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COMPENSAÇÃO ORGÂNICA PARA BATEDORES NO DESEMPENHO DA
ATIVIDADE COMO FATOR MOTIVACIONAL NA GESTÃO DE PESSOAS: UMA
PROPOSTA
ORGANIC COMPENSATION FOR MOTORCYCLE OPERATORS PERFORMING THE
ACTIVITY AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN THE MANAGEMENT OF PEOPLE: A
PROPOSAL
Alysson Raffael da Silva Schvengber1
Guaracy Silva2
RESUMO
Este artigo científico analisa a atividade de Escolta de Batedores comparando-a com atividades
consideradas especiais pelo desgaste físico, efeitos fisiológicos e emocionais que causam em seus
operadores. O objetivo é analisar a possibilidade de valorização e compensação pelos desgastes orgânicos
e psicológicos nos operadores de motocicleta policial, apresentando ao Escalão Superior do Exército
Brasileiro um assessoramento. Essa abordagem se justifica na possibilidade de melhor selecionar, treinar
e cumprir as missões de escolta de batedores, fomentando o interesse pela especialização, o desempenho
corriqueiro da atividade e, futuramente, compensar as consequências físicas e psicológicas à saúde dos
pilotos, através do pagamento do adicional de compensação orgânica. Este propósito será conseguido
através da revisão bibliográfica e de uma pesquisa de campo com batedores do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília, durante uma semana, realizando escoltas de comboios e de autoridades na capital
federal. A amostra foi composta por oito batedores, sorteados entre os trinta e cinco pertencentes ao
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB). Foram realizados cinco testes de contagem calórica
de cada batedor, totalizando quarenta testes. Os militares estavam trajando uniforme de batedor completo
e armamento/equipamento, totalizando um peso extracorpóreo de 15 Kg. Foi verificado, através da revisão
bibliográfica, o desgaste físico e psicológico acentuado nos profissionais que atuam sobre motocicleta,
principalmente daqueles que realizam atividades militares. A pesquisa de campo identificou um alto grau
de estresse durante a atividade e um gasto calórico na escolta de comboios ou autoridades por hora
comparável a correr na velocidade 12Km/h durante 180 minutos, sendo que algumas escoltas perduram
por mais tempo, ficando comprovado que a atividade de escolta de batedores é uma atividade extenuante
emocional e fisicamente.
Palavras-chave: Desgaste físico e psicológico; Desgaste orgânico; Motociclista militar e batedor;
gratificação para motociclistas.
ABSTRACT
This article analyzes the activity of Motorcycle Scout by comparing it with activities considered
special by the physical disorders, physiological and emotional effects they cause on their operators. The
objective is to present an analysis to the Brazilian Army Chain of Command regarding the possibility of
valorization and compensation for organic and psychological disorders in police motorcycle operators. This
approach is justified by the possibility of better selecting, training and accomplishing motorcycle scout
missions, fostering interest in specialization, the routine performance of the activity and, in the future,
compensating the physical and psychological consequences to the health of these pilots, through the
payment of the additional organic compensation. This purpose will be achieved through a literature review
and a field research with scouts of the Brasilia Army Police Battalion for a week, conducting convoys and
authorities in the federal capital. The sample consisted of eight motorcycle operators, picked from the thirty1
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five belonging to the Brasilia Army Police Battalion (BPEB). Five “calorie counting” tests were performed for
each motorcycle operator, totaling forty tests. All military personel were wearing full scout uniform and
armament/equipment, totaling an extracorporeal weight of 15 Kg. It was verified, through the literature
review, the accentuated physical and psychological disorders on the professionals who work on
motorcycles, especially those who perform military activities. Field research has identified a high degree of
stress during activity and caloric expenditure in the convoy of motorcade or authorities per hour, comparable
to running at 12Km/h for 180 minutes, with some escorts lasting for a longer time, it has been proven that
scout escort activity is an emotionally and physically strenuous activity.
Keywords: Physical and psychological disorders; military motorcycle operators and motorcycle
scout; organic compensation.

