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RESUMO 

O trabalho do motorista de transporte coletivo urbano está relacionado 
ao ambiente no qual está inserido. . A atividade laboral  expõe estes 
profissionais a  fatores de risco que podem comprometer sua atividade de 
trabalho bem como sua saúde. ,  Estudos sobre as condições de saúde e 
atividade laboral de motoristas de transporte coletivo urbano são importantes 
para o reconhecimento destes fatores de risco, bem como, para a elaboração 
de medidas de prevenção. O objetivo do presente estudo foi investigar a 
associação de sintomas musculoesqueléticos e o nível de escolaridade de 
motoristas de ônibus de uma empresa de transporte coletivo urbano de 
Manaus. Participaram da pesquisa 24 motoristas, do sexo masculino, de uma 
empresa de transporte coletivo de Manaus. Foram aplicados os seguintes 
Questionários:  Multidimensional Adaptado e o Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares.  Para a análise dos dados, utilizou-se a planilha do 
programa Excel e o programa de análise estatístico SPSS. Os motoristas têm 
faixa etária de 30 a 62 anos, com a média de idade de 43 anos; sobre o 
primeiro emprego 54,1% começaram a trabalhar a partir dos 18 anos e, quanto 
ao grau de instrução, 62,5% possuem ensino médio completo. Analisando-se o 
tempo de serviço, 79,1% trabalham na empresa a mais de 4 anos; sendo que, 
100% dos indivíduos executam suas funções por mais de 6 horas por dia. Do 
grupo de motoristas com ensino médio completo, todos alegaram que sentiram 
dores nos últimos 12 meses, entre aqueles com nível de instrução mais baixo 
9, 6   relataram que sentiram dores nos últimos 12 meses. Os resultados do 
presente estudo indicam que não houve associação entre os sintomas 
musculoesqueléticos e nível de escolaridade de motoristas de ônibus.  As 
causas relacionadas aos sintomas musculoesqueléticos são multifatoriais 
havendo a necessidade de maiores investigações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O trabalho do motorista de transporte coletivo urbano está totalmente 

associado ao meio no qual o mesmo é executado. Diferente das pessoas que 

exercem suas atividades profissionais em ambientes fechados, algumas vezes 

climatizados e relativamente confortáveis, esse profissional realiza suas 

atividades num ambiente público, o trânsito (BATTINSTON, et al. 2006). 

Nessa situação, estes profissionais estão suscetíveis a desconfortos 

musculoesqueléticos, onde estão vulneráveis a fatores que podem prejudicar 

no desempenho de trabalho e principalmente na saúde (HOFFMANN, 2000). 

Os fatores de risco pertinentes à atividade laboral podem atingir o estado 

psicofisiológico, transformando-se em irritabilidade, insônia, distúrbios da 

atenção e em sintomas musculoesqueléticos (VERNAZA-PINZÓN, SIERRA-

TORRES, 2005). 

Em motoristas, as dores nos ombros surgem possivelmente à exaustiva 

execução de movimentos para troca de marcha e ao manuseio do volante com 

os braços em extensão, solicitando um contínuo trabalho estático e dinâmico 

dos músculos da cintura escapular e membros superiores. As regiões do 

"tornozelos/pés" e joelho estão relacionadas com a posição sentada e 

manuseio constante dos pedais com os pés, associado também na constante 

troca de marchas. Dores nas regiões da lombar, cervical e membros superiores 

estão associados tanto a questões psicológicas quanto físicas (CARNEIRO et 

al. 2007; SANTOS 2002). 

Estudo realizado em São Paulo, sobre sintomas musculoesqueléticos 

em motoristas de ônibus, evidenciou que 65,7%da população estudada relatou 

distúrbios musculoesqueléticos nos últimos 12 meses. Em relação às regiões 

anatômicas em que prevaleceram os sintomas, houve maior predomínio de 

queixas em região lombar (17,0%), ombros e joelhos (13,3%) (DE VITTA et al., 

2013). 

