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RESUMO 
 
 

O transporte rodoviário de mercadorias impulsiona o desenvolvimento econômico 
em vários países, especialmente naqueles com grandes extensões territoriais. É um 
setor totalmente horizontal, que viabiliza todos os outros setores da economia. Os 
motoristas de caminhão são os principais agentes neste transporte e suas atividades 
têm características únicas em relação à organização do trabalho. Vários estudos 
realizados em diversos países mostram que motoristas de caminhão apresentam 
problemas relacionados às condições de saúde, trabalho e estilo de vida. O objetivo 
deste estudo foi identificar, por meio de literatura científica especializada, quais são 
os principais problemas de saúde enfrentados pelos motoristas de caminhão. Uma 
revisão sistemática por meio de consultas na base de dados do PubMed foi 
realizada. Quatrocentos artigos relacionados à saúde de motoristas de caminhão 
foram inicialmente revisados. Destes artigos, 26 estudos se encaixaram nos critérios 
de inclusão previamente definidos. Os principais problemas de saúde foram 
agrupados por categorias, incluindo: distúrbios do sono e fadiga; problemas 
musculoesqueléticos, problemas metabólicos e cardiovasculares e outros. As 
prevalências foram tabuladas e catalogadas em planilha. Os principais problemas de 
saúde descritos para os motoristas de caminhão na literatura especializada incluem: 
distúrbios do sono (66,2%), fadiga (83,0%), problemas musculoesqueléticos 
(57,8%), problemas metabólicos (61%), obesidade (70%), consumo de álcool 
(65,4%), depressão (53,7%) e tabagismo (60%). O presente estudo identificou 
diversos aspectos dos principais problemas de saúde inerentes à profissão de 
motoristas de caminhão que podem exercer impactos negativos sobre a qualidade 
de vida desses trabalhadores. Este trabalho ratifica que problemas como as doenças 
do sono, fadiga, problemas metabólicos e cardiovasculares, problemas 
musculoesqueléticos, consumo de álcool e drogas, depressão, ansiedade, estresse, 
câncer de pulmão, tabagismo, são descritos na literatura, como os problemas de 
saúde mais comuns para os motoristas de caminhão.  
 

Palavras-chave: Caminhão, motorista, saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 
 
 

The road freight transport drives economic development in many countries, 
especially those with large territorial extensions. It is a fully horizontal sector, which 
enables all other sectors of the economy. Truck drivers are the primary actors in this 
transport and their activities present unique characteristics related to work 
organization. Several studies in different countries demonstrated that truck drivers 
present problems related to health, work and lifestyle. The objective of this study was 
to identify, through specialized scientific literature, the main health problems faced by 
truck drivers. A systematic review through consultation in PubMed database was 
performed. Four hundred articles related to health truck drivers were initially 
reviewed. Of these articles, only 26 studies were included according to the pre-
defined inclusion criteria. The main health problems were grouped into categories, 
comprising: sleep disturbances and fatigue; musculoskeletal disorders, metabolic 
and cardiovascular problems and other diseases. Prevalence rates were tabulated 
and cataloged in spreadsheet. The main health problems reported for truck drivers in 
the literature include: sleep disorders (66.2%), fatigue (83.0%), musculoskeletal 
disorders (57.8%), metabolic disorders (61%), obesity (70%), alcohol (65.4%), 
depression (53.7%) and smoking (60%). This study identified several aspects of the 
major health problems of the truck drivers that may have negative impacts on the 
quality of life of these workers. This work confirms that problems such as sleep 
disorders, fatigue, metabolic and cardiovascular disorders, musculoskeletal 
disorders, alcohol and drugs, depression, anxiety, stress, lung cancer and smoking, 
are described in the literature as the most common health for truck drivers. 
 

Keywords: Truck, driver, occupational health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Ao longo do desenvolvimento da humanidade o transporte de mercadorias 

tem sido utilizado para atender as demandas de suprimento da sociedade, onde 

quer que elas surjam, facilitando e promovendo maior conforto à vida das pessoas e 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de forma mais dinâmica. O 

transporte é o método pelo qual mercadorias são levadas de um ponto a outro, 

sendo, para tanto, utilizados vários tipos de transporte, como o aéreo, espacial, 

fluvial, marítimo e terrestre, destacando como mais comuns o transporte rodoviário, 

ferroviário, marítimo, aéreo e hidroviário (TOYOSHIMA; FERREIRA, 2002). 

O transporte rodoviário de mercadorias impulsiona o desenvolvimento 

econômico em vários países, especialmente naqueles com grandes territórios, onde 

outros meios de transportes são insuficientes, e em países que apresentam ferrovias 

precárias ou inadequadas (TOYOSHIMA; FERREIRA, 2002; ALMEIDA; PIGNATTI; 

ESPINOSA, 2009).  

O Brasil possui 1,7 milhão de quilômetros de estradas (BRASIL, 2008), e tem, 

como essencial para a movimentação e suprimento da maior parte da demanda 

brasileira, o sistema de transporte rodoviário de cargas (ERHART; PALMEIRA, 

2006). Este sistema se apresenta como um setor totalmente horizontal, que viabiliza 

todos os outros setores da economia, pois permite que as indústrias tenham acesso 

a matérias-primas, escoem sua produção e que os produtos cheguem aos 

consumidores (MASSON; MONTEIRO, 2010). O modal rodoviário, aquele realizado 

em estradas de rodagem com a utilização de veículos como caminhões e carretas, 

pode ser realizado em território nacional ou internacional (AZEVEDO, 2013). Esse 

tipo de transporte apresenta como uma de suas maiores vantagens a flexibilidade, 

pois permite o acesso a diferentes pontos, sem que haja necessidade de uma 

infraestrutura tão complexa como a exigida em outros modais, viabilizando assim o 

transporte de diferentes tipos de carga (SILVA, 2004).  

Os motoristas de caminhão são os principais agentes no transporte rodoviário 

de cargas, e suas atividades apresentam características únicas em relação à 

organização do trabalho, tais como metas e prazos difíceis de serem alcançados, 

além de extenuantes jornadas de trabalho (MORENO; ROTENBERG, 2009; SILVA, 

2011). Dados publicados pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) 
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destacam que o Brasil possui mais de dois milhões de motoristas de caminhão, 

responsáveis pelo transporte de 60% das cargas que percorrem o território brasileiro 

(AZEVEDO, 2013).  

Os motoristas de caminhão estão expostos a problemas de saúde físicos e 

psíquicos devido à peculiar rotina de trabalho. Comumente se alimentam de forma 

pouco saudável, em estabelecimentos a beira das estradas, cuja oferta é de 

alimentos com baixo valor nutritivo e alto valor calórico, associada à ingestão de 

bebidas alcoólicas e fumo. Também recorrem à ingestão de medicamentos para a 

manutenção do estado de alerta, devido às poucas horas de descanso em longas 

horas de jornada ao volante e outros hábitos de vida comuns às rotinas de trabalho 

estressantes como as destes profissionais (CAVAGIONI et al., 2009). Por 

dependerem da demanda da carga que transportam, dentro das exigências dos 

horários de trabalho, os motoristas de caminhão acumulam débitos de sono e 

descanso, e acabam por inverter seus horários de sono e vigília, passando muitas 

noites acordados (MORENO; LOUZADA, 2000 apud MORENO; ROTENBERG, 

2009). 

A produção científica relativa à saúde dos motoristas de caminhão, tanto no 

Brasil como no exterior, aponta importantes problemas com relação a esta atividade 

profissional, considerada mais estressante que as demais, em decorrência de suas 

particularidades e da pressão que enfrentam os profissionais desta área (AZEVEDO, 

2013). 

Além da demanda do trabalho, das exigências ao cumprimento das tarefas, 

dos desafios impostos pela organização do trabalho e das longas jornadas nas quais 

são submetidos a dirigir, os motoristas de caminhão enfrentam ainda uma série 

transtornos na realização do trabalho. A precariedade das vias, as frotas obsoletas e 

a falta de condições físicas dos próprios motoristas acabam exigindo um estado de 

alerta, concentração e atenção constante, o que resulta em fadiga, cansaço e 

agravos à saúde, como por exemplo, alterações cardiovasculares com elevação da 

pressão arterial (GUPPY; GUPPY, 2003; MORENO; ROTENBERG, 2009). O risco 

de adoecimento entre os motoristas dessa categoria é ampliado em determinadas 

situações, como é o caso das doenças cardiovasculares e musculoesqueléticas, que 

variam em função da idade e dos anos de escolaridade dos motoristas, com risco 

aumentado para os trabalhadores dos setores de cargas e de passageiros (NERI; 
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SOARES; SOARES, 2005).  

Estudos realizados na Europa, África, Estados Unidos e Brasil demostram 

como motoristas de caminhão apresentam vários problemas de saúde relacionados 

especialmente ao trabalho e ao estilo de vida, assim como grande vulnerabilidade ao 

uso de drogas (VILLARINHO et al., 2002; TELES et al., 2008). Problemas como 

distúrbios do sono, fadiga, perda auditiva induzida por ruído (PAIR) hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), estresse, câncer, doenças cardiovasculares e 

musculoesqueléticas, além do envolvimento em acidentes de trânsito são 

comumente descritos na literatura (CORDEIRO; LIMA-FILHO; NASCIMENTO, 1994; 

CORRÊA et al., 2002; MONTOVANI; WEBER, 2002; CEPINHO; CORREA; 

BERNARDI, 2003; FREITAS; NAKAMURA, 2003; MENDES, 2003; SILVA; 

MENDES, 2005).  

O grande alcance do transporte rodoviário no Brasil associado aos riscos pelo 

os quais se expõem os trabalhadores desta categoria e a população nas estradas 

provoca a necessidade de melhorias das condições de trabalho destes motoristas 

profissionais. A organização desajustada do trabalho e os problemas resultantes 

desta organização ineficiente conferem a estudos com motoristas de caminhão 

relevância bastante significativa no contexto de saúde pública (MORENO; 

ROTENBERG, 2009).  

Apesar de sua importância para a saúde pública, ainda existem poucos 

estudos que avaliaram a prevalência dos problemas de saúde em motoristas de 

caminhão. Partindo destas considerações, o presente estudo teve por objetivo 

identificar, por meio de uma revisão sistemática, as principais doenças que incidem 

entre os motoristas de caminhão, descritas nos estudos científicos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 Descrição da profissão de motorista de caminhão  
 
 

A profissão de motorista de veículos de cargas em geral no Brasil é regida 

pela Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), sob o código 7825, que descreve 

esses profissionais como aqueles que transportam, coletam e entregam cargas em 

geral, guincham, removem veículos avariados e prestam socorro mecânico, que 

movimentam cargas volumosas e pesadas. Adicionalmente, também podem operar 

equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de 

verificar documentação de veículos e de cargas, assim como definem rotas, 

assegurando a regularidade do transporte (BRASIL, 2008). 

Os motoristas profissionais recebem suas denominações de acordo com o 

tipo de veículo utilizado. Assim são apresentadas denominações como caminhoneiro 

autônomo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) e motorista 

operacional de guincho, caçambeiro, carreteiro (dirigem caminhão carreta), motorista 

de caminhão basculante, caminhão leve, caminhão-pipa, betoneira, caminhão-

tanque, manobrista de veículos pesados sobre rodas, dentre outros. As atividades 

de motorista de caminhão são desenvolvidas em conformidade com normas e 

procedimentos técnicos e de segurança (BRASIL, 2008). 

O profissional motorista de caminhão trabalha de formas diversas. Um grupo 

é formalmente contratado por empresas que atuam no setor de transportes, faz 

parte do seu quadro de funcionários e trabalha sob o regime da Consolidação das 

Leis de Trabalho (CLT). Outro grupo é o dos trabalhadores autônomos, que realizam 

serviços para as empresas sem vínculo empregatício. Existem ainda os motoristas 

das cooperativas de caminhão, que geralmente, trabalham com contratos 

terceirizados para a realização dos transportes (AZEVEDO, 2013). 

 
 

2.2 Legislação do trabalho do motorista de caminhão 
 
 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído pela Lei nº 9.503 de 

setembro de 1997 e passou a vigorar em 22 de janeiro de 1998, com objetivo de 

reger o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. No 
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CTB é estabelecido que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e 

dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

(BRASIL, 2011). 

A habilitação para conduzir veículo automotor é regida pelo artigo 143 da 

referida lei que estabelece a graduação de A a E, sendo necessário ao motorista de 

caminhão estar habilitado, a partir da categoria C, de acordo com a categoria 

indicada para sua área de atuação, de acordo com o especificado no CTB (BRASIL, 

2011). 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), para aquisição 

da CNH, o candidato a motorista deve se submeter, a cada cinco anos, a vários 

exames como exame físico geral, anamnese, avaliações oftalmológicas, 

otorrinolaringológica e do aparelho locomotor, cardiorrespiratória, neurológica e 

distúrbios do sono. Caso o candidato apresente algum tipo de anormalidade física, 

fica a critério do médico a solicitação de exames complementares (BRASIL, 2008). 

