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 Nos dias de hoje a disputa pelo mercado de trabalho está cada mais intenso, com isto o aumento das 

pessoas procurando praticidade como consumindo alimentos industrializados e o sedentarismo, assim 

aumentando as doenças crônicas não transmissíveis. Este presente estudo tem como objetivo relacionar 

a qualidade de vida de motoristas. Metodologicamente, foi realizada uma avaliação antropométrica e 

circunferências de cintura para diagnosticar o risco cardiovascular, e um questionário para mais 

informações sobre a qualidade de vida de cada um.  Verificou-se que é comum o excesso de peso em 

motoristas, havendo uma porcentagem elevada para o número de indivíduos e também com risco de 

doenças cardiovasculares, consequentemente apresentando algum tipo de doença crônica não 

transmissível. Além disso, constatou-se a falta de atividade física e a má alimentação.  Assim, conclui-se 

que o profissional motorista, são sedentários e obesos, tendo um índice alto para doenças crônicas não 

transmissíveis 

 

 

RESUMO 

 

Saúde dos Motoristas, Avaliação Antropométrica, Risco Cardiovascular 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A população está levando uma vida na qual a disputa pelo mercado de trabalho está muito grande 

e o custo de vida, muito alto. Por esse motivo, as pessoas acabam se empenhando e se dedicando cada 

vez mais ao trabalho, principalmente com o intuito de garantir um emprego que as sustente financeiramente. 

Toda essa situação acaba levando-as a adquirirem maus hábitos, prejudicando a saúde como um todo. 

Esse estilo de vida aumenta, portanto, o sedentarismo e os hábitos alimentares não saudáveis, podendo 

causar até problemas de saúde (SENA et al., 2008).  

Dessa forma, o sedentarismo está predominando em razão da tecnologia, da falta de tempo e da 

praticidade. Por conta da presença de aparelhos tecnológicos, as pessoas estão deixando de praticar 

atividades simples, como, por exemplo, levantar do sofá para trocar o canal da televisão. Além disso, por 

falta de tempo, acabam utilizando o telefone para pedir comida ou indo de carro até o restaurante ou a 

outros lugares que necessitam, optando pela praticidade em detrimento dos cuidados com a saúde, 

deixando de fazer até mesmo uma caminhada, mesmo que curta (SENA et al., 2008). 

Com toda essa praticidade oferecida no dia-a-dia, a população está preferindo se alimentar cada 

vez mais fora de casa, principalmente com fast foods, por serem mais rápidos. Por conta disso, é comum 

optarem por refeições nas quais prevalecem os carboidratos simples, as gorduras e os açúcares, havendo 

uma diminuição em casos de desnutrição e, em contrapartida, um aumento nos casos de sobrepeso e de 

obesidade. Isso já se tornou uma epidemiologia global, com mais de um bilhão de adultos com sobrepeso 

no mundo. No Brasil, 32% da população adulta apresentam um tipo de grau de sobrepeso e 8% apresentam 

excesso de sobrepeso mais acentuado ou obesidade. Dessa população, 40% apresentam sobrepeso, 

27,3% estão obesos e 32,7% estão eutróficos, (FARIA et al., 2007). 

Essa situação está se agravando gradativamente, prejudicando a saúde da população, pois, além 

da obesidade e do sedentarismo, começam a surgir outros problemas de saúde, tais como: dislipidemias, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer, sendo essa última, considerada 

uma doença integrante do grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (PENTEADO et al., 2008). 

Analisando esse conceito, pode-se associá-lo com o estilo de vida dos motoristas de veículos de 

grande porte, pois é frequente e longa a sua permanência nas estradas. Os caminhoneiros, em especial, 

devem cumprir horário para a entrega de mercadorias e, por esse motivo, passam horas dirigindo na 

estrada ininterruptamente, prejudicando o sono e a alimentação. Frequentemente, optam por se alimentar 

de algo mais rápido enquanto estão dirigindo ou ainda param em restaurantes próximos às estradas, onde 

fazem refeições com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. Além disso, fazem normalmente o uso de 

“rebite” e de outras substâncias nocivas, que prejudicam a saúde (CAVAGIONILC; PIERINAMG, 2010; 

KRAUSE; CAMIL, 2014). Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar a qualidade de vida dos motoristas em 

relação ao estado nutricional e riscos para desenvolverem doenças cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 



2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

             Trata-se de uma pesquisa tipo empírica campo realizada no SEST-SENAT ( Serviço Social do 

transporte, Serviço Nacional de Aprendizagem do transporte), com 71 motoristas de carga e passageiro de 

ambos os sexos. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS 

              Os motoristas entrevistados responderam a um questionário a fim de caracterizá-los. Avaliação 

antropométrica, peso, altura e cintura, aferidas através de uma balança digital Prod Med com capacidade de 

até 200kg e estadiômetro Welmy, fita métrica inelástica. 