Outros fatores de risco como o estresse e o baixo nível de escolaridade 

podem estar associados aos distúrbios musculoesqueléticos por conta que 

alguns trabalhadores se inserem no mercado de trabalho de forma precoce, 



geralmente em trabalhos menos especializados, que submetem esses 

indivíduos a diversos fatores de riscos ergonômicos (repetição, força, vibração, 

entre outras), que deverão ser levado em consideração por contribuírem no 

surgimento de distúrbios osteomusculares ligados ao envelhecimento funcional 

precoce (DE VITTA et al., 2013). 

A educação pode influenciar na transformação do indivíduo repercutindo 

em mudanças no estilo de vida e hábitos em saúde. Um comportamento 

seguro no ambiente é estabelecido por medidas educativas. O maior nível de 

escolaridade dos trabalhadores representa uma maior facilidade de 

entendimento e aplicação das medidas de segurança no ambiente no ambiente 

laboral (COLTRE, 2011).  

Atualmente a cidade de Manaus conta com o número de 8.680 

funcionários que trabalham no setor de transporte coletivo urbano. Sendo que 

aproximadamente 48,28% (4.191) correspondem aos motoristas de ônibus 

(SMTU, 2018). 

A investigação das condições de saúde e atividade laboral de motoristas 

de transporte coletivo urbano são importantes na mensuração da qualidade de 

vida dos centros urbanos, uma vez que diferentes fatores ambientais e de  

interação social contribuem para o aumento do estresse, dentre eles o trânsito 

(BATTISTON, et al., 2006).   

 

OBJETIVOS 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi investigar a associação 

de sintomas musculoesqueléticos dos motoristas de ônibus de uma empresa 

de transporte coletivo urbano de Manaus e o nível de escolaridade.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo quantitativo e transversal foi realizado com os motoristas de 

ônibus de uma empresa situada na zona centro-oeste da cidade de Manaus. 



O estudo foi aprovado de acordo com a resolução 466/12 com número 

de CAAE 80750417.9.0000.5512 pelo o Comitê de Ética da Universidade 

Paulista em fevereiro de 2018. 

Para a pesquisa, foram aplicados aos motoristas os seguintes 

questionários: Multidimensional adaptado de outras pesquisas (MARTARELLO 

et al., 2005; BIFF, 2006), composto dos seguintes itens: 1) Aspectos 

sociodemográficos: idade, estado civil, número de filhos, grau de instrução, 

bairro residente; 2) Situações de trabalho: idade em que teve o primeiro 

emprego, tempo que trabalha na empresa, carga horária de trabalho, dias 

trabalhados na semana, falta ao trabalho, satisfação com aspectos do trabalho; 

3) Saúde geral: problemas de saúde, desconforto físico, uso de meios para 

analgesia (remédios, compressas), nível de atividade física e tabagismo; e o 

Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSP), versão brasileira traduzida 

(PINHEIRO et al., 2002) do Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). 

A coleta dos dados foi realizada por meio de levantamento de campo 

através dos questionários citados anteriormente. Já a análise de dados utilizou-

se a planilha do programa Excel 2012 e o programa de análise estatístico 

SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

DESENVOLVIMENTO 

A coleta dos dados pelos os pesquisadores foi realizada nos terminais 

da empresa no período de março a abril de 2018. Explicou-se aos participantes 

da pesquisa, de forma individual, os objetivos da mesma, sendo que a 

participação do indivíduo não era obrigatória, ainda que a identificação dos 

participantes e as informações coletadas permaneceriam em sigilo. Depois de 

devida aprovação pelo o participante, foram apresentados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os questionários utilizados na 

pesquisa, solicitando seu preenchimento. 

A amostra inicial era de 50 motoristas, destes apenas 24 aceitaram 

participar do estudo. O receio em responder aos questionamentos da presente 

pesquisa em decorrência do temor retaliações no ambiente de trabalho em 

decorrência das respostas foram apresentados como justificativa para a não 

participação no estudo. 



Após coleta de dados, as informações foram transmitidas para uma 

tabela no Excel, para organização dos dados e prévio entendimento das 

informações coletadas e descrita em gráficos e tabelas.  

RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 24 motoristas do sexo masculino, na faixa 

etária de 30 a 62 anos, com média de 43 anos, quanto ao grau de instrução, 

62,5% possuíam ensino médio completo. 