Em 30 de abril de 2012, foi aprovada a Lei nº 12619/12, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de motorista e altera a consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e as Leis nº 9.503, 

de 23 de dezembro de 1997, nº 10.233, de 5 de junho de 2001, nº 11.079 de 30 de 

dezembro de 2004, e nº 12.023, de 27 de agosto de 2009. O objetivo principal da Lei 

nº 12619/12 é regular e disciplinar a jornada de trabalho, com a preocupação de 

definir o tempo de trabalho efetivo, limitado pelos tempos de descanso, para os 

motoristas empregados, e o tempo de trabalho do motorista profissional na direção, 

estabelecendo um limite geral, tanto para os empregados quanto para os motoristas 

autônomos, previsto para integrar o CTB – Código de Trânsito Brasileiro e não a 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas (BRASIL, 2012).    

Embora pareça um benefício para o profissional do volante, a Lei nº 12619/12 

não foi bem recepcionada pelo setor, sendo muito contestada por entidades de 

classe e pelos próprios caminhoneiros, que em manifestações contrárias à 

aprovação da lei, bloquearam várias estradas brasileiras no mês de julho do ano de 

2012. Os caminhoneiros protestaram reivindicando melhor infraestrutura nas 

rodovias federais e estaduais e a construção de paradas, com locais apropriados 

para o estacionamento dos caminhões e estrutura de suporte para o próprio 

motorista de caminhão, conforme prevê a referida lei (FERREIRA; ALVAREZ, 2013). 
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Dentro de outra perspectiva, presidentes Sindicais dos Transportadores 

Rodoviários Autônomos em diversos estados da União, apostam que as novas 

regras beneficiam a classe de motoristas rodoviários, que passa a ser mais 

valorizada, com treinamento adequado, redução da jornada de trabalho, salários 

mais dignos e a consequente diminuição de acidentes nas rodovias (FERREIRA; 

ALVAREZ, 2013). 

Entretanto, a aplicação das normas trabalhistas acabou restrita aos motoristas 

empregados, e apenas no transporte rodoviário de passageiros e de cargas, uma 

vez que a lei faz referência apenas ao motorista profissional, o que exerce atividade 

mediante vínculo empregatício, nas atividades econômicas de transporte rodoviário 

de passageiros e transporte rodoviário de cargas. Essa restrição acabou provocando 

dúvidas sobre o alcance da lei, e se os benefícios de sua implantação poderão 

abarcar a categoria dos motoristas autônomos e do motorista estrangeiro que 

trafega nas rodovias brasileiras (FERREIRA; ALVAREZ, 2013). 

Com base na a Lei nº 12.619, inciso 1º do artigo 235-C, admite-se a 

prorrogação da jornada de trabalho por até duas horas extraordinárias. O inciso 3º 

do mesmo artigo assegura ao motorista profissional intervalo mínimo de uma hora 

para refeição, além de interstício de onze horas entre as jornadas para assegurar o 

repouso diário a cada vinte e quatro horas e descanso semanal de trinta e cinco 

horas. No entanto, no inciso 6º do mesmo artigo, há a permissão para que o excesso 

de horas de trabalho realizado em um dia possa ser compensado, pela 

correspondente diminuição em outro dia, caso haja previsão em instrumento de 

negociação de natureza coletiva (BRASIL, 2012). 

 
 

2.3 Condições de trabalho dos motoristas de caminhão. 
 
 
O exercício da profissão de motorista submete o profissional a uma 

diversidade de ambientes e condições de trabalho (BATISTON; CRUZ; HOFFMAN, 

2006). Dessas condições, decorrem vários agravos à saúde, ameaças à integridade 

física, psicológica e social desses trabalhadores. O desempenho desses 

profissionais é afetado por fatores como baixos salários, falta de segurança, altas 

temperaturas ambientais, carga horária de trabalho excessiva e nível elevado de 

ruídos tanto dentro quanto fora do veículo (BATISTON; CRUZ; HOFFMAN, 2006).   
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Os meios de transporte de cargas fazem parte de uma gama de serviços que 

funcionam por horas ininterruptas, o que acaba exigindo uma jornada de trabalho do 

motorista que em inúmeras vezes extrapola a capacidade humana devido à urgência 

nas entregas de mercadorias. Os motoristas de caminhão estão sujeitos a horários 

irregulares, ao trabalho noturno e em muitos casos, em condições precárias de vida 

e de trabalho (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003).   

No setor de transportes há mais que 30% dos trabalhadores se arriscando em 

mais de 48 horas semanais de trabalho (SILVA, 2012). O estudo de Weishaupt Proni 

(2006 apud SILVA, 2012) demonstra que a jornada média dos trabalhadores do 

setor de transportes era, em 2003, de 47,1 horas por semana no Brasil, e que a 

jornada média dos motoristas de caminhão era de 52,6 horas semanais, naquele 

mesmo ano. Fica claro que essa carga excessiva de trabalho sob essas condições 

pode contribuir para o surgimento de diversas doenças ocupacionais, como vem 

acontecendo neste setor (SILVA, 2012). A classe de trabalhadores dos motoristas 

de caminhão está exposta a estressores de ordem ambiental, como o tráfego 

intenso, falta de segurança e de boas condições de tráfego nas estradas e a 

estressores de natureza organizacional, como o tipo de turno e o vínculo de trabalho 

(ULHÔA et al., 2010).  

Um estudo sobre organização do trabalho e comprometimento à saúde dos 

caminhoneiros evidenciou que há mais de dois milhões de caminhoneiros no Brasil, 

realizando seu trabalho em zonas urbanas ou em pequenos itinerários nas estradas 

vicinais. Esse grupo de caminhoneiros pode retornar ao lar e ao convívio familiar ao 

final do dia. No entanto, há um segundo grupo que realiza seu trabalho em longos 

percursos, em rotas estaduais, federais e até internacionais. Nestes casos, passam 

muito tempo longe das famílias e de seus ambientes sociais, restringindo o convívio 

social a encontros com colegas trabalhadores das rodovias e dos postos de serviços 

das estradas (FERREIRA; ALVAREZ, 2013).  

As difíceis condições de trabalho que envolvem demanda elevada, baixo 

controle e falta de apoio social levam à adoção de um estilo de vida inadequado, 

onde o fumo, o consumo de drogas, álcool e o sedentarismo estão sempre 

presentes, causando possíveis efeitos danosos à saúde física e mental de 

trabalhadores, como distúrbios do sono, fadiga, doenças cardiovasculares, 

problemas metabólicos e distúrbios psíquicos (ULHÔA et al., 2010). 
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2.4 Principais problemas de saúde descritos em motoristas de caminhão 
 
 
A saúde do trabalhador é um campo em construção na saúde pública, sua 

implantação iniciou-se na década de 1980 no Brasil, quando ocorreu a transição 

democrática (MENDES; DIAS, 1991). A Lei nº 8.080/90, art. 6, §3.º, define saúde do 

trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho 

(BRASIL, 1990).  

As transformações ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho têm 

repercutido na saúde dos indivíduos e do coletivo de trabalhadores de forma 

intensiva (ELIAS; NAVARRO, 2006). Pesquisas e estudos mostram como as 

atividades ligadas ao setor de transporte rodoviário são de elevado risco à saúde 

física e mental do trabalhador (NERI; SOARES; SOARES, 2005). A atividade é 

caracterizada como de alto risco por exigir do profissional grande capacidade de 

concentração e estado de alerta contínuo, pela ausência de ambientes seguros para 

descanso e higienização, má alimentação, e pelas próprias condições de trabalho as 

quais são submetidos esses profissionais, como trepidação do veículo, assaltos, 

emanação de gases tóxicos e o risco de acidentes (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2007). 

Os riscos também surgem a partir do local de trabalho e podem ser avaliados 

segundo seus principais agentes, tais como o ruído, a temperatura, a ventilação e os 

aspectos ergonômicos. São fatores que atuam diretamente sobre a saúde física e 

mental do motorista e que ao serem associados a outros fatores de natureza 

externa, como congestionamentos, hábitos comportamentais e a violência agravam 

a saúde desses profissionais (NERI; SOARES; SOARES, 2005). 

Aliados a esses fatores, os motoristas de caminhão também são vítimas de 

pressões por parte das empresas empregadoras, que exigem o cumprimento dos 

horários estreitos e uma alta produtividade. Além de sofrerem com a monotonia ou 

com o ritmo de trabalho excessivo, adicionam-se relações de trabalho autoritárias, 

falhas no treinamento e na supervisão dos trabalhadores. Todos esses fatores 

contribuem para o comportamento inadequado do motorista no trânsito e para 

hábitos de vida pouco saudáveis, o que potencializa o aparecimento de doenças 
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ocupacionais graves, como o estresse, a ansiedade, a depressão, distúrbios do sono 

e fadiga, problemas musculoesqueléticos, problemas metabólicos e 

cardiovasculares, entre outros problemas de saúde e psicossociais (FISCHER; 

PARAGUAY, 1991; KNAUT, 1993; SOUZA; SILVA, 1998; SILVA; GUNTHER, 1999; 

ALMEIDA, 2002; MENDES, 2003; MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003; 

ZANELATO; OLIVEIRA, 2003).  

 
 

2.4.1 Distúrbios do sono e fadiga em motoristas de caminhão  
 
 
As consequências adversas dos distúrbios do sono são fortemente 

relacionadas à qualidade de vida das pessoas, uma vez que, podem provocar o 

aumento da propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos, absenteísmo no 

trabalho, problemas de saúde e risco de acidentes de tráfego. No Brasil, a estimativa 

de transtornos do sono na população geral é de aproximadamente vinte milhões de 

pessoas com prevalência na população adulta estimada em 15 a 27% (MÜLLER; 

GUIMARÃES, 2007). 

Perturbações do sono comprometem o desempenho dos motoristas e 

aumentam os riscos de acidentes, que ocorrem com maior frequência à noite e entre 

aqueles que trabalham em turnos irregulares e que ainda acumulam outras 

atividades (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003). Dentre os distúrbios do 

sono, a apneia obstrutiva do sono (AOS) é tida como uma desordem da respiração, 

caracterizada por obstrução parcial prolongada ou completa das vias aéreas que 

interrompem a ventilação pulmonar durante o sono (MORENO; FISCHER; 

ROTENBERG, 2003). A relação entre AOS em motoristas de caminhão e o número 

de acidentes também tem sido investigada, demonstrando que existe uma forte 

tendência para que pessoas com distúrbios do sono se envolvam mais em acidentes 

por adormecerem ao volante (WEBER; MONTAVINI, 2002). 

As poucas horas de sono podem gerar fadiga, exercendo influência sobre 

ritmos biológicos e o horário de trabalho. Interferem também na saúde dos 

indivíduos, que, embora se sintam acostumados ao ritmo desregulado, não 

percebem a queda em sua qualidade de vida ao longo dos anos. Os sintomas da 

fadiga incluem sensação de desânimo, alterações no ritmo do sono, irritabilidade, 

perda de apetite, dificuldade para realizar qualquer atividade de trabalho 



10 
 

 

 

(AKERSTEDT, 1996). Esses sintomas se destacam em especial nos caminhoneiros 

do transporte de carga, pois desempenham um trabalho que, além de demandar 

esforço físico, acarreta variados tipos de pressão, por fazer parte de um processo 

que, na maioria das vezes, incide em condições inadequadas, o que os leva a 

cometer erros frequentes (INST, 2000). 

 
 

2.4.2 Problemas musculoesqueléticos em motoristas de caminhão  
 
 

Problemas musculoesqueléticos (DME) são frequentemente associados a 

doenças ocupacionais em diversos países industrializados. A maior evidência do 

DME está relacionada a demandas físicas, posturas inadequadas e repetitividade de 

movimentos. Alta demanda psicológica também está associada ao surgimento de 

problemas musculoesqueléticos na região lombar, com prevalência de 53,9% dos 

casos investigados (FONSECA; FERNANDES, 2010).  

Dentre as profissões que são exercidas na posição sentada, a de motorista é 

a que mais ocasiona desconforto postural (KRAUSE et al., 1997). A manutenção da 

postura sentada por longos períodos, associada ao estresse decorrente das 

condições de trabalho torna o motorista alvo de doenças ocupacionais sérias, como 

doenças musculoesqueléticas (TRIBASTONE, 2001). Esta constatação está 

associada a uma combinação de fatores inerentes à profissão de motorista, como 

postura inadequada, a alta concentração exigida para o desempenho da função, a 

pressão e tensão na qual esses profissionais são expostos diariamente e as 

situações econômicas, administrativas e sociais, que podem ser consideradas como 

uma perturbação da vida profissional (KRAUSE et al., 1997).  

 
 

2.4.3 Problemas metabólicos e cardiovasculares em motoristas de caminhão 
 
 
Vários problemas metabólicos também são descritos em motorista de 

caminhão. A síndrome metabólica (SM) é definida como o agrupamento de fatores 

lipídicos e não lipídicos, de origem metabólica, tendo como marcador fisiopatológico 

comum a resistência à insulina (BARRETO-FILHO et al., 2005). Em adultos, pode 

ser definida como um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores 

de risco que estão associados a maior mortalidade cardiovascular. Os fatores de 
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risco identificados como síndrome metabólica incluem a obesidade, a hipertensão, o 

aumento dos triglicerídeos e a diabetes (BRANDÃO et al., 2005). 

A obesidade resulta da interação de fatores metabólicos e comportamentais. 

É uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, 

identificado quando o índice de massa corporal (IMC) encontra-se acima de 30 

kg/m² (TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010). Relacionada a fatores genéticos e 

ambientais, a obesidade está associada à determinação do hábito alimentar 

saudável. O indivíduo exposto a dietas ricas em gordura apresenta grandes chances 

de se tornar obeso (SHAROVSKY et al., 2005).  

 A prevalência da obesidade vem crescendo acentuadamente em todo o 

mundo. Cerca de 1,6 bilhão de pessoas acima de 15 anos foram classificadas com 

sobrepeso, enquanto 400 milhões foram classificadas como obesas, em 2005 

(TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010). A obesidade apresentou alta prevalência 

dentre os problemas metabólicos mais comumente identificados em motoristas de 

caminhão (SIEBER et al., 2014; SMITH; PHILIPS, 2011). 

 As doenças cardiovasculares (DCV) constituem uma importante causa de 

morte nos países desenvolvidos e também naqueles em desenvolvimento, onde o 

crescimento significativo alerta para o profundo impacto nas classes menos 

favorecidas e para a necessidade de intervenções eficazes de baixo custo e caráter 

preventivo. Em 1988, no Brasil, as DCV foram responsáveis pela maioria de óbitos 

no país: 31% das mortes em homens e 39% nas mulheres, sendo a principal causa 

mortis a partir dos 40 anos de idade e contabilizando 33% dos óbitos na faixa de 40 

a 49 anos de idade (RIQUE; SOARES; MEIRELLES, 2002). 

 A prevalência geral de problemas cardiovasculares em motoristas de 

caminhão foi de 40% dos casos investigados (APOSTOLOPOULOS et al., 2013). A 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco independente para a 

ocorrência de problemas cardiovasculares, aumentando a probabilidade de 

insuficiência coronariana (ICO), acidente vascular encefálico (AVE), insuficiência 

renal (IR) e doença arterial periférica (DAP) (CUNHA et al., 2005).  

Considerado um dos principais fatores de risco de morbimortalidade 

cardiovascular, a hipertensão ocorre entre 11 a 20% da população adulta (maior de 

20 anos) e tem forte relação com casos de acidente vascular encefálico (ARAUJO et 

al., 2005). A hipertensão arterial em motoristas de caminhão foi constatada com uma 
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variação entre 26,3 e 33% dos casos identificados em estudo (DAHL et al., 2009). 

 
 

2.4.4 Outros problemas de saúde em motoristas de caminhão  
 
 
O álcool é a droga lícita mais utilizada pelo homem. Seus efeitos no cérebro 

são comuns ao conhecimento de todos, seja pela experiência pessoal, seja pela 

observação da intoxicação em outros indivíduos. O abuso e a dependência de 

drogas ilícitas e licitas ameaçam os valores econômicos e sociais, o que torna o 

alcoolismo um problema social e de saúde pública, sendo no Brasil a terceira causa 

de aposentadorias por invalidez e ocupando o segundo lugar entre os demais 

transtornos mentais (GUEDES et al., 2010).  

A prevalência mundial do consumo de substâncias psicoativas tem 

aumentado consideravelmente nos últimos dez anos, inclusive no Brasil (GUEDES 

et al., 2010). Uma categoria de profissionais que está fortemente sujeita ao consumo 

dessas substâncias é a de motoristas de caminhão. Diversos fatores inerentes à 

atividade contribuem para essa aproximação, como a própria dinâmica da atividade, 

com várias demandas a serem cumpridas dentro de prazo enxutos, como pela 

facilidade de acesso a essas substâncias. Motoristas de caminhão geralmente estão 

expostos a problemas de saúde físicos e psíquicos devido à associação da ingestão 

de bebidas alcoólicas e medicamentos para a manutenção do estado de alerta, 

peculiares a sua rotina de trabalho (CAVAGIONI et al., 2009). 

O tabagismo e o consumo de outras drogas regulamentadas vêm 

aumentando e contribuindo de maneira evidente para o aumento da carga de 

doenças em todo o mundo. Na América Latina eles estão entre os principais fatores 

de risco, em termos da carga de enfermidades evitáveis, destacando o tabaco e o 

álcool que continuam no topo da lista nas previsões para os próximos quinze anos 

(GUEDES et al., 2010). 

A depressão é considerada uma doença mental, catalogada pela 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID) e no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(DSM). O indivíduo com depressão sofre uma de perda de interesse e prazer pela 

vida, e tem a energia reduzida, o que o leva a um estado de fadiga aumentada e 

atividade diminuída. É considerada uma condição médica frequente, pois sua 
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prevalência ao longo da vida, na população geral, é situada em torno de 15% 

(GONÇALVES; MACHADO, 2007).  

Associada a altos índices de incapacitação, a depressão é uma doença que 

pode levar à perda da autonomia funcional, apresenta elevados custos 

socioeconômicos, prejuízo no funcionamento global, queda da qualidade de vida, 

maior risco de desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, doenças 

cardiovasculares e câncer, piores índices de saúde geral e elevado risco de suicídio, 

sendo assim considerada uma importante questão de saúde pública. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão se situa em quarto lugar entre 

as principais causas de ônus entre todas as doenças, e as perspectivas são ainda 

mais sombrias. Se persistir a incidência da depressão, até 2020 ela estará em 

segundo lugar. Em todo o mundo, somente a doença isquêmica cardíaca a 

suplantará (GONÇALVES; MACHADO, 2007). 

A ansiedade é uma experiência humana que preenche um papel funcional na 

interação do indivíduo com o meio ambiente, mas que também pode ocorrer como 

sintoma de algumas doenças, se apresentando sob a forma de estresse ou como 

um distúrbio psiquiátrico (DRATCU; MALCOM, 1993). É caracterizada como uma 

emoção de pavor, apreensão ou desastre iminente, que não se configura a princípio 

de forma tão incapacitante como os transtornos de ansiedade, sua forma patológica 

(DRATCU; MALCOM, 1993). Os aspectos clínicos, psicológicos e biológicos da 

ansiedade patológica, provavelmente o mais comum dos distúrbios psiquiátricos, 

também vêm sendo estudados em motoristas de caminhão (DRATCU; MALCOM, 

1993). 

O estresse é o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam 

excitação emocional, disparando um processo de adaptação caracterizado, entre 

outras alterações, pelo aumento de secreção de adrenalina, e que produz diversas 

manifestações sistêmicas, com distúrbios fisiológicos e psicológicos (MARGIS et al., 

2003). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2012, 90% da 

população mundial foi afetada pelo estresse. Há mais de dez anos atrás começamos 

a vivenciar  tempos de grandes exigências, uma demanda de estar atualizado e uma 

constante necessidade de lidar com novas informações (BAUER; 2002). A resposta 

ao estresse é resultado da interação entre as características da pessoa e as 

demandas do meio. Envolve aspectos cognitivos, comportamentais e fisiológicos, 
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buscando propiciar uma melhor percepção da situação e de suas demandas, assim 

como um processamento mais rápido da informação disponível, possibilitando a 

busca de soluções, condutas mais adequadas e eficientes e preparando o 

organismo para agir de maneira rápida e eficaz (MARGIS et al., 2003). O estresse 

também tem sido descrito em motoristas de caminhão (ULHÔA et al., 2011). 

O câncer de pulmão e o mais comum de todos os tumores malignos em 

homens. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se que no Brasil, o 

câncer de pulmão foi responsável por 20.485 mortes em 2008, se tornando uma das 

principais causas de mortes evitáveis. É considerada evitável por sua ocorrência 

estar geralmente relacionada ao tabagismo. Vários tumores benignos e malignos 

podem surgir no pulmão, sendo que estes podem ser decorrentes de metástases de 

tumores em outros órgãos ou incidentes no próprio pulmão, contudo, a nomenclatura 

câncer de pulmão se aplica apenas às neoplasias malignas que se originam do 

epitélio respiratório (VIEIRA et al., 2012). O câncer de pulmão é investigado em 

motoristas de caminhão, devido à sua associação ao tabagismo e à exposição a 

agentes tóxicos presentes nos combustíveis (STEENLAND; DEDDENS; STAYNER, 

1998).  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo Geral 
 
 

Identificar e descrever, por meio de revisão sistemática da literatura científica 

especializada, os principais problemas de saúde descritos em motoristas de 

caminhão. 

  
 

3.2 Objetivos Específicos 
 
 

- Identificar na literatura científica especializada os principais estudos que 

investigaram problemas de saúde em motoristas de caminhão. 

- Selecionar os estudos que apresentaram dados de prevalência dos 

principais problemas de saúde descritos em motoristas de caminhão. 

- Sistematizar os resultados obtidos por meio da revisão bibliográfica de 

acordo com as principais classes de problemas de saúde descritos. 

- Descrever, de acordo com a revisão sistemática da literatura, os problemas 

de saúde mais prevalentes em motoristas de caminhão.   

 .   
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4 METODOLOGIA 
 
 
Uma revisão sistemática foi realizada sobre os estudos que investigaram 

problemas de saúde em motoristas de caminhão. Inicialmente não foram feitas 

restrições em relação ao ano de publicação ou aos tipos de estudos. Os estudos 

foram identificados por meio de consultas na base de dados do PubMed, no mês de 

maio de 2014. A busca foi executada pela combinação das seguintes palavras-

chaves no título ou resumo: “truck”, “driver”, “health”. Após a seleção inicial, os 

estudos cujos títulos não estavam relacionados ao tema foram descartados.  

Foram selecionados 400 resumos de artigos publicados na base de dados 

consultada. Em uma segunda etapa, a análise dos resumos tornou possível excluir 

346 estudos. Os critérios de inclusão e exclusão foram determinados quanto às 

publicações inseridas na base de dados PubMed até 25 de maio de 2014, cujos 

temas eram relacionados estritamente à saúde de motoristas de caminhão e 

pesquisas que investigaram a prevalência de patologias nesses profissionais. 

Inicialmente, 54 estudos foram identificados com potencial de inclusão na revisão, e 

esses estudos foram levantados na íntegra para leitura. 

As datas de publicação foram de 1987 a 2014, correspondendo aos últimos 

27 anos de pesquisa sobre o assunto.  Os idiomas aceitos para leitura foram o 

português, inglês e espanhol. 

As publicações foram obtidas e analisadas cuidadosamente. Além disso, as 

referências foram examinadas para que outros artigos que não tinham sido 

identificados pudessem ser localizados e incluídos na revisão. Após este processo, 

28 estudos que se encaixaram nos critérios de inclusão previamente definidos foram 

mantidos. 

O processo de seleção de artigos e revisão foi realizado individualmente por 

dois pesquisadores, que cruzaram seus resultados em cada uma das etapas, 

estabelecendo as discrepâncias por meio de consenso, e dois artigos foram 

excluídos nesta etapa. 

Os 26 estudos selecionados foram agrupados por temas abordando as 

patologias relacionadas a distúrbios do sono e fadiga, problemas 

musculoesqueléticos, problemas metabólicos e cardiovasculares e outros problemas 

de saúde. Os principais achados, casuística e tipo de estudo foram tabulados e 
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catalogados em planilha. 

A pesquisa revelou publicações do tipo caso-controle, estudos transversais, 

coorte naturalístico, dose-resposta, inquérito com aplicação de questionário, estudo 

epidemiológico, como também abordagem etnográfica. 

 
 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa de artigos científicos na base de dados PubMed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos com potencial de inclusão no estudo 

 (N = 400) 

Trabalhos selecionados para a revisão sistemática 

(N = 26) 

Artigos que se enquadraram aos critérios preestabelecidos  

(N=28) 

Trabalhos qualificados para serem lidos após revisão dos 
resumos 

 (N = 54) 

26 excluídos após leitura na 
integra 

346 excluídos com a leitura dos 
títulos 

02 excluídos após análise dos 
dois pesquisadores 
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5 RESULTADOS 
 
 
Para uma melhor avaliação dos dados, todos os problemas de saúde em 

motoristas de caminhão investigados nesta revisão sistemática foram tabulados em 

planilha. A Tabela 1 evidencia as maiores prevalências avaliadas em diferentes 

estudos sobre os problemas de saúde dos caminhoneiros. 

 
 

Tabela 1 - Principais problemas de saúde descritos em motoristas de caminhão e 
suas maiores prevalências. 
Principais problemas de saúde investigados em motoristas de 
caminhão 

              Maiores prevalências 

Fadiga 83,0% 

Obesidade 70,0% 

Distúrbios do sono 66,2% 

Consumo de álcool 65,4% 

Problemas metabólicos 61,0% 
Tabagismo 60,0% 
Problemas musculoesqueléticos 57,8% 

Dores lombares 57,8% 

Sonolência 56,0% 

Depressão 53,7% 

Artrose 47,8% 

Problemas cardiovasculares 40,0% 

Apneia 38,0% 

Hipertensão 33,0% 

Câncer de pulmão 33,0% 

Artrite 30,4% 

Uso de drogas 30,0% 

Estresse 28,6% 

Dificuldades para dormir 25,2% 

Isquemia 25,0% 

Hipercolesterolemia 22,0% 

Diabetes 14,4% 

Ansiedade 7,9% 

Consumo de álcool e drogas associados 4,6% 

 
Os problemas de saúde que foram descritos em mais de 59% dos motoristas 

de caminhão são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 - Principais problemas de saúde avaliados em motoristas de caminhão com 
prevalências superiores à 59% dos casos. 