               A classificação do índice de massa corpórea (IMC), interpretada através da referência da OMS e a 

cintura segundo os pontos de corte proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na IV Diretriz 

Brasileira sobre dislipidemias e prevenção de aterosclerose. 

 

2.2 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unilago e está de acordo com a 

resolução 196/96 sobre oficio nº 90/15 “Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, do Conselho de Saúde do 

Ministério de Saúde. Foi assegurado anonimato dos indivíduos e do local de pesquisa. Os participantes da 

pesquisa foram informados em detalhes quanto ao protocolo que foram submetidos e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando em participar do estudo, tendo plena liberdade de 

desistir do mesmo em qualquer momento, conforme a Resolução 196/96. 

2.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 2007, bem como 

para a elaboração dos gráficos de apresentação dos resultados em porcentagem. 

        

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MOTORISTAS 

 

  Dos 71 motoristas que participaram 96% eram homens e 4% mulheres, com idade entre 24 e 65 

anos, como mostra a Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Discriminação da variável sócio-econômica 

 

Variáveis N % 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

68 

3 

 

96 

4 

Estado Civil 

Casados 

Solteiros 

 

45 

24 

 

63 

37 

Cor 

Branco 

Pardo  

Negro 

 

46 

16 

9 

 

65 

22 

13 

Filhos 

Sim 

Não 

 

47 

24 

 

66 

34 

Escolaridade 

Fund. Incompleto 

Fund. Completo 

Ens. Med. Incomp. 

Ens. Med. Compl. 

 

13 

15 

13 

30 

 

19 

21 

18 

42 

Renda 

< R$ 1000,00 

R$1000,00a2.000,00 

Igual ou mais R$ 
2100,00 

 

7 

29 

 

35 

 

10 

41 

 

49 

 

Essa diferença de quantidade de homens e mulheres pode ser devida ao fato de que, durante muito 

tempo, as mulheres sofreram preconceitos para se inserirem no mercado de trabalho. Culturalmente, foram 

criadas e educadas para cuidarem da casa e da familia, mas a mulher conquistou sua autonomia financeira, 

bem como seu reconhecimento profissional. No estudo de Moraes et al. (2012), em que foi feita a 

comparação de perfil empreendedor entre motoristas, a amostra continha 3,3% de mulheres e 96,7% de 

homens, em 210 motoristas. O mesmo verifica-se no estudo de Guterres et al. (2012), no qual o total da 

amostra é de 280 motoristas e apenas 1,1% são mulheres, sendo 98,9% homens.  



Na distribuição conjugal (Tabela 1), verificou-se que mais da metade dos motoristas (63%) vivem 

com companheira(o) e 66% possui um ou mais filhos. No estudo de Domingos et al. (2014), 99,3% dos 

motoristas possuem companheira(o) e o de Vitta et al. (2013) apresentou 70,9% de motoristas casados. Em 

relação a etnia desses trabalhadores, foi constatado que a  maioria são brancos (63%), seguidos pelos 

pardos (22%) e negros (13%). Através dessas informações, não se pode distinguir se os negros estão 

sofrendo algum tipo de preconceito ou se trata-se de coincidência eles representarem uma porcentagem 

menor, já que é um trabalho que não exige um grau de escolaridade alta.   

A maioria dos motoristas, 66%, possui filhos; apesar de ser uma profissão que não permite que os 

pais se dediquem totalmente à familia. 

Em relação ao nível de escolaridade, é notável que 42% dos motoristas terminaram o ensino médio 

completo e 19% não terminaram o ensino fundamental. Domingos et al. (2014), estudando 827 motoristas, 

averiguou que 67% tinha o  ensino fundamental completo ou incompleto. O estudo de Jomar et al. (2013), 

apresentou uma amostra com 362 voluntários com o nível de escolaridade mais alta -  67,4% tinha o ensino 

superior. 

A maioria dos motorista, 49%, recebe igual ou mais que R$ 2100,00 (dois mil e cem reais), o que 

corresponde a cerca de 2,6 salários mínimos, 41% dos motoristas possui a renda de R$ 1100-2000 (mil e 

cem a dois mil reais), ou seja, cerca de 1,4 a 2,5 salários mínimos e 10% tem uma renda menor ou igual a 

R$ 1000,00 (mil reais) – aproximadamente 1,3 salários mínimos. Segundo estudo realizado por Knauth et al. 

(2012), 23,5% dos motoristas tem  renda de 1-3,3 salários míninos, 29% dos motoristas tem a renda de 3,4-

5 salários minimos e  27,4% dos motoristas tem a renda de 5,1-6,7 salários mínimos. Analisando esses 

dados, podemos verificar que esses profissionais tem um nível socioeconômico alto. Quanto ao nível de 

escolaridade, podemos afirmar que os motoristas não são pessoas leigas e podem, assim, ter uma 

qualidade de vida melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Caracterização da saúde dos motoristas 

 

Variável N % 

Tabagismo   

Sim  13 18 

Não 58 82 

Bebida Alcoólica   

Sim 24 34 

Não 

 

47 66 

Já praticou atividade física   

Sim  51 72 

Não 20 28 

Prática atividade física    

Sim 23 32 

Não 48 68 

Remédio para inibir o sono   

Sim  4 6 

Não 67 94 

Transporte   

Carga 42 59 

Passageiro  29 41 

Tempo de serviço   

Até 15 anos 39 56 

Mais de 15 anos 15 21 

Não responderam 17 23 

 

Pode-se observar na Tabela 2 que 18% dos motoristas tem o hábito de fumar. Em estudo realizado 

por Neto e Silva (2012), verificou-se que apenas 21,8% são fumantes e que  muitos fazem o uso do tabaco, 

devido ao estresse do dia-a-dia. 

Em relação a estinia, 34% responderam que consomem bebida alcoólica pelo menos uma vez por 

semana e 66% não consomem. Segundo Alquimim et al. (2012), de 53 motoristas, 42% faz o consumo de 

bebida alcoólica e 58% não o faz. Campos et. al. (2012) diz que 35,3% dos motoristas já sofreram algum 

tipo de acidente de trânsito na posição de motorista e 66,6% disseram que consideram a infração de dirigir 

alcoolizado como a infração mais grave. Segundo Paris et al. (2013), 60% dos motoristas fazem o consumo 

de bebida alcoolica. 



A prática de atividade física entre os motoristas era mais frequente antigamente: 72% dos 

motoristas praticavam atividade física. Hoje, conforme a tabela 9, somente 32% dos motoristas o fazem, 

enquanto 68% não pratica nenhum tipo de atividade fisica. Segundo Knuth (2011), analisando uma amostra 

de 2500 participantes, apenas 10,5% dos brasileiros cumprem as recomendações de atividade fisica. 

Quanto à saúde e à qualidade de vida, podemos afirmar que estão diretamente relacionadas à atividade 

fisica. Como apresentam Nunomura et al. (2012), muitas doenças podem estar relacionadas ao estilo de 

vida e a hábitos inadequados como, por exemplo, a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, entre 

outos. A inatividade fisica, por sua vez,  tem apresentado a maior prevalência entre os fatores de risco para 

morbidade cardiovascular. Esse fenômeno é evidenciado em todos os paises, principalmente nos paises em 

desenvolvimento (JUNIOR, 2009). 

Para os medicamentos inibidores de sono, 94% dos motoristas alegam que não fazem o uso de 

nenhum remédio que iniba o sono e 6% dos motoristas afirmam que fazem o uso desses remédios. Na 

pesquisa de Krause e Carniel (2014), 3,12% fizeram algumas vezes o uso de remédios para inibir o sono, 

também conhecido como “rebite”, que é o nome dado para uma mistura de cafeína, álcool e anfitamina. O 

uso dessa substância é responsavel por 27% dos acidentes rodoviários causados por  caminhões.  

Quanto ao tipo de motorista, 59% são motoristas de carga e 41%, motoristas de passageiros. Quando 

perguntados sobre o tempo de serviço na função que exercem, a maioria dos motoristas, 56%, 

responderam que estão a menos de 15 anos neste serviço e 23% ficaram sem responder. De acordo com 

Bisi et al. (2013), ao entrevistar 1113 motoristas, averiguou-se que 58,4% têm entre 1-5 anos de serviço e 

apenas 3,51% têm 16 anos ou mais tempo de serviço. 

 

3.2 – AVALIAÇÕES 

 

A avaliação do perfil antropométrico da amostra apontou, através do IMC, que 18% dos motoristas 

são eutróficos, 47% encontram-se com sobrepeso e 35%, com obesidade, evidenciando que 84% dos 

motoristas estão acima do peso.    

Analisando por genêro, entre os homens, 16% são eutróficos, 49% estão com sobrepeso e 35% são 

obesos. E relação às mulheres, 67% são eutróficas e 33% são consideradas obesas. Dessa forma, de 

acordo com o Gráfico 1, o índice de sobrepeso e de obesidade são maiores no sexo masculino,  enquanto 

no feminino, o índice de eutrofia prevalece. Segundo Marqueze (2012), em sua amostra de motoristas de 

turnos inrregulares, prevaleceu o índice de sobrepeso, com 51% e o de obesidade, com 21,6% . Na 

pesquisa de Oliveira e Hirata (2011), o índice maior também foi de sobrepeso, com 57% motoristas nessa 

situação, e de obesidade, atingindo 18,8% dos motoristas.  Podemos, dessa forma, afirmar que o índice de 

sobrepeso é maior do que o de obesidade e eutrofia, resultados semelhante ao presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Classificação do Índice de Massa Corporal por sexo. 

 

 

 

Sabe-se que IMC maiores ou iguais a 25 kg/m² representam risco à saúde, pois estão 

relacionados a doenças cardiovasculares, diabetes, doenças da vesícula biliar e alguns tipos de 

câncer, além de estarem associados a maiores chances de mortalidade devido ao excesso de 

gordura corporal (MOREIRA et. al., 2012). 

O gráfico 2 apresenta a relação da circunferência de cintura, para diagnosticar se há risco 

cardiovascular. Constata-se um alto risco para doenças cardiovasculares: 69% nos homens e 67%  

nas mulheres.  Marqueze (2012), estudando 71 motoristas, encontrou 71% com alto risco 

cardiovascular, Costa et al. (2011), em seu estudo, diagnosticou 41,5% com alto risco 

cardiovascular e em Moraes e Fayh (2011) a amostra avaliada foi de 201 motoristas de transporte 

coletivo e 71,7% apresentavam excesso de peso com risco cardiovascular. 

 

Gráfico 2. Classificação de risco cardiovascular por sexo. 
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Como mostra no Gráfico 3, da amostra coletada, 79% dos motoristas não apresenta nenhum 

problema de saúde; apenas 21% possuem algumas patologias: as mais comuns entre elas são hipertensão 

arterial, com 40% motoristas, e diabetes, com 20% pessoas, depois variou com 6,6% pessoa em cada, 

entre câncer, calculo renal,  infecção intestinal, outros e 7% colesterol alto. Segundo Silva (2013), com uma 

amostra de 46 voluntários, 61,7% apresentaram a pressão arterial acima do normal (um índice alto de 

pessoas sem doenças crônicas), 1,9 são diabéticos e 5,7% são hipertensos. Comparando com o presente 

trabalho, há uma semelhança, pois ele também apresenta uma porcentagem maior de motoristas sem 

patologias. Algumas das patologias apresentadas podem estar relacionadas ao desgaste físico e mental, ao 

cansaço, a má alimentação, juntamente com o sedentarismo (ALQUIMIM, 2012).  

 

Gráfico 3. Classificação das patologias presente na amostra. 

 

 

Como observado no Gráfico 4, as principais refeições são as mais frequentes, como café da manhã, 

26%, almoço, 31%, e jantar, com 30%. Em um estudo realizado por Francischi et al. (2011),  46,73% 

preferem fazer 3 refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar). Comparando esses dados, podemos 

notar uma pequena mudança de estilo de vida desses trabalhadores onde 13%  estão realizando os 

intervelos das refeições, como: lanche da manhã e tarde e a ceia, como mostra no gráfico abaixo. 
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Gráfico 4.  Número de refeições diárias 

 

 

 

Conforme o Gráfico 5, a maioria dos motoristas, 44%, realiza suas refeições em casa, seguido por 

26% em restaurantes, 8% em seus próprio caminhões, 7% no trabalho, 6% em churrascarias, 5% em 

lanchonetes de postos de gasolina e 4% em outro lugares. O estudo realizado por Carús et al. (2014) 

mostra que 91% realiza suas refeições no trabalho e no de Paris et al. (2013), 38% faz as refeições em 

casa, 25% em restaurante, 15% na caixa do caminhão e 22% em outros lugares.  

 

Gráfico 5. Local onde é realizada as refeiçoes. 
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indrutrializados com excesso de sódio, gordura e açucares. Por não serem refeições de qualidade, podem 

acarretar algumas patologias (CARUS et al., 2014). 

 

4. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo mostrou que é muito comum o excesso de peso entre os motoristas, havendo 

uma porcentagem elevada para o número de indivíduos analisados e também o risco para doenças 

cardiovasculares, medido pela circunferência de cintura, consequentemente havendo maior prevalência de 

hipertensão e diabetes nessa população. 

Conclui-se, então, que isso pode estar relacionado aos hábitos alimentares inadequados, à falta de 

atividade física e até mesmo ao estresse diário. Portanto é importante associar a boa alimentação à prática 

de atividade física para a promoção e a recuperação da saúde desse público, com orientações para a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis, visando à melhora ou à recuperação do estado nutricional. 
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