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RESUMO

Esta pesquisa investiga como é o trabalho dos caminhoneiros e como esse trabalho trás 
grandes consequências de riscos para a saúde dos mesmos. Os objetivos da pesquisa 
são: Investigar a ocorrência de sobrepeso e obesidade; Investigar a ocorrência de índices 
elevados da Pressão Arterial; Avaliar a qualidade de vida, o sono, o humor e o nível de 
atividade física dos trabalhadores; Investigar uma possível associação entre as variáveis 
descritas acima. Os sujeitos dessa pesquisa são os caminhoneiros que estão em transito. 
O local onde teve a aplicação dos questionários foi no posto trevo localizado na BR - 
060 no município de Jataí – GO. Organizamos e sistematizamos os dados coletados de 
modo que fossem expostos em tabelas e gráficos para serem analisados com coerência. 
Analisamos o nível de humor e do sono, a sonolência excessiva e pratica de exercícios 
físicos.  Nossa pesquisa é  do tipo quantitativo e experimental,  sendo subsidiada pela 
pesquisa bibliográfica. Aplicamos questionários em 20 caminhoneiros, que se puseram à 
disposição sem nenhuma dificuldade. Os resultados desta pesquisa mostraram um índice 
de sonolência diurna bastante alta, com escore médio 12, s na escala de sonolência de 
Epworth, sendo que considera-se sonolência excessiva diurna escores maiores que 9. Os 
participantes  apresentaram  uma  pressão  arterial  média  de  130/90  (mmHg),  que  de 
acordo com a IV diretrizes Brasileira de Hipertensão esse resultado corresponde à uma 
pressão arterial limítrofe, ou seja, apresentam uma tendência à hipertensão, por causa do 
seu estilo de vida atual. Além disso, os caminhoneiros também apresentaram um índice 
de  massa  corporal  de  27,  caracterizando-os  como  sobrepesos  e  consequentemente 
sedentários.  Os  dados  desta  pesquisa  indicam  que  caminhoneiros  apresentam  uma 
qualidade  de  vida  prejudicada,  acompanhada  or  sobrepeso,  hipertensão  arterial, 
sedentarismo e problemas no perfil de humor. Acreditamos que os resultados de nossa 
pesquisa  possam vir  a  contribuir  para  que  os  trabalhadores,  bem como as  políticas 
públicas  de  saúde  analisem as  suas  condutas,  e  foquem a  prevenção,  bem como o 
tratamento  destes  problemas  que  se  associam  diretamente  ao  trabalho  dos 
caminhoneiros.



PALAVRAS-CHAVE:  Trabalho  dos  Caminhoneiros.  Sono.  Humor.  Sedentarismo. 
Trabalho em turnos.