 

 
 

5.1 Distúrbios do sono e fadiga 
 
 
Dez estudos avaliaram distúrbios do sono e fadiga em motoristas de 

caminhão, cujas publicações dos trabalhos se deram entre os anos de 1993 a 2013 

(Tabela 2). Esses estudos foram realizados na Austrália (KING; NGUYEN; LAL, 

2006; STEVENSON et al., 2013), nos EUA (KORELITZ et al., 1993; FOURNIER; 

MONTREVIL; BRUN, 2007; SMITH; PHILIPS, 2011; APOSTOLOPOULOS et al., 

2013), no Brasil (MORENO et al., 2004), na Finlândia (HAKKOLA; HONKASALO; 

PULKKINEN, 1996; PERTTULA; OJALA; KUOSMA, 2011) e em Israel (SABBAGH-

EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005). Dentre eles, dois eram caso-controle 

(KING; NGUYEN; LAL, 2006; STEVENSON et al., 2013), um fez uma abordagem 

etnográfica (FOURNIER; MONTREVIL; BRUN, 2007) e sete eram estudos 

transversais (KORELITZ et al., 1993; HAKKOLA; HONKASALO; PULKKINEN, 1996; 

MORENO et al., 2004; SABBAGH-EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005; 

PERTTULA; OJALA; KUOSMA, 2011; SMITH; PHILIPS, 2011; APOSTOLOPOULOS 

et al., 2013).  
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Tabela 2 - Distúrbios do sono e fadiga avaliados em motoristas de caminhão. 
Referência País de Realização  Tipo de Estudo Casuística 

Principais 
Achados 

Apostolopoulos et 
al., 2013 

EUA Transversal 316 caminhoneiros 
distúrbios do sono: 
57,9%                             
fadiga: 56,3% 

Fournier; Montrevil;. 
Brun,2007 

EUA e Canadá 
Abordagem 
etnográfica 

48 motoristas            
02 grupos:                 
24 aprendizes           
24 caminhoneiros 
Canadá = 12+12. 
EUA = 12+12. 

fadiga: constatou 
ser inerente à 
profissão de 
motorista.                                                         
Sonolência: 56% 
dos sujeitos. 

Hakkola; Honkasalo; 
Pulkkinen, 1996 

Finlândia Transversal 

 
201 caminhoneiros,  
101 motoristas de 
combustível (caso).   
100 motoristas de 
leite (controle) 

fadiga:  36% em 
motoristas de 
combustíveis 32% 
em motoristas de 
leite 

King; Nguyen; Lal, 
2006 

Austrália Caso-controle 
55 motoristas      
20 caminhoneiros                  
35 não profissionais 

fadiga grave: 81% 
do caminhoneiros e 
83% dos não 
profissionais, o que 
sugere que não há 
diferença entre os 
grupos. 

Korelitz et al., 1993 EUA Transversal 

3.298 motoristas de 
caminhão            
masculino: 2.945 
feminino: 353 

 
fadiga: 25,4% 
masculino e 31,2% 
feminino     
dificuldades para 
dormir: 13,6% 
masculino e 25,2% 
feminino 

Moreno et al., 2004 Brasil Transversal 
10.101 motoristas 
de caminhão 

 
adormecer ao 
volante: 15%                            
apneia: 26%                                                     
sonolência diurna 
causada por SAOS 
faz aumentar o risco 
de acidentes. 

Perttula; Ojala; 

Kuosma, 2011 
Finlândia Transversal 

383 motoristas de 
veículos pesados 

 
fadiga: 27,8%                                       
adormeceram ao 
volante: 27,5%       
adormecer ao 
volante associado a 
longos turnos: 
46,8% 

Sabbagh-Ehrlich; 
Friedman; Richter, 
2005 

Israel Transversal 
160 motoristas de 
caminhão 

 
fadiga: 39,4%                                                            
adormecer ao 
volante: 31,3%                              
distúrbios do sono: 
13% envolvidos em 
acidentes 

Smith; Philips, 2011 EUA Transversal 
595 motoristas de 
caminhão 

sonolência: 20,5%.                                                           
distúrbios do sono: 
66,2% 

Stevenson et al., 
2013 

Austrália Caso-controle 

1047 motoristas:  
517 (caso)               
530 (controle)             

sonolência: 9% e 
12%    
apneia grave: 19% e 
16%  
apneia provável: 
38% e 47% 



21 
 

 

 

Os distúrbios do sono mais comumente avaliados nas pesquisas foram a 

apneia obstrutiva do sono (38%), apontada em dois estudos (MORENO et al., 2004; 

STEVENSON et al., 2013), dificuldade para dormir (25,2%), apontada em um estudo 

(KORELITZ et al., 1993), e a sonolência (56%), que foi observada em seis estudos 

(FOURNIER; MONTREVIL; BRUN,2007; MORENO et al., 2004; PERTTULA; 

OJALA; KUOSMA, 2011; SABBAGH-EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005; 

SMITH; PHILIPS, 2011; STEVENSON et al., 2013) (Figura 3). 

 
 

Figura 3 - Distúrbios do sono mais comumente avaliados em motoristas de 
caminhão do sexo masculino. 

 

 
 
A fadiga foi destacada em sete estudos (KORELITZ et al., 1993; HAKKOLA; 

HONKASALO; PULKKINEN, 1996; SABBAGH-EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 

2005; KING; NGUYEN; LAL, 2006; FOURNIER; MONTREVIL; BRUN, 2007; 

PERTTULA; OJALA; KUOSMA, 2011; APOSTOLOPOULOS et al., 2013), com 

prevalência variando entre 25,4 % (KORELITZ et al., 1993) e 83,0 % (KING; 

NGUYEN; LAL, 2006) nos indivíduos avaliados (Figura 4). 
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Figura 4 - Prevalências de fadiga avaliadas em motoristas de caminhão do sexo 
masculino. 

 

 
 
A prevalência geral de distúrbios do sono avaliados nos estudos variou de 

13% (SABBAGH-EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005) a 66,2% (SMITH; 

PHILIPS, 2011). A apneia obstrutiva do sono variou entre 19 e 38% (STEVENSON 

et al., 2013), para os grupos de motoristas participantes das pesquisas. A dificuldade 

para dormir teve prevalência de 13,6% (KORELITZ et al., 1993), e a sonolência 

apresentou prevalência entre 9% (STEVENSON et al., 2013) e 56% (FOURNIER; 

MONTREVIL; BRUN, 2007).  

 
 

5.2 Problemas musculoesqueléticos 
 
 
Dos estudos revisados na pesquisa, seis avaliaram problemas 

musculoesqueléticos em motoristas de caminhão, cujas publicações dos trabalhos 

se deram entre os anos de 1987 a 2013 (Tabela 3). Os estudos foram realizados nos 

EUA (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009; APOSTOLOPOULOS et al., 2013), 

Itália (BOVENZI, 2009), Holanda (TIEMESSEN; HULSHOF; FRINGS-DRESEN, 

2008), Austrália (MEULENERS et al., 2005) e Dinamarca (BRENDSTRUP; 

BIERING-SORENSEN, 1987). Dentre eles, três eram estudos transversais 

(BRENDSTRUP; BIERING-SORENSEN, 1987; LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 
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2009; APOSTOLOPOULOS et al., 2013), um coorte prospectivo (BOVENZI, 2009), 

um retrospectivo (MEULENERS et al., 2005) e outro estudo de dose-resposta 

(TIEMESSEN; HULSHOF; FRINGS-DRESEN, 2008).  

 
 

Tabela 3 - Problemas musculoesqueléticos avaliados em motoristas de caminhão. 

Referência 
País de 

Realização 
Tipo de Estudo Casuística Principais Achados 

Apostolopoulos et 
al., 2013 

EUA  Transversal 
316 
caminhoneiros 

lesões 
musculoesqueléticas: 
42,3% (47,8% 
artrose e 30,4% 
artrite) 

Bovenzi M.; 2009 Itália 
Coorte 

prospectivo 
537 motoristas 
profissionais 

 
dores lombares:                                     
36% apresentaram 
(LBP)                      
24% alta intensidade 
de dor                   
19% deficiência na 
região lombar 

Brendstrup; 
Biering-Sorensen, 
1987  

Dinamarca Transversal 

240 (amostra) 
comparados com:  
 399 qualificados                   
66 não 
qualificados 

problemas lombares:                          
17% (amostra). 

Layne; Rogers; 
Randolph, 2009 

EUA Transversal  
50 participantes:   
25 homens                    
25 mulheres 

lesões 
musculoesqueléticas:     
48% e 56% de 
motoristas  
 

Meuleners et al., 
2005 

Austrália Retrospectivo 

798 internações:      
146 
caminhoneiros 
envolvidos em 
acidentes. 

problemas 
musculoesqueléticos: 
14% dos casos de 
internação (40 
motoristas) estavam 
relacionados ao 
problema. 

Tiemessen; 
Hulshof; Frings-
Dresen, 2008 

Holanda Dose-resposta 571 motoristas          

 
prevalência de dores 
lombares: 57,8%                 
em 12 meses de 
direção e 36,5% de 
(LBP) relacionada à 
direção. 

 
 

Os problemas musculoesqueléticos mais comumente avaliados nas 

pesquisas foram as dores lombares, destacadas em três estudos (BRENDSTRUP; 

BIERING-SORENSEN, 1987; BOVENZI, 2009; TIEMESSEN; HULSHOF; FRINGS-

DRESEN, 2008) e artrite e artrose, reportadas em um estudo (APOSTOLOPOULOS 

et al., 2013) (Figura 5). Um estudo investigou a prevalência geral de problemas 
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musculoesqueléticos relacionados ao número de acidentes (APOSTOLOPOULOS et 

al., 2013) e outro a casos de internação (MEULENERS et al., 2005). 

A prevalência geral de problemas musculoesqueléticos avaliados nos estudos 

variou de 14% (MEULENERS et al., 2005) a 57,8% (TIEMESSEN; HULSHOF; 

FRINGS-DRESEN, 2008). A artrite foi registrada em 30,4% dos casos e a artrose em 

47,8% (APOSTOLOPOULOS et al., 2013) para os grupos de motoristas de 

caminhão participantes da pesquisa. A prevalência de dores lombares variou entre 

36% (BOVENZI, 2009) e 57,8% (TIEMESSEN; HULSHOF; FRINGS-DRESEN, 2008) 

dos casos (Tabela 3). As maiores prevalências de problemas musculoesqueléticos 

avaliados em motoristas de caminhão estão descritas na Figura 5. 

 
 

Figura 5 - Maiores prevalências de problemas musculoesqueléticos em motoristas 
de caminhão. 

 

 
 
5.3 Problemas metabólicos e cardiovasculares 
 
 

Sete estudos avaliaram problemas metabólicos e cardiovasculares em 

motoristas de caminhão, cujas publicações dos trabalhos se deram entre os anos de 

2009 a 2014 (Tabela 4). Os estudos foram realizados nos EUA (WIEGAND; 

HANOWSKI; McDONALD, 2009; BIRDSEY et al., 2010; SMITH; PHILIPS, 2011; 

ANDERSON et al., 2012; APOSTOLOPOULOS et al., 2013; SIEBER et al., 2014) e 

na Dinamarca (DAHL et al., 2009). Dentre os estudos estadunidenses, três eram 
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estudos transversais (SMITH; PHILIPS, 2011; APOSTOLOPOULOS et al., 2013; 

SIEBER et al., 2014), um era estudo prospectivo (ANDERSON et al., 2012), um 

estudo de coorte (BIRDSEY et al., 2010) e um naturalístico (WIEGAND; 

HANOWSKI; McDONALD, 2009). Foi analisado na pesquisa, um estudo de coorte, 

realizado na Dinamarca (DAHL et al., 2009). 

 
Tabela 4 - Problemas metabólicos e cardiovasculares avaliados em motoristas de 
caminhão. 

Referência País de Realização Tipo de Estudo Casuística 
Principais 
Achados 

Anderson et al., 
2012 

EUA Prospectivo 744 motoristas obesidade: 36%  

Apostolopoulos et 
al., 2013 

EUA Transversal 316 caminhoneiros 

obesidade: 34,4%                           
doenças 
cardiovasculares: 
40%.                          

Birdsey et al., 2010  EUA Coorte 156.241 mortes 

 
obesidade: 43,5%                             
doenças 
cardiovasculares: 
30%                  
isquemia: 25% 

Dahl et al., 2009 Dinamarca Coorte  

2.175 motoristas 
longa distância e 
15.060 demais 
motoristas  

 
50% dos motoristas 
entrevistados 
apresentaram 
quadro de 
obesidade em 
relação à população 
geral.  

Sieber et al., 2014 EUA Transversal 1.670 motoristas 

 
problemas 
metabólicos: 61%.              
hipertensão: 26,3%       
obesidade: 69%      
obesos mórbidos: 
17%                         
hipercolesterolemia: 
22%          
diabetes: 14,4%. 