  

Em relação ao tempo de serviço, 79,1% trabalham na empresa a mais 

de 4 anos; sendo que, 100% dos indivíduos executam suas funções por mais 

de 6 horas por dia.  

 Acerca das condições de saúde, 58% não possuem problemas de saúde 

com diagnóstico; 79,1% não ingerem nenhum tipo de medicamento; 45,8% 

praticam algum tipo de atividade física e, 83,33% não eram fumantes. 

A prevalência de sintomas musculoesqueléticos encontrada nos últimos 

12 meses nos motoristas foi de 87,5%. As principais localizações dos sintomas 

foram na região lombar (24,6%), ombros (15,3%) e cervical (13,8%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Frequência e proporção de sintomas musculoesqueléticos relatados pelos os motoristas de 

transporte coletivo urbano, Manaus, AM, 2018. 

Região Corporal N %* 

Cervical 9 13,8 

Ombros 10 15,3 

Parte Superior das Costas 8 12,3 

Cotovelos 1 1,5 

Punhos/Mãos 6 9,2 

Lombar 16 24,6 

Quadris/Coxas 6 9,2 

Joelhos 5 7,6 

Tornozelos/Pés 4 6,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: * resultados proporcionais, pois os indivíduos poderiam marcar mais de uma região corporal. 

Estes resultados corroboram com os estudos de Magnusson e 

colaboradores, nos quais a região lombar foi de maior prevalência. De Vitta et 

al.  evidenciaram que as maiores queixas foram em relação às regiões do 

ombro, joelhos, pés e  segmento lombar. 



O tempo prolongado em uma mesma postura pode provocar dor na 

região lombar, pois essa região está sujeita a compressões decorrentes de 

fatores de sobrecarga e movimentos disfuncionais. Além disso, dores na coluna 

vertebral envolvem questões de estresse e ansiedade, comuns da atividade de 

trabalho no ambiente urbano.  

Em relação à associação dos sintomas musculoesqueléticos ao grau de 

instrução dos motoristas, 9 indivíduos tinham um nível de instrução mais baixo 

(ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino médio 

incompleto), destes, 6 (66,6%) relataram que sentiram dores nos últimos 12 

meses com prevalência em região lombar (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribuição dos desconfortos musculoesqueléticos de acordo com o 

segmento corporal nos últimos 12 meses, Manaus, AM, 2018. 
 

 

 

Já aos motoristas que tem ensino médio completo, equivalente a 15 

indivíduos, todos relataram que sentiram dores nos últimos 12 meses, sendo 

que 10 motoristas declaram que a lombar foi o local onde sentiram maior 

desconforto, que consiste a 66,6% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Distribuição dos desconfortos musculoesqueléticos de acordo com o 

segmento corporal nos últimos 12 meses, Manaus, AM, 2018. 

 
Fonte:  Dados da pesquisa 

 

O estudo da associação entre fatores sociodemográficos e a variável 

dependente mostrou que a idade (p = 0,01) e escolaridade (p = 0,01) 

apresentaram correlações de significância estatística.  

De acordo com De Vitta et al. o baixo nível de escolaridade relaciona-se 

com a necessidade de iniciar a vida profissional precocemente e em atividades 

menos especializadas, havendo então uma maior exposição aos diversos 

riscos ergonômicos e influenciando no surgimento de distúrbios 

osteomusculares ligados ao envelhecimento funcional prematuro.  

As associações dos problemas de saúde com diagnóstico e ingestão de 

remédios (p = 0,05) mostrou significância estatística, em contrapartida 

tabagismo (p = 0,302) e etilismo (p = 0,99) não demonstraram significância 

estatística. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Concluiu-se que não há a associação dos distúrbios 

musculoesqueléticos dos motoristas ao grau de instrução 

As condições de trabalho devem ser levadas em consideração, visto que 

o veículo utilizado na atividade laboral pode, acarretar sobrecarga em regiões 

específicas do corpo. Sendo assim, faz-se necessário investimentos na 

estrutura dos veículos e melhores condições de trabalho. 
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