1 INTRODUÇÃO
A escolta de comboios e de autoridades por operadores de motocicleta policial,
motociclista militar e batedor ou simplesmente batedor, começou no Exército Brasileiro
durante a Segunda Guerra Mundial, com o Pelotão de Polícia Militar da Força
Expedicionária Brasileira (FEB), depois transformado em Companhia de Polícia Militar.
Essa unidade se baseava na organização para o combate do 5º Exército de Campanha
dos Estados Unidos da América, país ao qual a FEB estava subordinada
organizacionalmente. Depois da guerra, a Companhia de Polícia Militar passou a se
chamar Companhia de Polícia do Exército e na sequência, motivado pelo crescente
número de atribuições, missões e aumento de efetivo, 1º Batalhão de Polícia do Exército
(Boletins Internos do 1º BPE).
O presente artigo científico analisa a atividade de Escolta de Batedores
comparando-a com atividades consideradas especiais pelo desgaste físico, efeitos
fisiológicos e emocionais que causam em seus operadores. Verificando se a atividade de
escolta também pode ser enquadrada como atividade que recebe compensação
orgânica, devido ao desgaste orgânico e psicológico no operador.
Nesse sentido cabe apresentar o seguinte problema: O pagamento da
Compensação Orgânica pode ser estendido para os motociclistas militares batedores
realizando atividade de escolta de comboios e de autoridades? Para responder a esse
questionamento, algumas hipóteses serão analisadas como: O motociclista militar
batedor apresenta desgaste orgânico e psicológico advindo da realização de escolta de
comboios e de autoridades? Quais motivos levam ao aparecimento de lesões nestes
profissionais? Há alguma profissão que empregue motocicletas amparada legalmente a
perceber compensação de qualquer tipo relacionada à natureza do trabalho?
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Por já ter servido em uma Companhia de Guardas e dois Batalhões de Polícia do
Exército, totalizando um período de oito anos e sendo Motociclista Militar e Batedor desde
2010, posso afirmar que os batedores demonstram insatisfação com a atividade de
escolta de comboio e autoridades, além de se queixarem da remuneração recebida do
Exército Brasileiro para desempenharem tão difícil missão. Embora a atividade tenha
alguns atrativos como a adrenalina, o sentimento de missão cumprida e o orgulho de
ostentar o brevê do motociclista alado, a grande quantidade de missões que o batedor
se vê obrigado a cumprir, em escoltas que se estendem até a madrugada e cumprindo
missões como os demais militares no dia seguinte, sem receber nenhuma compensação
monetária, diminui o interesse dos mais preocupados em se manter em condições de
atuar eficazmente, para compor os quadros dos Pelotões de Escolta nas Organizações
Militares (OM) de Polícia do Exército ou de Guarda. Desta forma, as missões estão sendo
cumpridas com falhas, já que são escalados os militares, mais profissionais, já
sobrecarregados por falta de opção, ou o comando deve conformar-se com militares
menos profissionais que se voluntariam para o cumprimento das escoltas.
Este artigo científico aborda uma proposta de pagamento da compensação
orgânica para motociclistas militares e batedores das OM de Polícia do Exército e de
Guardas como fator motivacional na gestão de pessoas e se justifica pelo número de
militares, aptos para a execução da tarefa de escolta de batedores, que se sentem
desprestigiados, já que a atividade é cercada de dificuldades e perigos, muitas vezes se
tornando apenas mais uma missão para o militar, que nada recebe por isso. Essa falta
de valorização tem gerado insatisfação nos motociclistas militares, que procuram outras
missões ou impedimentos que justifiquem suas ausências das escoltas, deixando os
militares em função de comando com a responsabilidade de escalar pessoal com menor
qualidade profissional para realizar a missão.
Com o pagamento de um adicional no salário, mais militares serão voluntários
para compor o universo de seleção para as equipes de escolta e poder-se-ão manter em
missão apenas aqueles mais bem treinados e comprometidos, aumentando a qualidade
e a eficiência dos envolvidos no cumprimento das escoltas. Outro obstáculo é o número
de voluntários para realizar o Estágio de Formação de Motociclista Militar e Batedor
(EFMM Batedor), que tem sido menor a cada ano. Após sete ou oito semanas de
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treinamento árduo e seletivo com vários desligamentos de alunos que não tenham
atingido os índices mínimos para conclusão do estágio, os aprovados tem se mantido no
menor patamar para o recompletamento dos quadros (militares) que se retiram da função,
seja por transferência, por lesões ou desgastes físicos ou por término de tempo de serviço
ativo.
É importante ressaltar também a contribuição deste trabalho junto aos decisores
do Exército Brasileiro, permitindo àqueles que não são habilitados a fazer escolta,
perceber, sob uma ótica diferente, os desgastes ocasionados pela atividade e o tipo de
profissional que quer se sujeitar a realizar tal missão, favorecendo a decisão pela
efetivação do pagamento do adicional de compensação orgânica para os Motociclistas
Militares e Batedores de todas as Forças Armadas (FFAA) e Órgãos de Segurança
Pública (OSP) como forma de valorização e mitigação das lesões associadas ao tipo de
serviço. Apresentando, ainda, uma possibilidade de melhor selecionar, treinar e cumprir
as missões de escolta de batedores, através de três vieses: o fomento do interesse pela
especialização; o desempenho corriqueiro da atividade (já que só receberá o adicional
aquele batedor que tiver cumprido o plano de provas trimestral); e, futuramente, a
compensação dos desgastes e lesões físicas e psicológicas à saúde daqueles pilotos,
através do pagamento do adicional de compensação orgânica.
O presente trabalho está estruturado em uma revisão da literatura onde será
abordado o aumento do número de motocicletas no trânsito, os acidentes de trânsito
envolvendo motocicletas, problemas físicos e psicológicos na saúde dos motociclistas
profissionais. No material e método serão apresentados os procedimentos metodológicos
utilizados neste artigo. Uma seção de resultados e discussões apresentando o
motociclista militar e batedor, suas peculiaridades, possibilidades de atuação e
limitações, o adicional de compensação orgânica: fundamentação e justificativas, o que
é desgaste orgânico, os tipos de desgaste e atividades desgastantes e os resultados da
tomada de gasto calórico da amostra utilizada seguindo uma pesquisa de
campo/questionário (ocorrida no período de 23 a 27 de setembro de 2019) com
instrutores do Estágio de Formação de Motociclista Militar e Batedor realizado no
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília no corrente ano, nas considerações finais
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pretendo chegar a conclusão com relação as hipóteses levantadas e apresentar se a
atividade provoca desgaste físico e psicológico que precise ser compensada.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Durante a revisão da literatura para a escrituração deste artigo, alguns trabalhos
utilizados apresentaram certa similitude em comparar o aumento do número de
motocicletas e a relação de aumento do número de acidentes de trânsito com sua
participação. É recorrente, também, a apresentação de relação de causa e efeito do
trabalho profissional em motocicletas com o aparecimento de distúrbios físicos e
psicológicos, principalmente em militares e policiais. Com o objetivo de apresentar esses
dados, nivelando o conhecimento do leitor com o assunto deste artigo, são apresentados
trabalhos científicos que encontraram causas e consequências de lesões em
motociclistas.
Ao ler a respeito de lesões, desgastes e problemas relacionados ao trânsito e a
condução de motocicletas, espera-se verificar a similitude do que já foi escrito sobre o
assunto e a atividade do Motociclista Militar e Batedor, já que segundo Lakatos e Marconi
(2003) partindo de dados particulares, mas suficientemente constatados, chega-se a uma
verdade geral ou universal, que não está contida nas partes examinadas.