Smith; Philips; 2011 EUA Transversal 
 595 motoristas de 
caminhão 

obesidade: 70%                
hipertensão: 33% 

Wiegand; Hanowski; 
McDonald, 2009 

EUA Naturalístico 
103 motoristas 
profissionais  

obesidade:                                
46,6% não obesos                 
53,4% obesos.                      

 
 
Dentre os problemas metabólicos mais comumente avaliados nas pesquisas, 

a obesidade foi investigada em todos os sete estudos selecionados (Tabela 4). A 

hipercolesterolemia e diabetes foram avaliadas em um dos estudos estadunidenses 

(SIEBER et al., 2014) (Tabela 4).  
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A obesidade apresentou prevalência variando entre 34,4% 

(APOSTOLOPOULOS et al., 2013) e 70,0% (SMITH; PHILIPS, 2011) dos casos 

(Figura 6).  

 
Figura 6 - Prevalência de obesidade avaliada em motoristas de caminhão. 

 

 

O diabetes teve prevalência de 14,4% (SIEBER et al., 2014) e a 

hipercolesterolemia apresentou prevalência de 22,0% (SIEBER et al., 2014) dos 

motoristas de caminhão participantes das pesquisas. A isquemia foi descrita em um 

dos estudos (BIRDSEY et al., 2010) e apresentou 25,0% de prevalência (Figura 7).  
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Figura 7 - Prevalência de outros problemas metabólicos avaliados em motoristas de 
caminhão. 

 

 

Dois estudos investigaram a prevalência de problemas cardiovasculares em 

motoristas de caminhão, apresentando variância entre 30,0% (BIRDSEY et al, 2010) 

e 40,0% (APOSTOLOPOULOS et al., 2013) dos casos dos estudos (Figura 8). A 

hipertensão apresentou prevalência em dois estudos (SMITH; PHILIPS, 2011; 

SIEBER et al., 2014), variando entre 26,3% (SIEBER et al., 2014) e 33,0% (SMITH; 

PHILIPS, 2011) no grupo de caminhoneiros investigados (Figura 8). 
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Figura 8 – Maiores prevalências de problemas cardiovasculares e hipertensão 
avaliados em motoristas de caminhão. 

 
 
 

5.4 Outros problemas de saúde investigados em motoristas de caminhão 
 
 

Oito estudos avaliaram outros problemas de saúde que podem acometer os 

motoristas de caminhão, cujas publicações dos trabalhos se deram entre os anos de 

1998 e 2013 (Tabela 5). Os estudos foram realizados no Paquistão (MIR et al., 

2012), nos EUA (STEENLAND; DEDDENS; STAYNER, 1998; ANDERSON; RILEY, 

2008; LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009; BIRDSEY et al., 2010), na China 

(SHEN et al., 2013), no Brasil (ULHÔA et al., 2011) e na Austrália (HILTON et al., 

2009). Dentre eles, quatro eram estudos transversais (ANDERSON; RILEY, 2008; 

LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009; ULHÔA et al., 2011; MIR et al., 2012), um 

caso controle (STEENLAND; DEDDENS; STAYNER, 1998), um estudo de coorte 

(BIRDSEY et al., 2010), e dois eram inquéritos com aplicação de questionários 

(HILTON et al., 2009; SHEN et al., 2013). 
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Tabela 5 - Outros problemas de saúde avaliados em motoristas de caminhão. 

Referência 
País de 
Realização 

Tipo de Estudo Casuística 
Principais 
Achados 

Anderson; Riley, 
2008 

EUA Transversal 
987 
caminhoneiros de 
ambos os gêneros 

consumo álcool: 
63,04%         
álcool e drogas: 
2,87%      

Birdsey et al., 
2010  

EUA Coorte 156.241 mortes 

causas das 
mortes:                    
33% câncer de 
pulmão. 

Hilton et al., 2009 Austrália 
Inquérito - 
aplicação de 
questionário 

1.324 motoristas 
depressão: 13,3%                                                   
ansiedade: 7,9%              
estresse: 7,5%  

Layne; Rogers; 
Randolph, 2009 

EUA 
Transversal 
descritivo 

50 participantes:              
25 homens                       
25 mulheres 

tabagismo: 40% e 
60%       

Mir et al., 2012 Paquistão Transversal 

857 motoristas de 
ônibus e 
caminhões 
comerciais 

consumo  álcool: 
10%     consumo  
maconha: 30%                
álcool e maconha: 
4,6%         

Shen et al., 2013 China 
Aplicação de 
questionário SDS 
e EPQ - RS 

441 motoristas de 
caminhão  

 
depressão: 
53,74%                                                  
depressão leve: 
26,3%        
moderada: 
23,58%                
grave: 3,85% 

Steenland; 
Deddens; Stayner; 
1998 

EUA 
Estudo 
epidemiológico/ 
caso controle 

994 casos e 1085 
controles 

câncer de pulmão: 
1,6% 
apresentaram 
risco pela 
exaustão de 
diesel 

Ulhôa et al., 2011 Brasil Transversal 

42 motoristas 
divididos em 2 
grupos: 21em 
turno diurno e 21 
em turno irregular 

álcool: 65,4% e 
54,8%                                    
tabagismo: 11,5% 
e 16,1%                   
estresse: 28,6% e 
14,3% 

 
 

Dos problemas mais comumente avaliados nas pesquisas, o consumo de 

álcool e drogas foi investigado em três estudos (ANDERSON; RILEY, 2008; ULHÔA 

et al., 2011; MIR et al., 2012), e a depressão em dois estudos (HILTON et al., 2009; 

SHEN et al., 2013). O tabagismo foi avaliado em dois estudos, sendo um brasileiro 

(ULHÔA et al., 2011) e outro estadunidense (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009). 

A ansiedade teve prevalência investigada em um estudo Australiano (HILTON et al., 

2009), o estresse foi relatado em dois estudos (HILTON et al., 2009; ULHÔA et al., 
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2011) e a prevalência do câncer de pulmão foi levantada em dois estudos 

estadunidenses (STEENLAND; DEDDENS; STAYNER, 1998; BIRDSEY et al., 

2010).  

O consumo de álcool foi descrito entre 10,0% (MIR et al., 2012) e 65,4% 

(ULHÔA et al., 2011) dos casos avaliados, e o uso de drogas em 30,0% (MIR et al., 

2012). O consumo de álcool e drogas simultaneamente foi descrito em 

aproximadamente 2,9 % (ANDERSON; RILEY, 2008) e em 4,6% (MIR et al., 2012) 

dos casos investigados. A depressão teve prevalência descrita entre 13,3% 

(HILTON et al., 2009) e 53,74% (SHEN et al., 2013) dos casos e a ansiedade em 

7,9% (HILTON et al., 2009). O tabagismo apresentou prevalências entre 11,5% 

(ULHÔA et al., 2011) e 60% (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009) dos casos, o 

estresse entre 7,5% (HILTON et al., 2009) e 28,6% (ULHÔA et al., 2011). O câncer 

de pulmão apresentou prevalência de 33,0% (BIRDSEY et al., 2010) para motoristas 

de caminhão participantes das pesquisas (Figura 9). 

 

Figura 9 - Maiores prevalências avaliadas em estudos que investigaram outros 
problemas de saúde em motoristas de caminhão. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar os principais problemas de 

saúde descritos em motoristas de caminhão, com base em uma revisão sistemática 

da literatura.  

Dentre os problemas de saúde investigados nesta revisão sistemática, os de 

maiores prevalências foram agrupados em quatro grandes grupos para melhor 

avaliação dos resultados, sendo eles: distúrbios do sono e fadiga, problemas 

musculoesqueléticos, problemas metabólicos e cardiovasculares e outros problemas 

de saúde.  

A relação entre a síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) em 

motoristas de caminhão e o número de acidentes também foi investigada. Porém, 

um estudo caso-controle que abordou esta pesquisa, (STEVENSON et al., 2013) 

não foi capaz de comprovar estatisticamente esta relação. Uma pesquisa (WEBER; 

MONTAVANI, 2002) demonstrou a existência de uma forte tendência para que 

pessoas com distúrbios do sono se envolvam mais em acidentes por adormecerem 

ao volante e isto corrobora com um dos estudos (MORENO et al, 2004) 

selecionados nesta revisão, que constatou que a sonolência diurna causada pela 

síndrome de apneia obstrutiva do sono promove o aumento do risco de acidentes. 

Ainda em relação ao sono, motoristas de caminhão trabalham em horários 

alternados e muitas vezes por períodos prolongados durante as viagens, o que 

resulta em poucas horas de sono. Por outro lado, esses profissionais estão 

“acostumados” com a duração média do sono, não se sentindo cansados ou 

sonolentos durante o dia. Um estudo realizado com motoristas, analisando a SAOS, 

mostrou que a média de prevalência da doença, para esses profissionais, é superior 

à da população em geral, sugerindo que as características do trabalho, tais como 

dirigir por longos períodos podem estar associadas ao desenvolvimento desta 

síndrome, em especial por tratar-se de uma profissão exercida em turnos e 

reconhecidamente com poucas horas de sono (LEMOS et al., 2009). 

Estudos selecionados nessa revisão sistemática apontaram certa 

homogeneidade na prevalência de distúrbios do sono entre o período de 1993 e 

2004, variando entre 13,6% (KORELITZ et al., 1993) e 15,0% (MORENO et al., 

2004) dos casos investigados, ambos realizados em países de grande extensão 
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demográfica como os EUA e Brasil. No ano de 2005, esta prevalência chegou a 

31,3% dos casos avaliados em um estudo realizado em Israel (SABBAGH-

EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005). Outro estudo estadunidense, realizado no 

ano de 2007 (FOURNIER; MONTREVIL; BRUN, 2007), identificou a prevalência de 

56 % de casos de distúrbios do sono na população de motoristas. Em 2011, na 

Finlândia, um estudo (PERTTULA; OJALA; KUOSMA, 2011) constatou prevalência 

de 46,8% dos casos enquanto que um estudo (SMITH; PHILIPS, 2011) realizado 

nos EUA, no mesmo ano, identificou a prevalência de 66,2%.   

Outro estudo estadunidense constatou redução na prevalência de distúrbios 

do sono no ano de 2013 em relação ao estudo de Smith; Philips (2011), cuja 

prevalência identificada foi de 57,9% dos casos (APOSTOLOPOULOS et al., 2013), 

e estudo realizado na Austrália (STEVENSON et al., 2013) constatou a prevalência 

de 47% dos casos investigados em motoristas de caminhão. 

A fadiga foi evidenciada em sete estudos com uma prevalência que chegou a 

83% dos casos investigados e um deles (FOURNIER; MONTREVIL; BRUN, 2007) 

constatou que a fadiga é inerente à profissão de motorista.  

Dados do Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador corroboram com estes 

resultados, afirmando que a fadiga é um fator que incide em especial sobre a saúde 

dos caminhoneiros do transporte de cargas (INST, 2000). Poucas horas de sono 

podem gerar excesso de fadiga, exercendo influência sobre ritmos biológicos e o 

horário de trabalho, além de interferir na saúde dos indivíduos, que, embora 

“acostumados”, não percebem a queda em sua qualidade de vida (AKERSTEDT, 

1996; SALLINEM, 1997). 

Em um intervalo de vinte anos de estudos realizados nos EUA foi possível 

constatar que a prevalência de fadiga em motoristas de caminhão dobrou. Estudo 

realizado em 1993 (KORELITZ et al., 1993) identificou prevalência de 25,4% dos 

casos investigados, enquanto que outro estudo (APOSTOLOPOULOS et al., 2013), 

realizado em 2013, neste mesmo país, constatou prevalência de 56,3% de fadiga 

nos motoristas avaliados.  

Na Finlândia, país com extensão geográfica consideravelmente menor que os 

EUA, foi constatada aumento da prevalência de fadiga de 25,4% (KORELITZ et al., 

1993) para 27,8% (PERTTULA; OJALA; KUOSMA, 2011) após quatorze anos de 

estudo.  
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O maior índice de prevalência de fadiga em motorista de caminhão, de todos 

os estudos analisados, foi descrito em estudo Australiano realizado em 2004 (KING; 

NGUYEN; LAL, 2006). A prevalência neste país de grande extensão geográfica, que 

tem o modal rodoviário como principal meio de transporte de mercadorias, chegou a 

81% dos casos investigados no ano de realização do estudo (KING; NGUYEN; LAL, 

2006). 

Seis estudos avaliaram problemas musculoesqueléticos nesta revisão. Dois 

desses estudos (MEULENERS et al., 2005; LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009) 

não especificaram a patologia investigada, mas generalizaram o problema como 

distúrbio musculoesquelético, com prevalência de 14% e 56%, respectivamente. As 

dores lombares foram os problemas musculoesqueléticos mais comumente 

evidenciados nos grupos de motoristas avaliados, com prevalência variando entre 

17% e 57,8% dos casos. Em uma pesquisa realizada na Itália, cujo objetivo foi 

investigar a relação entre a exposição à vibração de corpo inteiro e dor lombar em 

motoristas profissionais (BOVENZI, 2009), uma prevalência de dor lombar foi 

reportada em 36% dos casos. 

