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 Introdução. A fisioterapia assume um papel muito importante no campo da Saúde do trabalhador, onde possibilita o 
estudo biomecânico, cinético e funcional desse público, com o objetivo de minimizar os agravos osteomuscular relacio-
nado ao trabalho. Objetivo: O presente estudo teve como proposta analisar o perfil postural dos motoristas de ônibus 
e identificar as compensações posturais e as algia do sistema locomotor, e assim correlacioná-la com as principais 
DORT’S. Método. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de caráter transversal, realizado nas dependências 
de uma empresa privada de transporte coletivo na cidade de Porto Velho-RO. A amostra foi composta por 14 motoristas 
do sexo masculino, que operava no turno vespertino. Foram incluído motoristas com tempo mínimo de cinco anos de 
função, função exclusiva de motorista, carga horária de oito horas diárias, portador ou não de patologia associadas e 
que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos do estudo os participantes que 
não se enquadravam nos critérios de inclusão. Foi graduado a dor através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA), 
quanto ao desconforto musculoesquelético, foi avaliado pelo diagrama corporal de Corllet. Para a análise da fadiga 
muscular foi utilizado o questionário bipolar de fadiga e para avaliação postural, foi realizada a análise de fotos por 
Biofotogrametria. O estudo obedeceu às orientações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ensino São Lucas sob o parecer nº 1.410.930. Quanto à distribuição da 
normalidade das variáveis numéricas, foi utilizado o teste de Shapiro Wil. Para análise estatística da associação das 
variáveis categóricas foi utilizado teste Qui quadrado e em caso de significância o Teste de V de Cramer para verifi-
cação da margem de justificação da significância. A significância estatística foi estipulada em 5% e as análises foram 
realizadas no programa SPSS® versão 22.0. Resultados. Quanto à associação da fadiga com as alterações pos-
turais, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Obteve ainda uma associação entre o 
desconforto corporal do diagrama de Corllet com as disfunções posturais encontradas na avaliação postural, obtendo 
significância (p<0,05) em todas as variáveis. Conclusão. A presença do quadro álgico e desconfortos interferem 
diretamente nas alterações posturais dos motoristas e estão associadas às DORT’s que podem ser desenvolvidas por 
essa classe no decorrer do desenvolvimento da profissão.

Descritores: Fisioterapia; Saúde do Trabalhador; Postura.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