2.1 AUMENTO DO NÚMERO DE MOTOCICLETAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO
Diversos autores, entre eles Santana et al, Marin-Leon e Vizzotto (2003) e Lima
et al (2013) concordam que as causas do aumento de motocicletas nas vias se dão pela
agilidade e rapidez necessárias nas relações comerciais nos dias de hoje, permitindo o
envio de materiais e documentos através do caos de mobilidade urbana das grandes
cidades. Os bancos, buscando abarcar a parcela da população de desempregados,
abriram linhas de crédito de valores baixos e prazos longos, proporcionando um maior
acesso desta população a um meio de transporte rápido, ágil e de baixo custo, tudo o
que o mercado de trabalho exige. Esses fatores foram os responsáveis pelo crescimento
da frota de motocicletas, tornando o trânsito mais caótico e com maior fluxo, com o
consequente aumento dos acidentes.
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Andrade (2013) apresenta os números de internações decorrentes de acidentes
de trânsito, os gastos totais com essas internações, em 2013, foram de
R$231.469.333,13; o total de dias contabilizados entre os internados de 1.072.557 dias;
que os motociclistas foram as vítimas com maior tempo de permanência hospitalar
(546.024 dias) e gasto total mais elevado (R$114.810.444,93). Os acidentes com
motociclistas em geral geram custos consideráveis nos sistemas de saúde, uma vez que
as vítimas sofrem lesões que demandam recursos caros e especializados, além da
ocupação de leitos por longos períodos.
Os Acidentes de Trânsito (AT) não são acontecimentos fortuitos, imprevistos e
dependentes da sorte, mas, pelo contrário, seguem parâmetros característicos de
distribuição, isto é, o acidente é sempre uma consequência e “o homem é a maior fonte
de acidentes” (Rozestraten, 1988, p. 8), opinião que é consenso entre estudiosos e
especialistas da área. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004),
mundialmente, o número de pessoas que morrem vítimas de acidente de trânsito é
estimado em 1,2 milhão, com mais de 50 milhões de pessoas feridas, sendo referidos
como o sintoma mais grave do problema trânsito, que ocorre tanto nos países
desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento.
Miki et al (2014) descreveram 381 motociclistas vitimados por acidente de
trânsito. A maioria era homens (85%) e jovens (30,7 anos em média) e 75,5% das lesões
acometeram os membros inferiores, das quais 95,4% necessitaram de tratamento
cirúrgico. Os principais mecanismos de acidentes foram as colisões (46%) e as quedas
(43%). Este perfil de vítimas também foi objeto de conclusão de outro estudo recente,
que mostrou o predomínio de homens (81,6%) jovens (20 e 24 anos) dentre os envolvidos
em acidente de motocicleta (RODRIGUES et al, 2014).
Outro fator merecedor de análise é o risco de acidente ou morte causado pela
pilotagem em condições adversas de segurança, agravado quando se trata de emprego
em atividades militares como o excesso de velocidade por exemplo, os quais poderão
subsidiar o aumento do estresse e por conseguinte estimular a expansão da ansiedade
o que resultará na queda significativa da qualidade de vida (SEERING, 2012).
Em um estudo realizado por Waiselfisz (2013) verificou-se que só no ano de
2010, aconteceram 1,24 milhão de mortes por acidente de trânsito em 182 países do
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mundo. Os acidentes de trânsito representam a 3ª causa de mortes na faixa de 30-44
anos. A 2ª na faixa de 5-14 e 1ª na faixa de 15-29 anos de idade. Nos últimos 15 anos, o
crescimento da taxa de mortalidade em acidentes com motocicleta no Brasil aumentou
846,5%, enquanto a de carros cresceu 58,7%. O nível da violência no trânsito é tanto que
condena à morte no local do acidente cerca de 40% dos envolvidos nas ocorrências.
(MOREIRA, 2012).

2.2 PROBLEMAS FÍSICOS DE SAÚDE DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS
Durante a pesquisa bibliográfica deste trabalho, foi constatado que as condições
precárias de trabalho dos motociclistas profissionais são repetidamente discutidas, por
desencadear problemas de saúde e de qualidade de vida desses trabalhadores. Para
cumprir prazos e atingir as metas diárias de entrega, esses profissionais se comportam
de maneira arriscada e insegura no trânsito, tornando-se cada vez mais vulneráveis aos
acidentes (SANTANA et al, 2014).
Além do acidente de trânsito, os motociclistas profissionais estão susceptíveis a
assalto, estresse, insolação, grande número de circunstâncias não controláveis
(causadoras de estresse), exposição à poluição sonora e do ar, exposição ao calor, frio
e chuvas e suas variações durante o período (ALBURQUEQUE, 2012).
Segundo Jaiyesinmi et al, (2018) mais de 90% dos motociclistas relataram
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) conforme definido
naquele estudo. Seus achados são comparáveis aos de Akinpelu et al, (2011) que
encontraram uma taxa de prevalência de dor musculoesquelética de 89,3% entre
motociclistas. Karmegam et al (2008) encontraram uma prevalência geral de desconforto
(durante o processo de pilotagem) de 52,9% (50,3% para homens e 55,5% para
mulheres) entre os motociclistas na Malásia. As partes do corpo mais afetadas pelos
DORT foram a parte inferior das costas, pescoço, parte superior das costas e punho/mão.
Braga et al, (2018, pág. 29), em Dor e desconforto musculoesquelético em
policiais militares do Grupamento de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas,
relata que:
os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) têm alta
prevalência nos trabalhadores da classe policial. Entre os fatores de risco para o
surgimento dos DORT, se destacam os movimentos repetitivos, contundentes ou
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incômodos, uso excessivo de estruturas ou regiões anatômicas específicas,
alteração postural ou posicionamento inadequado, bem como força, tensão
excessivas e vibrações impostas ao corpo.

A observação do embarque e desembarque da motocicleta nos permite inferir,
que esse movimento repetido diversas vezes em uma escolta poderá provocar
microlesões. O movimento de embarque da motocicleta segue o seguinte protocolo: pé
esquerdo do motociclista fincado firmemente no solo, movimento de ascensão da perna
oposta, giro do corpo sobre a motocicleta e montada propriamente dita e desembarque
com movimento inverso.
Figura 1 estruturas do joelho em movimento de embarque e desembarque

Fonte: NETTER: Frank H. Netter Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro,
Elsevier, 2011.
O joelho do militar é torcido horizontalmente nos dois sentidos em cada
movimento de embarque ou desembarque, levando em consideração que essa ação é
realizada em alta velocidade e por inúmeras vezes, com o passar do tempo na atividade,
o somatório dessas microlesões poderá levar a uma lesão mais importante, talvez até
incapacitante ou impeditiva.

