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Pesquisa da campanha de acesso ao banheiro
Esta pesquisa pode ser concluída em cerca de 10 minutos. Todas as informações 
pessoais e de contato serão consideradas confidenciais.

Definição: Nesta pesquisa, “banheiro” significa instalações limpas, seguras, facilmente 
acessíveis com um ou mais vasos sanitários com descarga, pias com água corrente 
quente e fria, sabão e acessórios para secagem das mãos.
 
Você pode fazer mais comentários no final da pesquisa.

Acesso ao banheiro - Perguntas para motoristas
1. Há banheiros limpos, acessíveis, bem equipados e seguros nos retornos/pontos 

finais do seu trajeto?
Limpos?      Sim / Não
Acessíveis?     Sim / Não

Limpos?      Sim / Não
Acessíveis?     Sim / Não

Bem equipados?         Sim / Não
Seguros e protegidos?   Sim / Não

Bem equipados?         Sim / Não
Seguros e protegidos?   Sim / Não

2. Há banheiros limpos, acessíveis, bem equipados e seguros ao longo de seu 
trajeto?

3. São disponibilizados banheiros adequados e bem equipados em número 
suficiente para mulheres e homens trabalhadores? 
             Sim / Não

4. Os banheiros são de uso gratuito? 
            Sim / Não

5. Quanto tempo dura seu trajeto típico, em minutos?

6. Quanto tempo dura seu trajeto mais demorado, em minutos? 

7. Há tempo suficiente incluído na programação dos trajetos para permitir acesso 
ao banheiro? 
             Sim / Não

8. Como você faz suas necessidades fisiológicas quando não tem acesso efetivo a 
um banheiro enquanto dirige o veículo? Marque todas as aplicáveis.

Procuro uma árvore ou arbusto.

Uso um copo ou garrafa.

Utilizo uma sacola plástico.

Uso uma fralda para adultos.

Utilizo um absorvente.

Nenhuma das alternativas acima.

Prefiro não responder.

Outro (especifique)

9. Como você lida com a falta de acesso ao banheiro enquanto dirige? 
Marque todas as aplicáveis.

Tento “segurar”.

Evito beber ou comer.

Levo lenços higiênicos.

Outro (especifique)
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10. Há banheiros limpos, acessíveis, bem equipados e seguros em seu local de 
trabalho?

Perguntas para trabalhadores em transportes  
não móveis

11. São disponibilizados banheiros adequados e bem equipados em número 
suficiente para mulheres e homens trabalhadores? 
             Sim / Não 

12. Os banheiros são de uso gratuito? 
             Sim / Não

Perguntas para todos os trabalhadores em transportes
13. Covid-19: As mulheres e homens trabalhadores em transportes têm acesso a 

lavatórios durante o turno? 
             Sim / Não

14. No máximo quantos minutos você tem que esperar para usar o banheiro? 

15. Em condições normais, quantos minutos você precisa esperar para ir ao 
banheiro? 

16. Você contraiu algum problema de saúde ou teve alguma enfermidade pré-
existente agravada devido à falta de acesso ao banheiro? 
             Sim / Não

17. Você tem uma enfermidade que resulta na necessidade mais frequente de 
acesso a instalações sanitárias? 
             Sim / Não

18. Seu empregador disponibiliza um número suficiente e adequado de banheiros 
para mulheres e homens trabalhadores em transportes?  
              Sim / Não

19. Seu empregador reconhece as necessidades específicas de mulheres e homens 
trabalhadores em transportes ao disponibilizar banheiros? 
              Sim / Não

20. Você conhece a política do seu empregador com relação ao acesso ao banheiro? 
 
                        Sim / Não

21. Seu empregador já negou alguma solicitação sua de usar o banheiro? 
 
             Sim / Não

22. Você já sofreu alguma advertência, medida disciplinar ou retaliação por usar um 
banheiro ou pedir para fazer isso? 
             Sim / Não

23. Você já fez suas necessidades acidentalmente (sujou a roupa) no trabalho? 
 
               Sim / Não / Prefiro não responder. 

Limpos?      Sim / Não
Acessíveis?     Sim / Não

Bem equipados?         Sim / Não
Seguros e protegidos?   Sim / Não
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Perguntas sobre você

f. Há algo mais que você queira nos contar sobre acesso – ou falta de acesso – 
ao banheiro e melhorias que poderiam ser feitas? Use este espaço:

g. Este último item é opcional. No entanto, sua participação ajudará nas 
iniciativas do sindicato para conseguir acesso rápido ao banheiro, conforme 
necessário, para todos os trabalhadores em transportes, mulheres e homens.

Estou à disposição para conversar mais com o sindicato sobre essas questões. 
Favor entrar em contato comigo (todas as informações pessoais são confidenciais). 

NOME:
N.° CELULAR :
E-MAIL:

Obrigado!

Manhã

Tarde Outro

Madrugada

a. A filial do meu sindicato é   , situada em       
(cidade, estado).

b. Meu empregador é    . O número do meu trajeto atual é      
   e/ou meu local de trabalho ou garagem se situa em        .

c. Meu gênero é: 

e. Tenho ou tive as seguintes enfermidades (marque todas as opções 
aplicáveis – as informações são confidenciais):

Fibroma uterino

Diabetes

Pedra nos rins

Hemorroida

Endometriose

Nenhuma das alternativas acima

Alguma outra enfermidade ou problema de saúde associado à falta de acesso ao 
banheiro? 

Infecção do trato urinário (ITU)

Infecção da bexiga

Constipação (prisão de ventre)

Infecção renal

Problemas de próstata

Prefiro não responder.

d. O turno em que trabalho com mais frequência é::

Noite

Turno dividido

Homem Mulher Outro:


