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1. INTRODUÇÃO 

 

 Longas jornadas de trabalho, ausência de pausas para descanso, má 

alimentação, risco de assaltos e acidentes de trabalho prejudicam a saúde física e 

mental dos trabalhadores. Além disso, os curtos prazos de entrega não apenas 

dificultam a realização de pausas de descanso, como empurram muitos 

trabalhadores para o consumo de substâncias químicas, como anfetaminas e álcool, 

uma vez que precisam se manter acordados para atender as urgências dos prazos 

delimitados pelas empresas. 

 Além do uso de substâncias psicoativas, outras repercussões das condições 

de trabalho na saúde de motoristas de caminhão são apresentadas em diversos 

estudos. Entre os problemas e agravos à saúde mais frequentes, podemos destacar 

sobrepeso e obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, alterações 

posturais, privação e distúrbios do sono, sonolência excessiva e estresse (Ferreira & 

Alvarez, 2013). 

 A fim de regular e disciplinar a jornada de trabalho, e diminuir os acidentes 

envolvendo os profissionais nas rodovias brasileiras, em 2012, a Lei 12.619/2012 

regulamentou a profissão, a jornada de trabalho e o tempo de direção de motoristas 

profissionais. Entretanto, seus dispositivos foram revogados e, impulsionada pela 

importante mobilização nacional de motoristas de caminhão, em fevereiro de 2015, 

essa lei sofreu alterações quanto à regulamentação da jornada de trabalho e do 

tempo de descanso. As mudanças incluíram o aumento da jornada de trabalho para 

até 12 horas, com tempo máximo ao volante para até 5h e meia, também a 

diminuição do tempo de descanso semanal remunerado do motorista empregado de 

35h para 24h. Em março de 2015, a Lei dos Caminhoneiros (Lei 13.103/2015) foi 

sancionada e está em vigor. 

 Battiston, Cruz e Hoffman (2006) citam que a manutenção em posturas 

forçadas e a exposição a movimentos repetitivos do membro superior afetam 

diretamente os motoristas profissionais. Eles defendem que as tarefas que requerem 

posturas forçadas sobrecarregam fundamentalmente o tronco, os braços e as 

pernas, e sua principal consequência são os transtornos musculoesqueléticos. 

 Devido ao lento aparecimento dos transtornos e sua aparência inofensiva, 

são, muitas vezes, subestimados até que o sintoma seja crônico e o dano 

permanente. 



 Pensando em avaliar a saúde dos trabalhadores com enfoque na saúde geral 

de motoristas de caminhão, muitas questões são levantadas e relacionadas à 

insatisfação, motivação e desconforto muscular, refletindo negativamente em seu 

desempenho profissional. Desta forma, profissionais da área da Fisioterapia e da 

Educação Física promovem orientações e ações para a prevenção de agravos 

osteomusculares, analisando a postura, sobrecargas e as tarefas executadas, no 

caso dirigir o caminhão por horas seguidas. 

 Avaliando o ato de dirigir caminhão, nossa atenção se volta para o posto de 

trabalho do motorista, que nesse caso especifico seria a cabine do caminhão, 

podendo assim compreender como as posturas e atos repetitivos podem impactar 

na saúde funcional dos motoristas de caminhão. 

 O ritmo de trabalho, posturas inadequadas, esforço físico, movimentos 

repetitivos e condições físicas inadequadas causam certa tensão no corpo, 

desencadeando grandes males à saúde dos motoristas. Essa tensão pode ocasionar 

fadiga, cansaço e a falta de atenção nas estradas, consequentemente levando a 

diminuição na produtividade e aumento na possibilidade de acidentes, e 

consequentemente afastamentos temporários, invalidez permanente e até mesmo a 

óbito.  

 Outro fato importante é o envelhecimento natural e o sedentarismo, 

relacionados à sarcopenia, resultando em flacidez e a perda de tônus muscular. 

Vemos que é imposto ao motorista o mesmo ritmo de trabalho no decorrer de sua 

vida, assim, necessitando das mesmas demandas musculares, e não considerando 

essa perda de massa muscular, assim os desenvolvimentos de doenças 

ocupacionais ao longo de sua trajetória no seu trabalho no ato de dirigir caminhão 

começam a aparecer com mais frequência sem uma causa aparente. 

 Martins e Duarte (2000) definem o termo DORT (distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho) como transtornos funcionais, transtornos mecânicos e 

lesões de músculos e/ou de tendões e/ou de fáscias e/ou de nervos e/ou de bolsas 

articulares e pontas ósseas nos membros superiores, ocasionados pela utilização 

biomecanicamente incorreta dos membros superiores, que resultam em fadiga, 

queda do desempenho no trabalho e incapacidade temporária. Conforme o caso 

pode evoluir para uma síndrome dolorosa crônica, nessa fase agravada por todos os 

fatores psíquicos, inerentes ao trabalho ou não, capazes de reduzir o limiar de 

sensibilidade dolorosa do indivíduo. 



 No entanto, para combater ou prevenir tais problemas, estudos mostram que 

a prática de atividade física regular traz bons resultados quanto à prevenção de 

doenças ocupacionais como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) e Lesão por Esforço Repetitivo (LER). 

 Fica claro a importância de um diagnóstico apurado das condições e 

demandas musculares relacionadas a ocupação aqui estudada, e a preocupação 

para implantação de um programa de atividade física personalizado para a 

prevenção de doenças ocupacionais e acidentes ocasionados no trabalho. A 

Ginástica Laboral (GL) surge para reduzir possíveis desgastes, motivar uma 

mudança em seu estilo e melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhado (QVT) com 

a adoção de hábitos mais saudáveis para os trabalhadores em geral. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Esse estudo visa despertar nos trabalhadores a necessidade de uma 

mudança em seu estilo de vida, e não apenas no momento em que executam a 

ginástica. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar, acompanhar e mensurar um programa de Ginástica Laboral para 

motoristas de caminhão. 

 Analisar e descobrir as queixas de dor e desconforto osteomuscular, relativos 

à ação de dirigir caminhão. 

 Promover a prática da atividade física e alongamentos para compensação, 

equilíbrio funcional, prevenção da fadiga, de lesões, acidentes e agravos à saúde. 

 Conscientizar a população alvo para a melhoria da postura, melhoria da 

saúde osteomuscular, importância de uma alimentação e de hábitos saudáveis e o 

não tabagismo. 

 Promover o relaxamento e o posterior fortalecimento muscular e articular 

necessários para profissão. 

 

4. METODOLOGIA 



 Trata-se de um estudo quantitativo, desenvolvido com 20 motoristas de 

caminhão que exercem suas atividades profissionais em uma transportadora. 

 O estudo foi realizado nas dependências da empresa Phenix Transportes, 

situada na Avenida Marginal Duzentos, número 600, Vila Real, Botucatu, SP. De 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, todos os 

voluntários foram informados sobre a pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, concordando com a participação na pesquisa. 

 Para a coleta de dados utilizamos o Questionário de Identificação do 

Motorista (QIM), estes dados foram coletados dentro da empresa Phenix 

Transportes, antes, durante e após a jornada de trabalho. Utilizamos um 

questionário de identificação pessoal e profissional relacionados com a função de 

motorista, tais como tempo de função, tempo de permanência na função especifica 

de dirigir caminhão, dados pessoais, satisfação no trabalho, disposição para o 

trabalho e aspectos gerais de saúde (QIM), que foi preenchido pelos entrevistados 

envolvidos na pesquisa. Esta atividade aconteceu em uma sala, devidamente 

preparada para proporcionar a coleta destas informações. 

 As queixas de dores, e desconfortos foram avaliadas através de um inventário 

para registro de queixas, contendo os diversos segmentos corporais, e uma escala 

visual de intensidade de 1 a 10 de acordo com o Questionário Geral (QG). Este 

instrumento serviu para o levantamento de desconforto e/ou dor por segmento 

corporal. Estes foram respondidos pelos motoristas profissionais, individualmente e 

nas dependências da empresa. 

 

5. RESULTADOS 

 

 Foi aplicado um questionário inicial (QIM) para avaliar o trabalho e a saúde 

dos entrevistados, os dados iniciais foram coletados no dia primeiro de abril de 2017. 

Foram programadas reaplicações dos mesmos questionários a cada dois meses 

com o intuito de comparar e reavaliar os resultados. Com um total de 20 

entrevistados (n=20), 100% trabalham como motorista a mais de cinco anos, e 

nenhum deles recebeu qualquer tipo de informação, treinamento ou orientação 

sobre a postura mais adequada para executar sua função.  

 Avaliando a saúde, 20% dos entrevistados já foram afastados por conta de 

problemas relacionados ao trabalho pelo menos duas vezes, já outros 20% já foram 



afastados pelo menos uma vez, enquanto 60% nunca foram dispensados do 

trabalho (Figura 01). Já 90% dos entrevistados não sentem dormência ou cãibras, e 

10% sentem cãibras mesmo fora do trabalho. 

 

Figura 01. Motoristas afastados do trabalho. 

 

 Nenhum dos entrevistados adota algum tipo de medida para diminuir os 

incômodos, e a empresa não oferece nenhuma medida e orientação para reduzir 

esses incômodos nos motoristas. 

 Após a coleta dos dados, foi dado início a uma orientação verbal sobre os 

benefícios da atividade física e a importância da GL abordando alguns temas como: 

sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares inadequados e suas influencias na 

saúde de um modo geral, para a conscientização quanto à melhoria em sua 

qualidade de vida. Posteriormente os mesmos foram orientados a realizarem uma 

sequência de exercícios de alongamentos para utilizarem, antes, durante ou após 

sua jornada de trabalho. Ao final, os voluntários receberam uma cartilha 

desenvolvida pela Mercedes Benz sobre Ergonomia e Ginástica Laboral para o 

Motorista (EGLM). 

 Um ponto importante apontando pela amostra refere-se à jornada de trabalho 

excessiva, que em alguns casos chega a dezesseis horas trabalhadas por dia. Os 

motoristas justificam tal fato relatando que o ganho é de acordo com a 

quilometragem rodada, portanto, quanto mais viagens, maior é a renda mensal. 

 Segundo levantamento de dados, 80% dos participantes, não pratica qualquer 

tipo de atividade física, sendo que a maior queixa está relacionada ao tempo 

disponível para a devida prática, pois não possuem dias certos de descanso. 
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 A vida sedentária é reconhecida, mais fortemente, como sendo importante 

fator contribuinte na ausência de saúde e morte precoce. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde estima-se que metade da população mundial seja 

inativa fisicamente. No Brasil, quase metade dos adultos, cerca de 46% dos 

brasileiros são sedentários, segundo Pesquisa Nacional da Saúde. O levantamento 

foi realizado em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Após dois meses da implantação do programa de GL realizou-se uma nova 

avaliação para verificar os índices de adesão e comprometimento dos participantes 

quanto a realização das atividades propostas, além de avaliar e quantificar o estado 

físico geral, a satisfação e a disposição para o trabalho e também sua saúde de 

modo geral. 

 Analisando os dados preenchidos pelos entrevistados no QG, notamos que 

80% dos motoristas praticaram as atividades propostas, antes, durante ou após sua 

jornada de trabalho três ou mais vezes por semana, porém, apenas 20% dos 

motoristas procuraram praticar alguma atividade física paralela ao programa de GL. 

 Quanto ao estado físico geral, 80% dizem ter um maior desconforto na região 

das costas (lombar), porém, 100% estão satisfeitos com seu trabalho, no entanto os 

motoristas que realizaram o programa de GL, sentem mais disposição para o 

trabalho após realizarem os exercícios, e apenas 10% dos motoristas utilizam algum 

medicamento para dores musculares ou articulares. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 Vemos por esse estudo que os motoristas têm, por característica, uma 

jornada extensa de trabalho, o que os leva à privação crônica de sono. Chama a 

atenção à alta prevalência de vida sedentária, hábitos alimentares inadequados e 

obesidade, assim como o grande número de fumantes e de hipertensos. Essas 

características colocam essa população em risco para uma série de patologias 

cardiovasculares, tais como hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia e 

coronariopatias. 

 Outro importante fator de risco é a elevação do hormônio cortisol, também 

conhecido como o hormônio do estresse.  Essas concentrações do cortisol em 

motoristas de caminhão que trabalham em horários irregulares estão 

correlacionadas ao sono de curta duração, baixa satisfação no trabalho, diminuição 



do colesterol bom (HDL), elevação do colesterol ruim (VLDL) e aumento dos níveis 

de triglicérides. 

 O presente trabalho inclui além das avaliações propostas, uma avaliação final 

para mensurar se a GL oferecida contribuiu na melhoria da qualidade de vida no 

trabalho, se mostrou satisfatório no que diz respeito à redução de desconforto 

muscular, e se houve aumento na prática da GL pelos motoristas e também na 

procura pela prática de atividade física. 

 Assim, os estudos futuros poderão aprofundar tais considerações, 

principalmente quanto aos efeitos positivos ao realizar tais atividades como forma de 

prevenir/reduzir doenças ocupacionais. Desta forma será possível confirmar os 

resultados avaliados através desse estudo, que apontam para os benefícios que 

podem ser adquiridos pelas empresas ao aplicar um programa de GL. 

 A atividade física tem um importante papel como instrumento na promoção da 

saúde. A prática de exercícios físicos regulares e orientado traz grandes benefícios à 

saúde, cientificamente comprovados, como: Aumento na resistência óssea, 

retardando o processo de osteoporose/osteopenia, o aumento do tônus muscular, 

desenvolve a força e a resistência muscular, preserva a saúde da coluna, protege as 

articulações, promove maior desempenho físico no trabalho e no lazer, proporciona 

maior tolerância à sobrecarga, proporciona um bem-estar geral, diminui a fadiga 

mental e corporal, diminui o nível de ansiedade, melhora o humor, melhora a 

qualidade do sono e gera maior interação social. 
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