2.3 PROBLEMAS

PSICOLÓGICOS

DE

SAÚDE

DOS

MOTOCICLISTAS

PROFISSIONAIS
O estresse vem ganhando a atenção de estudiosos ultimamente. Uma das
razões para esse aumento é seu impacto negativo no trabalho e na vida dos

12

trabalhadores, em especial naquelas que envolvem risco de vida e que, ao mesmo tempo,
são vitais para o funcionamento da sociedade, como no caso da Polícia Militar ou das
Forças Armadas (PASCHOAL E TAMAYO, 2004).
É necessário, antes de tudo, compreender a definição de qual estresse está
sendo referido, já que o termo descreve uma variada gama de situações e sensações. O
estresse utilizado é o apresentado pelo pesquisador húngaro Hans Selye durante
estudos, em 1936. Suas cobaias foram submetidas a estímulos estressores, sendo
observado um padrão específico na resposta comportamental e física dos animais: “o
estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e
hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um
evento ou situação importante” (Selye 1936, apud Lippe e Malagris, 2001, p. 279). O
cientista dividiu os sintomas do estresse em 3 fases sucessivas: alarme, resistência e
esgotamento. Após a fase de esgotamento, ele constatou o surgimento de doenças como
úlcera, hipertensão arterial, artrites e lesões no músculo cardíaco (FILGUEIRAS e
HIPPERT, 1999)
Para Lipp e Tanganelli (2002), várias complicações podem aparecer como
resposta a situações estressantes como, por exemplo: distúrbios no ritmo cardíaco,
arteriosclerose, insônia, infarte, cefaleias, derrame cerebral, úlceras, gastrite, doenças
inflamatórias, colite, problemas dermatológicos, tensão muscular, entre outros. Já com
relação aos sintomas psicológicos encontram-se: impossibilidade de trabalhar,
irritabilidade excessiva, pesadelos, apatia, depressão, angústia, ansiedade e perda do
senso de humor.
3 MATERIAL E MÉTODO
Inicialmente foram feitas buscas nas bases de dados científicas: Scielo,
PubMED, IEEExplore, com as palavras-chave: Motociclistas Militares, Motociclistas
Profissionais, Acidentes de Trânsito, Batedor, Acidente com Batedor, nos idiomas
Português e Inglês e com a utilização dos descritores bolleanos "e" e "ou". Poucos foram
os resultados satisfatórios encontrados para as palavras-chave da pesquisa. Através do
buscador Google® com as mesmas palavras chave e com a utilização dos mesmos
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descritores bolleanos, na aba Pesquisa Avançada, qualquer idioma, qualquer país, no
domínio “.edu” (limitando a pesquisa em artigos e trabalhos na área acadêmica), o
resultado desse método de pesquisa foi muito mais produtivo.
Quanto à finalidade, a metodologia adotada neste trabalho será a pesquisa
aplicada considerando que o objetivo será gerar conhecimentos para a aplicação,
utilização e consequências práticas imediatas e será dirigida à solução de problemas
específicos (GIL, 1999).
O método utilizado será baseado em uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade
de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado
sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido
transcritos por alguma forma (LAKATOS; MARCONI, 2003) e análise documental. Um
questionário (Apêndice) abordando questões de sensações físicas e percepções
psicológicas após a conclusão de cada escolta computada, procurará identificar
similaridades nas queixas ou impressões destes pilotos. Completando o método, será
realizada, para a obtenção do gasto calórico em escoltas, uma pesquisa de campo,
segundo LAKATOS e MARCONI, (2003) é uma atividade que consiste na observação de
fatos e fenômenos como eles ocorrem espontaneamente. Nela será analisada a atividade
de escolta de comboios e de autoridades por batedores, no tocante ao desgaste físico e
os efeitos fisiológicos e emocionais que elas causam nesses operadores. Verificando se
a atividade de Motociclista Militar e Batedor causa um desgaste orgânico e psicológico
expressivo em seus operadores. Quanto a forma, será empregada a indução incompleta
ou científica. Nela, é possível induzir uma conclusão a partir de alguns casos
(adequadamente observados), sem observar todos os casos da mesma categoria
(LAKATOS e MARCONI, 2003).
A pesquisa de campo utilizou a amostra composta por oito batedores, sorteados
entre os trinta e cinco pertencentes ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB),
durante uma semana, em cinco escoltas de comboio ou de autoridades. Foram realizados
cinco testes de contagem calórica de cada batedor entre os oito que compõem uma
equipe de escolta, totalizando quarenta testes em escoltas executadas fora da
organização militar, na cidade de Brasília/DF. Os militares estavam trajando, durante as
atividades de escolta, uniforme composto de calça camuflada grossa, botas de couro de
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cano longo, meias de algodão, camiseta de algodão camuflada, jaqueta de couro grossa
e os equipamentos de proteção individual (capacete, protetor de pescoço anticerol, luvas
de couro, protetor de coluna e joelheiras), colete tático reflexivo, pistola 9mm, dois
carregadores com 15 cartuchos, rádio, algemas e spray de pimenta, totalizando um peso
extracorpóreo de 15 Kg.
Figura 2: equipamento utilizado por um Motociclista Militar e Batedor

Fonte: Caderno de Instrução de Motociclista Militar e Batedor 1ª edição, 2014
Os dados serão tabulados como a média de gasto calórico durante as cinco
escoltas de comboios ou autoridades. Um questionário/entrevista abordará aspectos
físicos como peso, altura, IMC, escolaridade, idade, posto ou graduação e experiência
em anos desde a formação no curso de motociclista militar batedor através de uma
fórmula. Aos participantes foram explicados os riscos e benefícios da pesquisa,
assegurado a confidencialidade dos dados com posterior assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 MOTOCICLISTA MILITAR E BATEDOR
O Estágio de Motociclista Militar e Batedor, com duração de 7 semanas, tem o
objetivo de habilitar militares para o desempenho de missões de escoltas motorizadas de
autoridades, nacionais e estrangeiras, além de comboios militares, capacitando-os para
o desempenho da função por meio do desenvolvimento das habilidades e atributos.
(BRASIL, 2014).
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Figura 3 Equipe de Escolta em deslocamento administrativo

