e industrial (DATA SEBRAE, 2019) o que enfatiza a importância do transporte de 
cargas no país. Atualmente o Conselho Nacional de Transito (CNT) revelou que a matriz 
de transporte de cargas brasileira está dividida da seguinte forma: rodoviário 61,1%; 
ferroviário 20,7% aquaviário 13,6%; dutoviário 4,2%; e aéreo com 0,4% (CNT, 2018). 
Assim, a partir de tais dados é possível inferir na importância caminhoneiros de cargas 
para o crescimento do país, uma vez que o desenvolvimento no sentido econômico, 
ambiental e social depende, em grande parte, dessa modalidade (ROCHA 2015). 

Frente à importância desses profissionais para o país, observações 
epidemiológicas evidenciam que grande parte da mortalidade no trânsito envolve o setor 
dos trabalhadores de transporte de carga pesada. Por conseguinte, dados mundiais 
referem que 7% a 30% dos acidentes fatais no trânsito ocorrem devido à sonolência e à 
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exaustão dos motoristas (NARCISO e MELLO, 2017). Dessa forma, esse dado tem sido 
relacionado com o estilo de vida que esse motorista de carga tem, uma vez que esses 
indivíduos trabalhavam longos períodos sem descanso para cumprirem com os prazos de 
entrega de mercadorias, maior número de fretes e a pressa para voltar para casa. 

Sabe-se que caminhoneiros têm um estilo de vida não saudável, 75% dos 
caminhoneiros são fumantes, 64% usam o álcool e 25,8% fizeram uso de drogas em 
algum momento (JUNIOR et al., 2016). Além desses, outros fatores como a má 
alimentação, sedentarismo e ausência de controle periódico em saúde também tinham 
sido identificados, os quais contribuem para uma má qualidade de saúde em curto e em 
longo prazo (ALESSI e ALVES, 2015). O caminhoneiro brasileiro está garantido, como 
qualquer outro trabalhador registrado, pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A 
Lei 13.103/2015 regulamenta alguns itens em relação ao trabalho do caminhoneiro como, 
carga horária diária de trabalho, tempo de descanso mínimo e realização de exames 
toxicológicos (BRASIL, 2015).  Alguns autores alegam que a nova lei, que teoricamente 
permitiria uma melhor qualidade de vida para esses profissionais, ainda não alterou essa 
realidade, melhorando a carga horária diária de trabalho do caminhoneiro (NARCISO e 
MELLO, 2017; ALESSI e ALVES, 2015).  

Nessa perspectiva, a atual condição de saúde do caminhoneiro de carga pesada 
empregado é uma das principais perguntas a serem respondidas. Assim esse estudo 
procura elencar os principais fatores de risco atuais dos motoristas de carga pesada 
empregados, que pode estar relacionado com os acidentes de trânsito e com diminuição 
de sua qualidade e expectativa de vida. 

 

2        MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo epidemiológico transversal descritivo, com abordagem quantitativa. Os 
sujeitos da pesquisa serão caminhoneiros que transportam carga pesadas empregados 
por regime CLT em Empresa de Maringá.  

A coleta de dados acontecerá com entrevista e verificação de: pressão arterial, 
glicemia capilar, acuidade visual e medidas antropométricas, em Evento previsto de 
acontecer no segundo semestre de 2019. O evento será organizado pelos pesquisadores 
em parceria com a Empresa – transportadora que tenha no mínimo 100 funcionários 
registrados pelo regime CLT. Será aplicado um questionário sobre fatores de risco para 
doenças crônicas cardiovasculares e de acuidade visual. Para esta coleta haverá a 
participação de alunos de medicina vinculados as ligas acadêmicas: alunos da liga de 
Medicina de Família a Comunidade que irão aferir a Pressão Arterial e verificar as 
medidas antropométricas (peso, altura e circunferência abdominal), alunos da liga de 
Gerontologia e Geriatria que aplicarão o questionário sobre hábitos de vida e fatores de 
risco para doenças crônicas, alunos da liga de Endocrinologia que farão o exame de 
glicemia capilar e alunos da liga de oftalmologia que farão teste de acuidade visual. 

Os dados serão duplamente lançados em planilha de Excel e posteriormente 
analisados segundo estatística descritiva, com descrição de médias, valores máximos e 
mínimos e desvio padrão; além de estatística inferencial, por meio de testes baseados no 
nível de normalidade dos dados. Serão comparados os dados coletados nesta pesquisa 
com os dados Do Evento intitulado Saúde do Caminhoneiro, realizado pela Unicesumar 
em parceria com a Viapar e Policia Rodoviária em fevereiro de 2019, para verificar as 
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diferenças entre os fatores de risco e vulnerabilidade de caminhoneiros autônomos e 
empregados por regime CLT. 

A pesquisa será realizada em conformidade com a portaria 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos, e será aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICESUMAR. 

Será utilizado um Termo de Livre Consentimento Esclarecido contendo 
informações claras sobre a pesquisa como justificativas, objetivos e possíveis riscos e 
benefícios. Os participantes da pesquisa terão oportunidade de ler e entender cada item, 
para depois decidir se irão participar da pesquisa. 

 

3         RESULTADOS ESPERADOS 

 

São esperados resultados que permita conhecer as condições de saúde e fatores 
de risco de caminhoneiros de carga pesada, registrados por regime CLT, quanto aos 
níveis pressóricos, alteração dos níveis glicêmicos, os hábitos alimentares, sedentarismo, 
horas de trabalho semanal, acuidade visual, uso de drogas e horas de sono por dia, de tal 
modo que esse conhecimento possa embasar políticas públicas para esta população.  

 

4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que esta pesquisa será importante para a sociedade, pois a partir dos 
resultados encontrados, será possível predizer os fatores que influenciam na saúde dos 
caminhoneiros e com isso elaborar diretrizes para uma política com a finalidade de 
melhorar a qualidade de vida dessa classe de profissionais.  
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