A manutenção da postura sentada por longos períodos associada ao estresse 

decorrente das condições de trânsito, ruídos e vibrações tornam o motorista alvo de 

doenças ocupacionais, dentre elas as doenças musculoesqueléticas. Na postura 

sentada, a carga exercida sobre as vertebras, em especial a coluna vertebral 

lombar, aumenta em 30% (TRIBASTONE, 2001), corroborando com os resultados 

avaliados neste trabalho. 

Outro estudo (SCHIMITZ; BRANDT, 2009) que utilizou o diagrama de 

localização das áreas dolorosas, proposto por Corlett e Manenima (1980), para 

avaliar frequência de dores em motoristas do transporte urbano, apontou que 53,8% 

dos motoristas destacaram a região lombar como local de dores fortes e frequentes, 

sendo esta a região mais assinalada, fato que se mostra em concordância com este 

estudo. Pelo fato dos profissionais motoristas de caminhão passarem grande parte 

do seu tempo na posição sentada, atribui-se à pouca movimentação física, 

principalmente na vida profissional, um dos fatores associados a estes resultados de 

dores lombares, como previsto em estudo (WERLANG, 1997) realizado 

anteriormente e nesta revisão sistemática. 

Uma pesquisa revisada em nosso estudo (ANDRUSAITIS, 2011 apud 
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MANZATTO, 2012) mostrou que 59,0% dos caminhoneiros sofrem de lombalgia 

(LBP) e, para cada hora de trabalho, o risco do motorista ter dor lombar aumenta 

7,0%. Segundo o autor, este dado está relacionado com longas horas do dia ao 

volante. Permanecer sentado por tempo prolongado, expor-se à vibração, 

inclinações e rotações excessivas do tronco, carregar objetos pesados e manter a 

concentração que a atividade exige, sem intervalos adequados de relaxamento são 

descritas como as principais causas de dores lombares em motoristas 

(ANDRUSAITIS, 2011 apud MANZATTO, 2012). 

Embora o fator sedentarismo não tenha apresentado correlação com a dor 

lombar, um dos estudos revisados relata que 77,0 % dos caminhoneiros não 

praticam qualquer atividade física, e que 17,4% dos motoristas de caminhão já se 

ausentaram pelo menos uma vez em decorrência da lombalgia. O período de 

afastamento variou de um a 240 dias (ANDRUSAITIS, 2011 apud MANZATTO, 

2012). Diante do exposto, entendemos que a partir do momento em que o motorista 

adota uma má postura, ele está propenso a criar vícios posturais. Por sua vez, estes 

vícios, realizados de forma repetitiva e por longos períodos, podem levar o indivíduo 

a desenvolver problemas musculoesqueléticos, cujo primeiro sinal é a dor, e que 

estão propensos a avançar para as retrações musculares, rigidez articular e desvios 

posturais (MANZATTO, 2012). 

Ainda com relação aos problemas musculoesqueléticos em motoristas de 

caminhão, um estudo estadunidense (APOSTOLOPOULOS et al., 2013) evidenciou 

a prevalência de duas lesões musculoesqueléticas nesses profissionais, a artrite 

descrita em 30,4% dos casos investigados, e a artrose, descrita em 47,8% dos 

motoristas de caminhão participantes da pesquisa. 

Nos EUA foi verificada a redução da prevalência de problemas 

musculoesqueléticos de 56,0% (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009) para 47,8% 

(APOSTOLOPOULOS et al., 2013) entre os anos de 2009 e 2013. Nessa revisão 

sistemática, o índice de maior prevalência de problemas musculoesqueléticos 

investigada em motorista de caminhão se deu em um estudo realizado na Holanda, 

onde foi constatada a prevalência em 57,8% dos casos avaliados (TIEMESSEN; 

HULSHOF; FRINGS-DRESEN, 2008). Entre os anos de 1997 e 2005, estudos 

realizados nos países da Dinamarca e Austrália constataram que o índice de 

prevalência desse distúrbio se manteve estável em 17,0% (BRENDSTRUP; 
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BIERING-SORENSEN, 1987) e 14,0% (MEULENERS et al., 2005) para os casos 

investigados. Estudo realizado na Itália registrou a prevalência de 36,0% para a 

população de motorista participante da pesquisa (BOVENZI, 2009). 

Para os estudos que investigaram problemas metabólicos e cardiovasculares, 

sete relataram a prevalência geral dessas patologias. Em relação aos problemas 

metabólicos foi constatada prevalência de 61,0% dos casos (SIEBER et al., 2014) e 

para os problemas cardiovasculares, a prevalência variou entre 30,0% (BIRDSEY et 

al., 2010) e 40,0% (APOSTOLOPOULOS et al., 2013) nas pesquisas avaliadas.  

A obesidade foi o distúrbio metabólico mais comumente descrito nas 

pesquisas, cuja prevalência variou entre 17,0 % e 70,0 % para os grupos de 

motoristas participantes (APOSTOLOPOULOS et al., 2013; SIEBER et al., 2014). 

Em um dos estudos revisados nesta pesquisa, os autores (DAHL et al., 2009) 

constataram que, em comparação à população trabalhadora em geral, os motoristas 

de caminhão tiveram um risco estatisticamente superior de serem hospitalizados por 

obesidade, e que 50,0 % dos entrevistados apresentaram quadro de obesidade. 

Porém, a maior prevalência de obesidade registrada nesta revisão foi de 70,0 % dos 

casos investigados (SMITH; PHILIPS, 2011). 

Um estudo (DOMINGOS et al., 2010) identificou que mais da metade dos 

motoristas de caminhão apresentava-se acima do peso ideal, concluindo que 71,8% 

destes trabalhadores estão acima do peso e com altos graus de obesidade, 

corroborando assim com demais resultados obtidos nesta revisão. Outro estudo 

(FRENCH et al., 2010) também demonstrou elevada média de índice de massa 

corporal (IMC) em caminhoneiros, e destacou que mesmo com intervenções 

positivas, tais como, incentivo à prática de atividade física e melhora nutricional, não 

houve melhora significativa na diminuição do IMC após a intervenção. A implantação 

de programas que orientem e sensibilizem os motoristas quanto aos problemas 

relacionados ao elevado valor do IMC dentro das transportadoras, poderia contribuir 

para uma melhora deste quadro e também para melhora da qualidade de vida 

destes profissionais (MANZATTO, 2012). 

Em um intervalo de cinco anos, a prevalência de problemas metabólicos em 

motoristas de caminhão oscilou, de acordo com estudos realizados nos EUA. Um 

estudo (WIEGAND; HANOWSKI; MCDONALD, 2009) identificou prevalência de 53,4 

% dos casos investigados. Outro estudo (BIRDSEY et al., 2010) realizado nesse 
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mesmo país no ano seguinte identificou queda no índice de prevalência, descrito em 

43,5 % dos casos avaliados. Em 2011, foi observada alta na prevalência desses 

prblemas, registrada em 70,0 %, de acordo com o estudo (SMITH; PHILIPS, 2011). 

Um estudo estadunidense (ANDERSON et al., 2012) constatou nova queda de 

prevalência, que registrou índice de 36,0 %. Outro estudo (APOSTOLOPOULOS et 

al., 2013) relatou 34,4 % de prevalência desses problemas em motoristas de 

caminhão nos EUA. Porém em 2014, outro estudo (SIEBER et al., 2014) registrou 

nova alta no índice de prevalência de problemas metabólicos em 69,0 % dos casos 

investigados na pesquisa.  

O distúrbio cardiovascular mais comumente avaliado nos profissionais de 

caminhão foi a hipertensão, com prevalência variando entre 26,3 % e 33,0 % 

(SMITH; PHILIPS, 2011; SIEBER et al., 2014). Um estudo (CRUZ; LIMA, 1999) 

identificou que a hipertensão causa diminuição da expectativa de vida e aumento da 

mortalidade entre homens e mulheres. É o principal fator de risco para problemas 

cardíacos e também aumenta a probabilidade de doenças renais, derrames 

(acidente vascular cerebral), aneurismas e claudicação intermitente.  

Um estudo utilizado nesta revisão (FERREIRA, 2010) demonstrou que entre 

1981 a 1990, as doenças cardiovasculares foram a maior causa de mortalidade no 

Brasil, ultrapassando as decorrentes de fatores externos (acidentes e outros), 

neoplasias (câncer) e moléstias respiratórias. Em 1988, estimava-se que 15,0% dos 

indivíduos com mais de 20 anos e 35,0% com idade superior a 50 anos 

apresentavam pressões arteriais elevadas, o que corresponderia há pelo menos dez 

milhões de portadores de hipertensão arterial (MONTEIRO; SOBRAL FILHO, 2004).  

Baseado nos resultados apresentados nesta revisão, concluímos que a 

prevalência obesidade e hipertensão em motorista de caminhão deve passar por 

melhorias, como a conscientização da necessidade de uma alimentação saudável e 

a realização de atividades físicas.  

Dentre outros problemas avaliados nas pesquisas, o consumo de álcool e 

drogas foi investigado em diversos trabalhos. A prevalência avaliada nos estudos 

variou entre 10,0% e 65,4% para o consumo de álcool e para o uso de drogas foi de 

30,0% dos casos (ULHÔA et al., 2011; MIR et al., 2012). Um estudo que avaliou a 

qualidade de vida em motoristas de uma empresa de transporte rodoviário de cargas 

(MANZATTO, 2012) apresentou resultados contraditórios, pois 61,5% dos 
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voluntários responderam não fazer uso dessas substâncias.  

Domingos (2010) avaliou o consumo de álcool em caminhoneiros e mostrou 

que apenas 26,2% dos participantes eram abstêmios, enquanto os demais faziam 

uso de bebida alcoólica em diferentes níveis. Uma revisão sistemática sobre 

consumo de substâncias psicoativas por motoristas de caminhão (GIROTTO et al., 

2013) constatou a prevalência do consumo de álcool em 91,0% dos casos, 

anfetaminas em 82,5% e consumo de drogas em 29,9 % do grupo de caminhoneiros 

participantes dos estudos. Mesmo contraditórios, os resultados desta revisão 

demonstram alta prevalência para o consumo de álcool e drogas. 

O tabagismo foi avaliado em dois estudos, sendo um brasileiro e um 

estadunidense. A prevalência investigada variou entre 11,5% (ULHÔA et al., 2011) e 

60,0% (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009). Esse dado corrobora com a 

afirmação de outro estudo que evidenciou que esse grupo de profissionais é, em sua 

maioria, fumante (LEMOS et al., 2009). 

A depressão foi investigada em dois estudos, um australiano (HILTON et al., 

2009) e outro chinês (SHEN et al., 2013). Os dados resultantes destes trabalhos 

indicaram uma variação de 13,3 % e 53,74 % de depressão entre os motoristas de 

caminhão. Más condições de trabalho, estilo de vida irregular e alto risco associado 

à profissão, são estressores pesados em motoristas, tornando-os vulneráveis à 

depressão (TSE; FLIN; MEARNS, 2006). A depressão é considerada um estado de 

humor negativo que ocorre quando as pessoas não conseguem controlar o estresse 

que experimentam em suas vidas (MOOG; BRADBURY; BRADLEY, 2006).  

Algumas limitações do presente trabalho podem ser assinaladas. Embora o 

tema seja bastante divulgado na mídia leiga, encontrou-se um pequeno número de 

estudos científicos a respeito. Nota-se a presença de informações produzidas em 

estudos com limitações metodológicas, tais como os que utilizaram amostras não 

representativas da população geral em países de diferentes extensões 

demográficas. Outro aspecto a ser assinalado é o viés de publicação, que pode 

decorrer de vários motivos, entre eles: o reduzido espaço editorial, idioma, 

metodologia, dentre outros. Dadas às características dos trabalhos encontrados, 

arbitrou-se realizar a análise quantitativa de seus resultados, extraindo dos estudos 

as prevalências investigadas em cada distúrbio avaliado em motorista de caminhão. 

A síntese dos dados, por meio da metanálise, pode ser reservada para um segundo 
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momento quando houver mais informações sobre o tema. 

O número e a qualidade dos estudos levantados no referencial teórico 

proporcionaram embasamento às conclusões obtidas nesta revisão sistemática. 

Entretanto, a sistematização de diferentes tipos de estudos, regiões demográficas 

avaliadas, tamanho amostral e qualidade dos estudos estão sujeitas a erros de 

interpretação.   

O maior desafio deste estudo foi diminuir a margem de erros por meio de um 

longo processo de revisão e checagem de dados. Esta revisão realizou uma ampla 

abordagem a respeito dos principais problemas de saúde descritos em motoristas de 

caminhão, como também sistematizou o conhecimento para a sua utilização por 

profissionais nas áreas de pesquisa, saúde e trabalho.  
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CONCLUSÕES  
 
 

Por meio de uma revisão sistemática, o presente estudo levantou diversos 

aspectos sobre os principais problemas de saúde inerentes à profissão de 

motoristas de caminhão que podem exercer impactos negativos sobre o exercício da 

profissão e a qualidade de vida desses trabalhadores.  

 
- Dentre os distúrbios do sono, a fadiga foi o mais comum (25,4% a 83,0%), 

seguida pela sonolência (19,0% a 56,0%) e a apneia obstrutiva do sono (19,0% a 

38,0%).  

- Em relação aos problemas metabólicos, a obesidade foi o mais comumente 

encontrado em 34,4% a 70,0% dos motoristas avaliados. 

- Quanto aos problemas cardiovasculares, a hipertensão foi avaliada em dois 

estudos, sendo descrita em 26,3% e 33,0% dos casos avaliados. 

- Dentre os problemas musculoesqueléticos, as dores lombares foram 

abordadas em três estudos, variando entre 17,0% a 57,8% dos casos avaliados. 

- Outros problemas de saúde avaliados em motoristas de caminhão incluíram 

o consumo de álcool (10,0% a 65,4%), a depressão (13,3% a 53,74%) e o 

tabagismo (11,5% a 60,0%). 

Este trabalho ratifica que problemas como os distúrbios do sono, fadiga, 

distúrbio metabólicos e cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos, consumo 

de álcool e drogas, depressão, ansiedade, estresse, câncer de pulmão e tabagismo, 

são comumente descritos em motoristas de caminhão na literatura. 

Esperamos que os resultados obtidos sensibilizem entidades de classe civis, 

como o Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (SENAT) e sindicatos, a fim de promoverem programas de saúde, 

junto às empresas de transportes, que tragam benefícios reais a essa classe 

trabalhadora. Há necessidade de desenvolvimento de ações educativas para a 

promoção da saúde desses profissionais, que sejam orientadas por uma perspectiva 

ampla e abrangente de saúde relacionada às condições e organização do trabalho. 

As ações devem envolver os motoristas e as empresas de transporte que os 

contratam, além de empresas relacionadas aos ramos de logística, transportes e 

estradas de rodagem, em parcerias pautadas pela integralidade, articulando as 
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áreas de saúde do trabalhador e sindicatos da categoria dentre outras. 

Apesar da importância do presente assunto, a atual revisão constatou que 

ainda são escassos os estudos que avaliaram o tema em motoristas de caminhão. A 

maioria destes estudos foi realizada em regiões com grandes áreas territoriais, como 

o Brasil, os EUA e a Austrália. Tal constatação evidencia que há maior interesse no 

assunto em países onde o transporte rodoviário de mercadorias protagoniza o 

desenvolvimento econômico, especialmente naqueles com grandes territórios e 

onde outros meios de transportes são insuficientes ou as ferrovias sejam 

inadequadas. 

Vale ressaltar que outros estudos se fazem pertinentes para o 

aprofundamento da investigação das condições de saúde e da organização do 

trabalho de motoristas de caminhão e de como elas interferem em suas vidas fora 

da empresa, além das relações dessas com aspectos de subjetividade, por exemplo, 

as percepções, os receios, as satisfações e as expectativas dos motoristas sobre as 

relações entre saúde e trabalho e, também, sobre ações possíveis de serem 

implementadas para a transformação das condições de trabalho e a melhoria da sua 

atividade profissional. 

 

  



41 
 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
AKERSTEDT, T. Wide awake at odd hours. Shiftwork, time zones and burning the 
midnight oil. Stockholm: Swedish Council for Work Life Research, 1996. 
 

ALMEIDA, L.V.C.; PIGNATTI, M.G.; ESPINOSA, M.M. Principais fatores associados 
à ocorrência de acidentes de trânsito na BR 163. Caderno de Saúde Pública, Mato 
Grosso: Brasil, v. 25, p. 303-312, 2009. 
 

ALMEIDA, N. D. V. Contemporaneidade X Trânsito: reflexão psicossocial do trabalho 
dos motoristas de coletivo urbano. Psicologia: Ciência e Profissão. n. 3, p.62-69, 
2002. 
 

ANDERSON, D.; RILEY, P. Determining standars of care for substance abuse and 
alcohol use in long-haul truck drivers. Nursing Clinics of North America. EUA: 
PubMed, v. 43, p. 357-365, 2008. DOI: 10.1016/j.cnur.2008.04.003. 
 

ANDERSON, J. et al. Obesity is associated with the future risk of heavy truck 
crashes among newly recruited comercial drivers. Accident Analysis and 
Prevention. EUA: PubMed, v. 49, p. 378-384, 2012. DOI: 
10.1016/j.aap.2012.02.018. 
 

APOSTOLOPOULOS, Y. et al. Health survey of U.S. long-haul truck drivers: Work 
environment, physical health, and healthcare access. Work: A journal of 
Prevention, Assessment and rehabilitation, EUA: PubMed, v. 46, p. 113-123, 
2013. DOI: 10.3233/wor-121553. 
 

ARAUJO, P. W. B. DE. et al. Flavonoides e Hipertensão. Revista Brasileira de 
Hipertensão. Brasil, n. 3, v. 12, p. 188-189, 2005. 
 

AZEVEDO, L. R. Estressores no trabalho: estudo com motoristas de transporte 
de cargas do modal rodoviário na empresa D’granel. 2013. Dissertação 
(Mestrado Acadêmico em Administração da Faculdade Novos Horizontes). Belo 
Horizonte-MG, 2013. 
 
BARRETO-FILHO, J.A. et al. Papel do eixo GH/IGF-1 na fisiopatologia da síndrome 
metabólica: resistência insulínica e lesão de órgão-alvo. Revista Brasileira de 
Hipertensão. Brasil, n. 3, v. 12, p. 159-164, 2005. 
 

BATISTON, M.; CRUZ, R. M.; HOFFMAN, M. H. Condições de trabalho e saúde dos 
motoristas de transporte coletivo urbano. Estudo de Psicologia. UFRG – Natal – 
Brasil, n. 3, v. 11, p. 333-343, 2006. 
 

BAUER, M.E. Estresse: como ele abala as defesas do organismo. Ciência Hoje. 



42 
 

 

 

Brasil, n.179, v. 30, p. 20-25, 2002. 
 

BIRDSEY, J. et al. Mortality among members of a truck driver trade association. 
AAOHN Journal, EUA, V. 58, N. 11, 2010. 
 
BOVENZI, M. Metrics of whole-body vibration and exposure-response relationship for 
low back pain in professional drivers: a prospective cohort study. International 
Archives of Occupational and Environmental Health. Alemanha: PubMed, v. 82, 
p. 893-914, 2009. DOI: 10.1007/s00420-008-0376-3. 
 

BRANDÃO, A. et al. Síndrome metabólica em crianças e adolescentes. Revista 
Brasileira de Hipertensão. Brasil, n. 3, v. 12, p. 169-177, 2005. 
 

BRASIL, DENATRAN. (2008) Departamento Nacional de Trânsito. Online. 
Disponível em: <http://www.denatran.gov.br>. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão 
Interministerial de Saúde do Trabalhador. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cist. 
 
BRASIL, Ministério do trabalho e emprego. (2008). CBO. Código Brasileiro de 
Ocupações. Brasília-DF. Disponível em: < http://mtecbo.gov.br/busca.>.  
   

BRASIL, (2011). Presidência da República. Código de Trânsito Brasileiro. Online. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm>.  
 

BRASIL, Casa Civil. (2012). Lei nº 12.619 de 30/04/12. Dispõe sobre o exercício da 
profissão de motorista. Online. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm.>.  
 

BRENDSTRUP, T.; BIERING-SORENSEN, F. Effect of fork-lift truck driving on low-
back trouble. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Finlândia: 
PubMed, n. 5, v. 13, p. 445-452, 1987. DOI: 10.5271/sjweh.2023. 
 

CAVAGIONI L. C. et al. Metabolic Syndrome in professional truck drivers who 
work on Highway. BR-116 within the area of São Paulo City - Régis Bittencourt. Arq 
Bras Endocrinol Metab; n. 6, v. 52, p. 1015-23, 2008. 
 

CAVAGIONI L. C. et al. Agravos à saúde, hipertensão arterial e predisposição ao 
estresse em motoristas de caminhão. Revista Escola de Enfermagem USP. São 
Paulo, v. 43; p. 1267 – 1271, 2009. 
 
CEPINHO, P. C.; CORREA, A.; BERNARDI, A. P. A. Ocorrência de perda auditiva 
em motoristas de ônibus e caminhões de São Paulo. Revista Cefac. São Paulo, n. 
2, v. 5, p. 181-186, 2003. 



43 
 

 

 

CHUN-CHIEH CHEN. Elsevier Inc. New York, NY, p. 100-110, 
2010.doi:10.1016/j.annepidem. 
 

CORDEIRO, R.; LIMA FILHO, E. C.; NASCIMENTO, L. C. R. Associação da PAIR 
com o tempo acumulado de trabalho entre motoristas e cobradores. Cadernos de 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, n. 2, v. 10, p. 210-221, 1994. 
 

CORLETT, E. N.; MANENICA, I. The effects and measurement of working postures. 
Applied Ergonomics. Trondheim, n. 1, v. 11, p. 7-16, 1980. 
 

CORREA FILHO, H. R. et al. Perda auditiva induzida por ruído e hipertensão em 
condutores de ônibus. Revista de Saúde Pública. São Paulo, n. 6, v. 36, p. 693-
701, 2002. 
 

CRUZ, I. C. F.; LIMA, R. de. Etnia Negra: Um estudo sobre a Hipertensão Arterial 
Essencial (HAE) e os fatores de Risco Cardiovasculares. Estudo parte do projeto de 
pesquisa do CNPQ (o cliente/ família com hipertensão arterial essencial. Publicado 
na revista Enfermagem UERJ, n. 1, v. 7, p. 35-44, 1999. 
 

CUNHA, M. A. et al. Doença aterosclerótica sistêmica – conhecer para diagnosticar 
e tratar. Revista Brasileira de Hipertensão. Brasil, n. 3, v. 12, p. 206-209, 2005. 
 

DAHL, S. et al. Hospitalization for lifestyle related diseases in long haul drivers 
compared with other truck drivers and the working population at large. Work: A 
journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, EUA: PubMed, v. 33, p. 
345-353, 2009. DOI: 10.3233/WOR-2009-882.  
 

DOMINGOS, J.B.C. et al. Consumo de álcool, sobrepeso e obesidade entre 
caminhoneiros. Rev. enferm. Rio de Janeiro: UERJ, v. 3, n. 18, p. 377-82, 2010. 
 

DRATCU, L.; MALCOM, L. Ansiedade – conceito, classificação e Biologia: uma 
interpretação contemporânea da literatura. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Brasil, 
n. 1, v. 42, p. 19-32, 1993. 
 

ELIAS, N.A.; NAVARRO, V.L. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de 
vida: negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de 
um hospital escola. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Brasil, n. 4, v. 14, 
p. 517-525, 2006. 
 
ERHART, S. PALMEIRA, E. M. Analise do setor de transporte. Revista Acadêmica 
de Economia. Brasil, n. 71, p. 1-6, 2006. 
 

FERREIRA, C. Hipertensão Arterial. Emedix: Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
<emedix. uol.com. br/doe/car001_1f_hipertensao.php>. 
 



44 
 

 

 

FERREIRA, S. S.; ALVAREZ, D. Organização do trabalho e comprometimento da 
saúde: um estudo em caminhoneiros Revista Eletrônica Sistemas & Gestão. n. 1, 
v. 8, p. 58-66, 2013. 
 

FISCHER, F. M.; PARAGUAY, A. I. B. Relatório e pesquisa sobre condições de 
trabalho, organização do trabalho e suas repercussões sobre a vida dos 
trabalhadores em indústria petroquímica paulista. São Paulo: FSP-USP, 1991. 
 

FONSECA, N.; FERNANDES, R. Fatores associados a distúrbios 
musculoesqueléticos em trabalhadoras de enfermagem. Revista Latino-Americana 
de Enfermagem. Brasil, n. 6, v. 18, 2010. DOI: 10.1590/S0104-
11692010000600006. 
 

FOURNIER, P.; MONTREVIL, S.; BRUN, J. P. Fatigue management by truck drivers 
in real life situations: Some suggestions to improve training. Work: A journal of 
Prevention, Assessment and rehabilitation. EUA: PubMed, v. 29, p. 213-224, 
2007. 
 

FREITAS, R. G. F.; NAKAMURA, H. Perda auditiva por ruído em motoristas de 
ônibus com motor dianteiro. Saúde em Revista. Piracicaba, n. 5, v. 10, p. 13-19, 
2003. 
 

FRENCH, S. A. et al. Worksite environment intervention to prevent obesity among 
metropolitan transit workers. Preventive Medicine. USA, n. 50, p. 180–185, 2010. 
 

GIROTTO, E. et al. Psychoactive substance use by truck drivers: a systematic 
review. Occup Environ Med, Inglaterra, v. 71, n. 1, p. 71-76, 2014. 
 

GONÇALVES C. A. V.; MACHADO, A. L. Depressão, o mal do século: De que 
século? Revista de Enfermagem. Brasil: UERJ. n. 2, V. 15, p. 298-304, 2007. 
 

GUEDES, R. et al. Consumo de álcool em uma comunidade do Cariri Cearense. 
Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade. Brasil, n. 3, v. 3, 
out. 2010. 
 

GUPPY, A.; GUPPY, J. Trucker driver fatigue risk assessment and management: a 
multinational survey. Ergonomics, EUA, n. 8, v. 46, p. 763-779, 2003. 
 

HAKKOLA, M.; HONKASALO, M-L.; PULKKINEN, P. Neuropsychological symptoms 
among tanker drivers exposed to gasoline. Occupational Medicine. Inglaterra: 
PubMed. n. 2, v. 46, p. 125-130, 1996.  
 