Figura 4 - símbolo (brevê) de batedor

Fonte: Caderno de Instrução de Motociclista Militar e Batedor 1ª edição, 2014
Explicando as funções: o regulador de velocidade estará à frente do comboio e
será o responsável por manter a velocidade do deslocamento, acelerando ou
desacelerando de acordo com as informações recebidas dos demais integrantes quanto
a situação do trânsito à frente, à retaguarda o cerra-fila é responsável por impedir a
passagem de outros veículos junto com o comboio, o que poderia permitir uma
emboscada ou acidente. Os pontas deverão “fechar” as vias que convergem para a faixa
de deslocamento do comboio, saídas de garagens, paradas de ônibus, faixas de
pedestres ou locais de travessia de transeuntes, veículos com o motorista. Nos locais
onde os pontas identificam “obstáculos”, que deverão desembarcar da motocicleta e
controlar a situação até a passagem do cerra-fila, quando o batedor que realiza o
“bloqueio” embarcará em sua motocicleta e imprimirá velocidade suficiente para
ultrapassar todo o comboio indo fechar o próximo ponto ainda não ocupado, tudo isso
antes do comboio atingir sua localização.
Figura 5 Mapa de Brasília – região do Palácio do Planalto

Legenda:
posição atual do ponta
posição futura do ponta
Fonte: Google Maps e o autor

Numa via como a da figura 5, todos os pontas estão ocupados em menos de
quinhentos metros e serão necessárias novas ocupações durante o itinerário.
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Esse é o motivo do deslocamento em velocidade acima da via. Só para se ter
uma ideia, um comboio trafegando a 60 Km/h fará o ponta se deslocar a
aproximadamente 130Km/h para permitir que, saindo de sua situação estática,
embarque, inicie o movimento, ultrapasse o comboio e encontre o próximo “alvo” que
deverá bloquear. Se o comboio for de três carros, a cauda do comboio (distância do
regulador de velocidade até o cerra-fila será de 35 metros).
Luana e Oliveira (2011) destacam dores na coluna e de cabeça, problemas de
circulação e a presença de fadiga muscular no fim do dia, como principais queixas desses
profissionais. Como exemplo da exposição à violência, na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
local onde servi por três anos e meio, em pontos próximos de comunidades conflagradas
(sob domínio do tráfico de drogas), precisávamos manter dois batedores no mesmo local,
para que enquanto um militar controlasse o trânsito, o outro estivesse realizando a
segurança.
4.2 PECULIARIDADES, POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO E LIMITAÇÕES
Os conteúdos atitudinais do Plano de Disciplinas do EFMM Batedor se recobrem
de algumas características que deverão ser inerentes ao motociclista militar, mas não
obrigatórias, em um motociclista comum, são elas:
a)

responsabilidade

-

capacidade

de

cumprir

suas

obrigações

independentemente de fiscalização, assumindo as consequências de suas
atitudes e decisões;
b) dedicação - realizar as atividades necessárias ao cumprimento da missão com
empenho e entusiasmo. É o desprendimento de si próprio em favor de outrem ou
de alguma ideia;
c) equilíbrio emocional: agir controlando as próprias reações emocionais e
sentimentos, para se conduzir de modo apropriado, nas diferentes situações;
d) resistência à fadiga - manter a eficiência apesar de submetido a esforços
físicos intensos e prolongados e executar as tarefas rotineiras com vigor;
e) coragem - moral forte perante o perigo, os riscos; bravura, intrepidez;
f) perspicácia - aptidão para compreender ou aprender por simples indícios,
agudeza de espírito; argúcia, manha, malícia;
g) audácia - tendência que dirige e incita o indivíduo a, temerariamente, realizar
ações difíceis, desprezando obstáculos e situações de perigo; ousadia,
intrepidez, denodo; (BRASIL, P. 22, 23 e 24, 2017).
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O motociclista militar e batedor poderá atuar na escolta de autoridades e de
comboios, com vistas a proporcionar segurança no deslocamento evitando que as
viaturas permaneçam paradas ou deslocando-se em baixa velocidade o que acarretaria
facilidades para uma emboscada ou ação de atirador de elite (sniper). (CI – Motociclista
Militar Batedor – 1ª edição 2014).
Por se tratar de uma atividade de alto risco de acidente, realizar uma escolta com
motocicletas traz inúmeras limitações, sejam elas barreiras físicas como outros veículos
e pedestres ou conjunturais como o estado de conservação das vias expressas, das
condições meteorológicas e as condições de manutenção da motocicleta.
4.4 DESGASTE ORGÂNICO
4.4.1 Tipos de Desgaste e Atividades Desgastantes
O desgaste orgânico em qualquer atividade laborativa pode ser dividido em físico
e psicológico. O físico está ligado ao excesso de peso, amplitude, repetição ou impacto
dos movimentos empregados durante a atividade laborativa e o psicológico é associado
à imagem de "mente consumida", relacionado ao desgaste orgânico da mente, à
compreensão das variações do "mal-estar" provocados pela fadiga (mental e física) e os
desgastes que afetam a identidade do trabalhador, ao atingir valores e crenças que
podem ferir a sua dignidade e esperança (LAURELL; NORIEGA, 1989).
Alguns tipos de trabalho, por vezes, devem expor o trabalhador a situações que
comprometem o equilíbrio físico, psicológico e social, para que aquela atividade possa
ser desempenhada em proveito de outros, porém devem ser tomadas todas as medidas
para mitigar esses desgastes e a compensação justa deve ser atribuída a esses
trabalhadores. É interessante destacar um estudo que analisou diversos acórdãos no
Estado de São Paulo sobre o tema desgastes no trabalho e trabalho penoso/desgastante.
Segundo os entendimentos identificados, verifica-se que a prática de jornadas de
trabalho extensas, bem como a realização de trabalhos fisicamente desgastantes pelo
trabalhador, possibilita a caracterização da atividade como penosa. (OLIVEIRA; GARCIA,
2016).
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O Projeto de Lei N.º 9.341, de 2017 do Sr. Chico Lopes, ainda aguardando para
ser levado à discussão e votação em plenário, busca alterar o Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, a fim de definir “Trabalho Penoso” e aplicar o pagamento do
percentual devido. Este PL busca diversas modificações, como destaque traz a definição
das atividades penosas, insalubres ou perigosas:
... penosas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
submetem o trabalhador à fadiga física, mental, emocional ou psicológica...Serão
consideradas atividades penosas, as atividades que exijam: I - Esforço físico
intenso no levantamento, transporte, movimentação, carga e descarga de
objetos; II- Postura incômoda, fatigante ou viciosa do organismo, em relação a
condições normais; III - Esforços repetitivos; IV - Alternância de horários de sono
e vigília ou de alimentação; V - Utilização de equipamentos de proteção individual
que impeçam o pleno exercício de funções fisiológicas, como tato, audição,
respiração, visão, atenção, que leve à sobrecarga física e mental; (Projeto de Lei
N.º 9.341, DE 2017)

As atividades executadas por motociclistas militares e batedores norteiam-se na
condução das motos, sincronizadas com o cumprimento da missão. Durante o
deslocamento os militares estão expostos a uma enorme quantidade de variáveis que o
complexo sistema viário apresenta, que alternam entre viaturas blindadas (escolta de
comboios militares) à veículos administrativos, além do posicionamento exigido para as
ações enérgicas e de imposição para bloquear as vias e controlar o tráfego. (BRASIL,
2014)
Outra razão significativa a ser levada em consideração para o desgaste orgânico
do batedor está relacionada ao barulho emitido pelas motocicletas e seus sistemas de
alerta. De acordo com o Comitê de Ruído e Conservação da Audição da American
College of Occupational and Environmental Medicine3, e segundo o Comitê Nacional de
Ruído e Conservação Auditiva, ruídos acima de 85 decibéis (Db) podem causar
alterações na estrutura interna do ouvido e perda progressiva da audição. No caso da
Harley Davidson (HD) 1690 cc o som da sirene equivale a 95 Db e, se associado, ao
ruído do motor, essa medição poderá ultrapassar os 100 Db.

3

https://acoem.org/
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Nível de ruído dB(A)

Máxima exposição diária permissível

85

8 horas

95

1 hora e 45 minutos

100

1 hora e 30 minutos

110

15 minutos

Tabela 1 – Limites de Tolerância (LTs) para ruído contínuo ou intermitente (NR-15)
Fonte: Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15), da Portaria MTb n.º 3.214/1978.

Os desgastes orgânicos são decorrentes não só das demandas físicas e
psicológicas, mas também devido ao tempo, geralmente excessivo, de deslocamento na
pilotagem. Acrescenta-se ao fato de os militares terem que realizar frequentes
embarques e desembarques durante os deslocamentos e os impactos na coluna
vertebral decorrentes das imperfeições das vias de circulação. Para explicar o fenômeno
“impactos na coluna vertebral” é preciso entender que quando a roda atinge uma
imperfeição ou buraco, são criadas forças verticais, de sentido ascendente, transmitidas
pelo acento da motocicleta aos quadris do motociclista, o sistema de amortecimento tenta
diminuí-las, mas não consegue eliminá-las. Além da força para realizar as manobras com
as motocicletas, como é o caso da Harley Davidson (HD) POLICE 1690 cc, que possui o
peso aproximado de 380 kg e que é amplamente empregada em praticamente todas as
Organizações Militares de Polícia do Exército (OMPE) e de Guarda.
4.4.2 Resultados da Tomada de Gasto Calórico
Foi realizada uma pesquisa de campo para obter o gasto calórico médio durante
a execução de uma escolta de comboios ou de autoridades, permitindo comparar aquele
desgaste com outras atividades físicas mais comuns e tornar o entendimento de quem
não conhece a atividade dos batedores mais fácil. Nela, serviram de amostra, oito
batedores sorteados entre os trinta e cinco pertencentes ao Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília (BPEB), durante uma semana, em cinco escoltas. Os cinco testes de
contagem calórica de cada batedor entre os oito que compõem uma equipe de escolta,
totalizando quarenta testes, foram realizados fora da organização militar, na cidade de
Brasília/DF. Os militares estavam trajando, uniforme completo e os equipamentos de
proteção individual, totalizando um peso extracorpóreo de 15 Kg.
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Na tabulação dos valores foi levado em consideração os seguintes fatores: os
motociclistas foram identificados com as primeiras oito letras do alfabeto internacional
(alfa até hotel), após a identificação de cada escolta numeradas (de um a cinco) há um
número entre parênteses que representa o tempo de cada escolta. É possível perceber
um gasto calórico significativo, porém a variação das medições entre as escoltas pode
deixar dúvidas, o gasto depende, também, de fatores externos como a temperatura do
ambiente, o fluxo de veículos da via, o tamanho da cauda do comboio, se o batedor está
na função de regulador de velocidade, cerra-fila ou ponta e o tempo de cada escolta,
pois, quanto maior o tempo de execução de uma atividade física maior será o consumo
calórico.

Gasto calórico durante escoltas de comboios e autoridades
Alfa

Bravo

Charlie

Delta

Echo

Foxtrot

Golf

Hotel

Calorias

2000
1500
1000
500
0
Escolta 1 (22')

Escolta 2 (12')

Escolta 3 (25')

Escolta 4 (14')

Escolta 5 (23')

Figura 6 Tabulação do consumo calórico
Fonte: O autor

Para permitir uma comparação com o gasto calórico em atividades físicas no
período de uma hora (60’), foi necessário projetar o gasto nas escoltas para o mesmo
tempo. Dessa forma, a figura 7 apresenta o gasto em escoltas como as realizadas na
pesquisa de campo se fossem realizadas em uma hora.
Projeção do Gasto calórico durante escoltas em uma hora
Alfa

Bravo

Charlie

Delta

Echo

Foxtrot

Golf

Hotel

5000
Calorias

4000
3000
2000
1000
0
Escolta 1 (60')

Escolta 2 (60')

Escolta 3 (60')

Escolta 4 (60')

Figura 7 Resultados do Gasto Calórico
Fonte: O autor

Escolta 5 (23')
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Quando se fala em gasto calórico nas atividades físicas, deve-se levar em conta
alguns fatores como: idade, peso, estatura e nível de condicionamento físico. O
especialista em medicina do esporte Brian J. Sharkey, no livro Condicionamento Físico e
Saúde, ensina que uma pessoa sempre gasta alguma energia, mesmo quando está
dormindo. O gasto calórico pode ir de 1,2 kcal/min em repouso para mais de 20 kcal/min
durante o esforço vigoroso. “A atividade física tem o maior efeito nas necessidades de
energia”.
GASTO CALÓRICO em Kcal (para uma pessoa de 70 kg)
A t ivid a des

Ga s t o Caló ri c o ( 6 0 mi n u to s )

Co rre r e m te rre n o irre gu l a r

63 0

Co rre r e m te rre n o pla n o

610

Co rre r a 1 2 km /h

845

Na d a r Cra wl

455

Na d ar Bor bo le ta

4 80

L u t a r B o xe

600

L u ta r K a ra tê

490

Figura 8 Resultados do Gasto Calórico
Fonte: Livro Condicionamento Físico e Saúde

Na seleção das atividades para serem representadas na figura acima, foram
citados os exercícios mais comuns, permitindo que um maior número de pessoas que já
os experimentaram, pudesse fazer as comparações e entendessem os desgastes
utilizados.
4.4.3 Adicional de compensação orgânica: fundamentação e justificativas
Conforme o Decreto n° 4.307, de 18 de julho de 2002:
Art. 4º, o Adicional de Compensação Orgânica é a parcela remuneratória devida
ao militar, mensalmente, para compensação de desgaste orgânico resultante do
desempenho continuado das seguintes atividades especiais: 1) tipo I: a) Voo em
aeronave militar, como tripulante orgânico; b) Salto em paraquedas, cumprindo
missão militar; c) Imersão, no exercício de funções regulamentares, a bordo de
submarino; d) Mergulho com escafandro ou com aparelho, cumprindo missão
militar; e. e) Controle de tráfego aéreo; 2) tipo II: trabalho com Raios X ou
substâncias radioativas.
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No contexto militar, a Gratificação de Compensação Orgânica tem o objetivo de
dispor aos militares, executantes de atividades especiais, de uma recompensa monetária
devido os desgastes orgânicos consequentes de sua função especializada (Decreto n°
4.307). A reboque da conceituação aplicada naquele decreto, atividade especial pode ser
definida, ainda, como uma ocupação, um trabalho, um encargo e/ou um ofício a qual se
diferencia das demais incumbências por se revestir de características específicas na
forma de como é executada a laboração.
5 RESULTADO E DISCUSSÃO
A amostra se situa entre as idades de 22 a 38 anos numa média de idade de 27,5
anos, altura variando de 1,65m até 1,95m, com média de 1,79m e peso mínimo de 70 Kg
e máximo de 105 Kg, numa média de 82 Kg. Todos os indivíduos apresentavam mais de
dois anos de experiência como motociclistas militares e batedores e no mínimo ensino
médio completo.
Sobre o questionamento (Apêndice): O Sr considera a atividade de escolta de
batedores arriscada? 100% respondeu que “sim”. Sobre: O Sr já se acidentou, ou
teve alguém sob seu comando que se acidentou durante a realização de uma
escolta? 75% respondeu “sim”, (apenas dois soldados responderam “não”, porque não
tinham nenhum militar “sob seu comando”) para aqueles que responderam “sim” havia
outra pergunta: quantos acidentes em escolta de batedores o Sr já presenciou? Com
as seguintes opções: “de 1 a 3, de 4 a 6 e mais de 6”. Dos seis indivíduos que
presenciaram acidentes, 16% viram de 1 a 3; 51% de 4 a 6 e 33% estiveram presentes
em mais de 6 acidentes. Sobre a ocorrência de sequelas foram unânimes em afirmar
que os acidentados tiveram lesões múltiplas, muitas delas com necessidade de
intervenção cirúrgica e quatro casos que vieram a óbito, dois no estado do Rio de Janeiro,
um no Amazonas e um no Distrito Federal nos últimos cinco anos.
A questão: O Sr considera que a atividade de escolta de batedores pode
trazer consequências ruins para a saúde do militar que a executa? 100% respondeu
sim. Na sequência: o Sr acredita que essas consequências ruins para a saúde do
militar podem ocorrer inclusive com militares que nunca se acidentaram em uma
escolta de batedores? Se conhece alguém nessa situação, cite por favor.
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Novamente 100% dos entrevistados acreditam que lesões podem ocorrer mesmo sem a
existência de acidentes, como é o caso de lesões nos joelhos e coluna, sendo citados
alguns militares que apresentam lesões físicas até os dias atuais. O Sr considera a
atividade de batedor estressante ou que exige um nível alto de atenção e de
tensão? Unanimidade de respostas positivas outra vez. A figura 9 abaixo foi preenchido
após cada atividade de escolta e apresentou os seguintes resultados:
DESCONFORTO FÍSICO E PSICOLÓGICO APÓS AS ESCOLTAS
Figura 9 Resultados do desconforto físico e psicológico após as escoltas
Número
da

Dor
cansado

estressado

Escolta

nas
costas

Dor nos
ombros

Dor
nas
mãos

Dor

Dor nos
cotovelos

nos
joelhos

Dor nos

Nenhuma

tornozelos

dor

1ª

100%

87,5%

50%

25%

12,5%

0

75%

12,5%

12,5%

2ª

75%

75%

62,5%

12,5%

25%

0

87,5%

0

12,5%

3ª

87,5%

100%

37,5%

37,5%

12,5%

0

62,5%

12,5%

37,5%

4ª

100%

75%

75%

12,5%

25%

0

100%

12,5%

0

5ª

100%

62,5%

62,5%

25%

25%

0

87,5%

0

12,5%

Fonte: o autor
Como pode-se concluir sobre o questionário respondido pelos indivíduos da
pesquisa, a atividade é bastante desgastante tanto física quanto psicologicamente, já que
os índices de cansaço e de estresse mínimos foram, respectivamente, 75% e 62,5% do
total. As DORT estão presentes, principalmente, nas costas e joelhos, corroborando com
os estudos vistos anteriormente.
Sobre a pesquisa de campo, a comparação de gasto calórico permite afirmar que
uma escolta de batedores de uma hora corresponde a correr em velocidade de 12Km/h
por três horas, ou seja, é uma atividade de alto gasto calórico.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa se propôs a apresentar subsídios para compreender se a
realização de escolta com motocicletas provoca desgaste orgânico no piloto, para
colaborar como um assessoramento técnico, na tomada de decisão em implementar o
pagamento do adicional de compensação orgânica para os motociclistas militares.
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Nesse sentido, voltamos ao problema que deu início ao trabalho de pesquisa: O
pagamento da Compensação Orgânica pode ser estendido para os motociclistas militares
e batedores, realizando atividade de escolta de comboios e de autoridades? Após todas
as explicações inseridas aqui, entende-se que sim.
Para tanto, vejamos as hipóteses levantadas no início: O motociclista militar e
batedor apresenta desgaste orgânico e psicológico advindo da realização de escolta de
comboios e de autoridades? Sim, as DORT estão presentes na maioria dos casos
estudados. Quais motivos levam ao aparecimento de lesões nos Motociclistas Militares
Batedores? Além do perigo constante resultante dos riscos da atividade, sofrem
desgastes orgânicos procedentes de algumas condicionantes que vão desde as
características ergonômicas do equipamento de segurança utilizado (botas, protetores
de cotovelos, coluna, joelhos e o próprio capacete), passando pelo peso da motocicleta
Harley Davidson (aproximadamente 380 Kg, isso sem levar em consideração os pesos
do combustível e do piloto), até o excessivo tempo de pilotagem na mesma posição,
suportando os impactos causados na coluna vertebral ocasionados pelas ondulações,
depressões e péssimas condições de pavimentação das ruas e avenidas onde circulam
os motociclistas.
Da mesma forma, acrescenta-se àqueles dados a exposição auditiva a ruídos
superiores a 85 db (segundo o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva da
American College of Occupational Medicine). Junta-se, ainda, mais uma condicionante:
a descarga de elevadas taxas de adrenalina no fluxo sanguíneo. Por fim, os batedores
se submetem aos efeitos nocivos na saúde da poluição urbana oriunda da combustão
dos combustíveis fósseis dos veículos. Há alguma profissão que empregue motocicletas
amparada legalmente a perceber compensação de qualquer tipo relacionada ao tipo de
trabalho? Sim, os motociclistas profissionais recebem compensação monetária pelo
desgaste físico e psicológico a que estão expostos ao realizar seu trabalho.
Durante o cumprimento de sua missão, o batedor tem uma constante
preocupação em bloquear o acesso de outros veículos para a segurança do comboio,
avaliando um local seguro para a abordagem nas vias, além de executar o embarque e
o desembarque constante da motocicleta. Ressalta-se que o trabalho demanda extrema
atenção com motoristas e pedestres, com as situações adversas apresentadas pelas

25

condições meteorológicas e com o estado de conservação das ruas e estradas. Ainda,
para o cumprimento de suas missões devem atingir altas velocidades constantemente,
necessárias para a ultrapassagem do comboio, de modo a fechar uma nova via aliados
aos fatores orgânicos como o estresse, sono, cansaço, dores e ansiedade. Esses
aspectos são significativos para a ratificação do desgaste orgânico do batedor no
cumprimento de sua missão.
Este artigo científico foi submetido apenas a EsFCEx, portanto poderá ser
considerada uma limitação de seu alcance. Outros órgãos como o Departamento Geral
do Pessoal, a Secretaria de Economia e Finanças e o Estado-Maior do Exército poderão
ser úteis no prosseguimento em pesquisas neste assunto.
Por fim, espero que os argumentos apresentados sirvam de assessoramento
para os decisores do Exército Brasileiro, favorecendo o entendimento de que realizar o
pagamento do adicional de compensação orgânica aos motociclistas militares e
batedores em atividade de escolta é uma forma justa de compensar os desgastes e
valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão.
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO APÓS AS ESCOLTAS
Entrevista sobre desgaste físico e psicológico do motociclista militar batedor durante
uma escolta de comboio ou de autoridade.
O presente instrumento é parte integrante da pós-graduação no Curso de Gestão e
Assessoramento de Estado-Maior, do Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG,
do Maj Inf ALYSSON RAFFAEL DA SILVA SCHVENGBER, cujo tema é:
COMPENSAÇÃO ORGÂNICA PARA BATEDORES NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE
COMO FATOR MOTIVACIONAL NA GESTÃO DE PESSOAS: UMA PROPOSTA.
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio aos
decisores do EB quanto ao pagamento de compensação orgânica ser estendido aos
motociclistas militares batedores em atividade de escolta de comboios e de autoridades,
recompensando os militares que arriscam suas vidas e têm sua saúde deteriorada em
função da atividade que exercem.
*Obrigatório
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra,
2. Idade, altura e peso? *
3. IMC (o pesquisador fará o cálculo, não precisa preencher)
4. Experiências Profissionais relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo*
5. Qual seu grau de escolaridade?
6. Experiência em anos desde a formação no curso de motociclista militar batedor*
7. O Sr considera a atividade de escolta de batedores arriscada? *
8. ( ) Sim
( ) Não
9. O Sr já se acidentou, ou teve alguém sob seu comando que se acidentou durante a realização
de uma escolta?*
10. Caso a resposta anterior seja positiva, quantos acidentes em escolta de batedores o Sr já
presenciou? *
11. O Sr tem conhecimento se esses militares acidentados ou mesmo outros que nem mesmo
se acidentaram tiveram alguma sequela decorrente da atividade de escolta de batedores? Caso
positivo, fale sobre a situação por favor. *
12. O Sr considera que a atividade de escolta de batedores pode trazer consequências ruins
para a saúde do militar que a executa? *
13. Caso tenha sido positiva a resposta da pergunta anterior, o Sr acredita que essas
consequências ruins para a saúde do militar podem ocorrer inclusive com militares que nunca se
acidentaram em uma escolta de batedores? Se conhece alguém nessa situação, cite por favor. *
14. O Sr considera a atividade de batedor estressante ou que exige um nível alto de atenção e
de tensão? *
15. Como o Sr se sentiu após a realização da escolta de comboios ou de autoridades? *
Escolta
1
2
3
4
5

Cansado

estressado

Dor nas
costas

Dor nos
ombros

Dor nas
mãos

Dor nos
cotovelos

Dor nos
joelhos

Dor nos
tornozelos

Nenhuma
das
anteriores
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ANEXO – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - EXEMPLO
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