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 RESUMO: Caminhoneiros podem contribuir com a disseminação de vírus 

respiratórios devido à jornada de trabalho itinerante, viajando por diversas cidades em 

um curto período. Além disso, essa categoria possui pouco acesso aos serviços 

públicos de saúde durante seu período de viagem, apresentando uma rotina exaustiva, 

longas jornadas de trabalho com restrição de sono, má alimentação, alto nível de 

estresse pelos riscos laborais, além de poderem apresentar comorbidades que os 

tornam grupo de risco para a Covid-19, como obesidade, hipertensão e diabetes 

mellitus. Considerando a vulnerabilidade desses trabalhadores à aquisição do vírus 

Sars-CoV-2, a Secretaria de Saúde do Paraná, em uma ação conjunta à Fundação 

Araucária, rede de postos Ipiranga e Secretarias Municipais de Saúde, capacitou 

acadêmicos e demais profissionais de saúde para participar do evento “Saúde na 

Estrada” em Curitiba e Região Metropolitana. O evento realizou exames gratuitos 

para investigação de diabetes, hipertensão e Covid-19; vacinação contra gripe e 

sarampo, orientações à saúde e entrevistas com os caminhoneiros presentes no evento. 

Os bolsistas graduandos de medicina e odontologia do projeto “Prevenção, cuidados e 

enfrentamento à pandemia do novo coronavírus na região metropolitana de Curitiba” 

participaram do evento como voluntários durante 36 horas, realizando mais de 840 

atendimentos. O objetivo do projeto vinculado foi analisar dados obtidos nas 

entrevistas em relação à percepção da realidade sobre da pandemia de Covid-19. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital do 

Trabalhador/SES/PR (CAAE: 32121120.3.3003.5225). A coleta de dados foi feita a 

partir de tablets com formulário do Google Forms contendo questões relacionadas a 

pandemia, saúde, acesso à informação e medidas de proteção. Os dados foram 

transportados diretamente para a planilha do Microsoft Excel e analisados no software 

R versão 3.0. Ao todo, foram entrevistados 840 caminhoneiros de 19 estados 



brasileiros diferentes. Destes, 99% dos entrevistados eram do sexo masculino, 37,2% 

possuíam entre 40 a 49 anos de idade, 30% entre 30 a 39 anos, 21,5% entre 50 a 59 

anos, 5,1% entre 25 a 29 anos e 5,0% tinham 60 anos ou mais. Foi identificado que 

27,9% dos entrevistados detinham alguma comorbidade que os tornava grupo de risco 

para Covid-19, sendo as mais citadas: hipertensão arterial, diabetes e obesidade. 

Quando questionados a respeito da qualidade do sono, 82,2% dos entrevistados 

alegaram dormir o suficiente para se sentirem descansados, 9,2% consideraram que às 

vezes dormiam o suficiente e 8,6% não acreditavam que dormiam o suficiente para 

estarem descansados. A média de horas que os caminhoneiros permanecem dirigindo 

por dia foi de 9 horas e 40 minutos e 0,95% dos entrevistados disseram trabalhar até 

20 horas por dia. Uma das questões solicitava que os participantes descrevessem 

pandemia em uma palavra e as palavras citadas foram organizadas e divididas em sete 

eixos. Assim, 46,6% associaram a pandemia com sentimento de tristeza e medo, 

19,3% definiram com palavras referentes a prevenção e cuidados com a Covid-19, 

10,4% associaram a questões políticas, 6,5% associaram a fé e esperança e 6,1% dos 

participantes optaram em não responder. Apesar da taxa de comorbidade não estar 

acima da população geral, a associação de doenças preexistentes com a falta de 

qualidade de sono, o estresse e longas jornadas de trabalho torna esse grupo mais 

vulnerável à doença, aumentando as chances de progressão rápida e mais agressiva. A 

boa qualidade do sono também é conhecida aliada na prevenção de transtornos 

mentais, situações que vêm aumentando durante a pandemia. A maior parte dos 

caminhoneiros entrevistados disseram ter sentimentos de tristeza e medo relacionados 

à pandemia e citaram palavras de prevenção e cuidados com a Covid-19, o que 

demonstra a necessidade de ações orientativas quanto à doença, formas de prevenção 

e cuidados indispensáveis nesse período. Além disso, a dificuldade de acesso a 

serviços de saúde, aliados a uma rotina de trabalho sedentária e com longas jornadas, 

pode também tornar os caminhoneiros uma profissão com maiores riscos a Covid-19. 

Fica claro que a atividade laboral impacta na vida de determinado grupo de pessoas e 

ações a elas direcionadas podem reduzir o contágio de uma doença. É importante 

conhecer o perfil dos trabalhadores para uma ação de prevenção e promoção de saúde 

mais eficiente e, assim, poder orientá-los de forma prática quanto à pandemia.  
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