HILTON, M. et al. The impact of mental health symptoms on heavy goods vehicle 
drivers performance. Accident Analysis and Prevention. EUA: PubMed, n. 3, v. 41, 



45 
 

 

 

p. 453–461, maio, 2009. DOI: 10.1016/j.aap.2009.01.012.  
 

INST. - Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador. Acidentes relacionados ao 
trabalho. São Paulo, 2000. 
 

KING, L. M.; NGUYEN, H. T.; LAL, S. K. L. Early drivers fatigue detection from 
electroencephalography signals using artificial neural networks. IEEE EMBS Annual 
International Conference, EUA: PubMed, 2006. DOI: 10.1109/IEMBS.2006.259231. 
 

KORELITZ, J. et al. Health habits and risk factors among truck drivers visiting a 
health booth during a trucker trade show. American Journal of health promotion. 
EUA, n. 2, v. 8, p. 117-123, 1993. DOI:10.4278/0890-1171-8.2.117. 
 

KNAUTH, P. (1993). The design of shift systems. Ergonomics; 36:1-3, 15-28 In: 
Anais do XIV International Symposium on Night and Shiftwork. Brazil, n. 21, p.17, 
2003. 
 

KRAUSE, M. et al. Physical workload and ergonomic factors associated with 
prevalence of the back and neck pain in urban transit operators. Spine, n.18, v. 
22, p. 2117-2127, 1997. 
 

LAYNE, D. ROGERS, B.; RANDOLPH, S. A. Health and gender comparisons in the 
long-haul trucking industry. A pilot study. AAOHN Journal: Official Journal of the 
American Association of Occupational Health Nurses, EUA: PubMed, n. 10, v. 
57, p. 405-413, 2009. DOI: 10.3928/08910162-20090916-01. 
 

LEMOS, L.C. M. et al. Síndrome da apneia obstrutiva do sono em motoristas de 
caminhão. Jornal Brasileiro de Pneumologia. Brasil, n. 6, v. 35, p. 500-506, 2009. 
 

MANZATTO, L. Qualidade de Vida no Trabalho: Avaliação Quali/Quanti de 
Motoristas de uma Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas. 2012. Dissertação 
de (Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UNIMEP). 
Brasil, 2012. 
 

MARGIS, R. et al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista de 
Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Brasil, v. 25, p. 65-74, 2003. 
 

MASSON, V.A.; MONTEIRO, M.I. Estilo de vida, aspectos de saúde e trabalho de 
motoristas de caminhão. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasil, n. 4, v. 63, p. 
533-540, 2010. 
 

MENDES, R. Patologia do trabalho. São Paulo: Atheneu, 2003. 
 

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Revista 



46 
 

 

 

Saúde Pública. Brasil, n. 5, v. 25, p. 341-349, 1991. 
 

MEULENERS, L. et al. Health Conditions of Heavy Vehicle Drivers involved in a 
Crash in Western Australia: A Retrospective Study using Linked Data. Health 
Promotion Journal of Australia. Australia: PubMed, n. 1, v. 16, p. 37-40, 2005. 
 

MIR, M. et al. Alcohol and marijuana use while driving-an unexpected crash risk in 
Pakistani commercial drivers: a cross-sectional survey. BMC Public Health, 
Inglaterra: PubMed, v.12, 2012. DOI: 10.1186/1471-2458-12-145. PubMed. 
 

MOOG, K.; BRADBURY, K. E.; BRADLEY, B. P. Interpretation of ambiguous 
information in clinical depression. Behaviour Research and Therapy, n. 44, p. 
1411-1419, 2006. 
 

MORENO, C. R.; FISCHER, F. M.; ROTENBERG, L. A Saúde do Trabalhador em 
Turnos na Sociedade 24 horas. São Paulo em Perspectiva. Brasil, n. 1, v. 17, p. 
34-46, 2003. 
 

MORENO, C. M. et al. High risk for obstructive sleep apnea in truck drivers estimated 
by the Berlin Questionnaire: Prevalence and associated factors. Chronobiology 
International, EUA: PubMed, n. 6, v. 21, p. 871-879, 2004. DOI: 10.1081/LCBI – 
200036880.  
 

MORENO C.; ROTENBERG L. Fatores determinantes da atividade dos motoristas 
de caminhão e repercussões à saúde: um olhar a partir da análise coletiva do 
trabalho. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Brasil, n. 34, p.38-128, 2009. 
 

MONTEIRO, M.; SOBRAL FILHO, D. Exercício Físico e o controle da Pressão 
Arterial. Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Revista Brasileira Medicina e 
Esporte. Brasil, n. 6, v. 10, 2004. 
 
MONTOVANI, J.; WEBER, S. Doenças do sono associadas a acidentes com 
veículos automotores: revisão das leis e regulamentações para motoristas. Revista 
Brasileira de Otorrinolaringologia. São Paulo, n. 3, v. 68, p. 412-415, 2002. 
 

MULLER, M.; GUIMARÃES, S. Impacto dos transtornos do sono sobre o 
funcionamento diário e a qualidade de vida. Estudos de Psicologia. Brasil, n. 4, v. 
24, out./dez. 2007. DOI: 10/1590/s0103-166x2007000400011. 
 

NERI, M.; SOARES, W. L.; SOARES C. Condições de saúde no setor de transporte 
rodoviário de cargas e de passageiros: um estudo baseado na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios. Cadernos de Saúde Pública. Brasil, n. 4, v. 21, p.1107-
1123, 2005. 
 

OLIVEIRA, A. C. F.; PINHEIRO, J. Q. Indicadores psicossociais relacionados a 



47 
 

 

 

acidentes de trânsito envolvendo motoristas de ônibus. Psicologia em Estudo. 
Brasil, n.1, v. 12, p. 171-178, 2007. 
 

PERTTULA, P.; OJALA, T.; KUOSMA, E. Factors In The Fatigue of Heavy Vehicle 
Drivers. Psychological Reports, Finlândia: PubMed, n. 2, v. 108, p. 507-514, 2011. 
DOI: 10.2466/06.13.22.  
 

RIQUE, A. B.; SOARES, E. A.; MEIRELLES C., de M. Nutrição e exercício na 
prevenção e controle das doenças cardiovasculares. Revista Brasileira de 
Medicina do Esporte. Brasil, n. 6, V. 8, p. 244-254, 2002. 
 

SABBAGH-EHRLICH, L.; FRIEDMAN, L.; RICHTER, E. D. Working conditions and 
fatigue in professional truck drivers at Israeli ports. Injury Prevention. Injury 
Prevention, Inglaterra: PubMed, v. 11, p. 110-114, 2005. DOI: 
10.1136/pi.2004.007682.  
 

SALLINEN, M. Fatigue in shift work. Työterveiset, Special Issue. Ergonomics. 
Abingdon: Taylor and Francis, p.9-11, 1997. 
 
SCHMITZ, L.C.; BRANDT, L.A. Nível de flexibilidade e dor localizada em 
motoristas de transporte rodoviário. X Salão de Iniciação Científica PUCRS. Rio 
Grande do Sul, 2009. 
 

SHEN, S. et al. Depression status and associated factors in chinese occupational 
truck drivers. Cell Biochemistry and Biophysics, EUA: PubMed, v. 67, p. 1497-
1500, 2013. DOI: 10.1007/sl2013-013-9651-3.  
 

SIEBER, W. K. et al. Obesity and Other Risk Factors: The National Survey of U.S. 
Long-Haul Truck Driver Health and Injury. American Journal of Industrial 
Medicine, EUA: PubMed, v. 57, p. 615-626, 2014. DOI: 10.1002/ajim22293.  
 

SILVA, A. V.; GUNTHER, H. Comportamentos de motoristas de ônibus: itinerário 
urbano, estressores ocupacionais e estratégias de enfrentamento. 1999. Dissertação 
(Mestrado Psicologia Social e do Trabalho). Universidade de Brasília, Brasília, 1999. 
 

SILVA, L. A. T. Logística no comércio exterior. São Paulo: Aduaneiras, 2004.  
 

SILVA, J. A. Lei do motorista profissional: tempo de trabalho, tempos de descanso e 
tempo de direção. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. São 
Paulo, n. 41, p. 103-120, 2012. 
 

SILVA L. G. O trabalho dos motoristas de caminhão: a relação entre atividade, 
vínculo empregatício e acidentes de trabalho. (2011) Dissertação. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2011. 
 



48 
 

 

 

SILVA, L. F.; MENDES, R. Exposição combinada entre ruído e vibração e seus 
efeitos sobre a audição de trabalhadores. Revista de Saúde Pública. São Paulo, n. 
1, v. 39 p. 9-17, 2005. 
 

SMITH, B.; PHILIPS, BA. Truckers Drive Their Own Assessment for Obstructive 
Sleep Apnea: A Collaborative Approach to Online Self-Assessment for Obstructive 
Sleep Apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine, EUA: PubMed, n. 3, v. 7, p. 241-
245, 2011. DOI: org/10.5664/jcsm.1060.  
 

SOUZA, M. F.; SILVA, G. R. Risco de distúrbios psiquiátricos menores em área 
metropolitana na região Sudeste do Brasil. Revista de Saúde Pública. Brasil, n. 1, 
v. 32, 1998. 
 

STEENLAND, K.; DEDDENS, J.; STAYNER, L. Diesel exhaust and lung cancer in 
the trucking industry: exposure-response analyses and risk assessment. American 
Journal of Industrial Medicine, EUA: PubMed, v. 34, p. 220-228, 1998.  
 
STEVENSON, M. R. et al. The Role of Sleepiness, Sleep Disorders, and the Work 
Environment on Heavy-Vehicle Crashes in 2 Australian States. American Journal of 
Epidemiology, EUA: PubMed, n. 5, v. 179, 2013. DOI: 10.1093/aje/kwt305.  
 

TAVARES, T.; NUNES, S. M.; SANTOS, M. Obesidade e qualidade de vida: revisão 
da literatura. Revista de Medicina de Minas Gerais. Brasil, n. 3, v. 20, p. 359-366, 
2010. 
 

TELES S. A. et al. Comportamentos de risco para doenças sexualmente 
transmissíveis em caminhoneiros no Brasil. Rev Panam Salud Publica. n. 24, p. 25-
30, 2008. 
 

TIEMESSEN, I. J. H.; HULSHOF, C. T. J.; FRINGS-DRESEN, M. H.W. Low back 
pain in drivers exposed to whole body vibration: analysis of a dose-response pattern. 
Occupational & Environmenthal Medicine. Inglaterra: PubMed, v. 65, p. 667-675, 
2008. DOI: 10.1136/oem.2007.035147.  
 

TOYOSHIMA S.; FERREIRA MJ. Encadeamento do setor de transportes na 
economia brasileira. Planejamento de Políticas Públicas, p. 66-139, 2002. 
 

TRIBASTONE, F. Tratado de exercícios corretivos: aplicados à redução motora 
postural: Manole. São Paulo, 2001. 
 

TSE, J. L. M.; FLIN, R.; MEARNS, K. Bus driver wellbeing review: 50 years of 
research. Transportation Res F, n. 9, 2006, p. 89-114. 
 

ULHÔA, M. et al. When does stress end? Evidence of a prolonged stress reaction in 
shiftworking truck drivers. Chronobiology International. EUA: PubMed, n. 9, v. 28 



49 
 

 

 

p. 810-818, 2011. DOI: 10.3109/07420528.2011.613136.  
 

ULHÔA, M. et al. Distúrbios psíquicos menores e condições de trabalho em 
motoristas de caminhão. Revista de Saúde Pública. Brasil, n. 6, v. 44, 2010. DOI: 
10.1590/S0034-89102010000600019. 
 

VIEIRA, S.C. et al. Oncologia Básica, 1. ed. Brasil: Fundação Quixote, 2012. 
 

VILLARINHO, L. et al. Caminhoneiros de rota curta e sua vulnerabilidade ao HIV. 
Revista Saúde Pública. Brasil, n. 4, v. 36, p. 7-61, 2002. 
 

WEBER, S. T.; MONTAVINI, J. C. Doenças do sono associadas a acidentes com 
veículos automotores: uma revisão das leis e regulamentações para motoristas. 
Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. Brasil, n. 3, v. 68, p. 412-14, 2002. 
 
WERLANG, C. Flexibilidade e sua Relação com o Exercício Físico IN: SILVA, 
O.J. Exercícios em Situações Especiais I. Florianópolis: Ed. UFSC, p 51-66, 1997. 
 

WIEGAND, D. M.; HANOWISKI, R. J.; Mc.DONALD, S. E. Commercial Drivers 
Health: A naturalistic study of body mass index, fatigue, and involvement in safety-
critical events. Traffic Injury Prevention. EUA: PubMed, v. 10, p. 573-579, 2009. 
DOI: 10.1080/15389580903295277.  
 

ZANELATO, L. S.; OLIVEIRA, L. C. Psicologia do trânsito: comportamentos de 
risco de motoristas de ônibus urbano. 2003. 40 f. (Monografia Iniciação Cientifica 
FAP/USC), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Universidade do Sagrado 
Coração, Bauru, SP, 2003. 
 
 
 

 


